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ticados pelo mercado.
6.4O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado 
pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplica-
ção de penalidade.
6.5A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 
seus preços aos valores de mercado observará a classificação ori-
ginal.
6.6Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços regis-
trados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão ge-
renciador poderá:
a)Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comuni-
cação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e
b)Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunida-
de de negociação.
6.7Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.8O registro do fornecedor será cancelado quando:
I.Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II.Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III.Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
IV.Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de cele-
brar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e ór-
gão(s) participante(s).
6.9O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 
5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerencia-
dor, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.10 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudi-
que o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I.Por razão de interesse público; ou
II.A pedido do fornecedor. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplica-
ção das penalidades estabelecidas no Edital.
7.2É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalida-
des decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de regis-
tro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas 
hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações 
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do 
Decreto nº 7.892/2013).
7.3O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qual-
quer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, 
dada a necessidade de instauração de procedimento para cancela-
mento do registro do fornecedor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para 
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e 
do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
8.2Conforme Art. 66, §2º inciso V - Lei 13.303/2016, a inclusão na res-
pectiva ata, do registro dos licitantes que aceitarem a cotar os bens ou 
serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência de 
classificação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem 
suas propostas originais
8.3 Conforme Art. 66, § 3º - Lei 13.303/2016, a existência de preços 
registrados não obriga a    administração pública a firmar os contratos 
que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação es-
pecífica assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade 
de condições.
8.4É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata 
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 81 da 
Lei nº 13.303/2016, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.
8.5Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada 
em 3 (vias) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, 
vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 
Participantes.
Maricá, 15 de junho de 2020.
Carlos Eduardo Freire de Moraes
Órgão Gerenciador
Rodrigo Guilherme Hamze Donza
Órgão Gerenciador
ELLEN MOALLEM & CIA LTDA

PORTARIA N.º 167 DE 09 DE JULHO DE 2020
ALTERA A PORTARIA N.º 30 DE 25 DE MARÇO DE 2019, QUE 

DISPÕEM SOBRE A COMISSÃO FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE 
CONTRATO N.º 09/2019 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
379/2019, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS 
DE SOFTWARES SIG DA PLATAFORMA ESRI BEM COMO A CON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZA-
DO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLU-
ÇÃO NUM TOTAL DE 1000 (MIL) HORAS.
O PRESIDENTE DA CODEMAR, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a deliberação da Superintendência de Compras, Con-
tratos e Convênios, em observância ao art. 22 § 4º do Decreto Muni-
cipal Nº. 158/2018 e considerando a necessidade de acompanhar e 
fiscalizar o contrato nº. 09/2019
RESOLVE:
Art. 1º SUBSTITUIR o(s) servidor(es) abaixo, para compor a Comis-
são de Fiscalização do termo de contrato n.º 09/2019 do processo 
administrativo n.º 379/2019.
SUBSTITUIR:

FISCAL TÉCNICO: LUCIANA GOMES POSTIÇO 16

POR: 
FISCAL TÉCNICO: CARLOS EDUARDO VIEIRA MARINS 171

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário, gerando seus efeitos a partir de 
28/06/2020.
Publique-se!
Companhia de Desenvolvimento de Maricá, 09 de julho de 2020
José Orlando Dias 
Diretor Presidente

Portaria Nº 168, de 09 de julho de 2020
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá – CO-
DEMAR S.A, no uso de suas atribuições legais e, em atenção ao dis-
posto no Art. 30, IV do Estatuto Companhia de Desenvolvimento de 
Maricá – CODEMAR S.A, RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Co-
missão de parecer conclusivo do processo administrativo de número 
4252/2020, cujo o objeto é CHAMAMENTO PÚBLICO COM OBJETI-
VO DE PROSPECÇÃO DE MERCADO E AVALIAÇÃO DO NÚMERO 
DE INTERESSADOS NA FUTURA LOCAÇÃO DE SALA COMER-
CIAL PARA ACOMODAÇÃO DA BASE OPERACIONAL DO MARICÁ 
ROTATIVO NA REGIÃO DO CENTRO DE MARICÁ:
Felipe da Silva Pires, Matrícula nº 241;
Senny Santos Trindade, Matrícula nº 208;
Eduardo dos Santos Vasconcellos, Matrícula nº 257.
José Orlando de Azevedo Dias
Diretor Presidente

Portaria Nº 169 de 10 de julho de 2020
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá – CO-
DEMAR S.A, no uso de suas atribuições legais e, em atenção ao dis-
posto no Art. 30, IV do Estatuto Companhia de Desenvolvimento de 
Maricá – CODEMAR S.A, RESOLVE:
Art. 1º. Nomear EDNA FERREIRA DE FRANÇA DE SOUSA, matrícu-
la 304, a partir de 01/07/2020, para o cargo de AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS (Anexo I do Estatuto da CODEMAR), subordinado à 
Diretoria de Administração e Finanças.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, geran-
do efeitos retroativos a partir de 01/07/2020.
José Orlando de Azevedo Dias
Diretor Presidente

Portaria Nº 170 de 10 de julho de 2020
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá – CO-
DEMAR S.A, no uso de suas atribuições legais e, em atenção ao dis-
posto no Art. 30, IV do Estatuto Companhia de Desenvolvimento de 
Maricá – CODEMAR S.A, RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ROBSON DA SILVA MARTINS, matrícula 301, a partir 
de 01/07/2020, do cargo de Agente de Campo, (Anexo I do Estatuto 
da CODEMAR). 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01/07/2020. 
José Orlando de Azevedo Dias
Diretor Presidente

Portaria Nº 171 de 10 de julho de 2020
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá – CO-
DEMAR S.A, no uso de suas atribuições legais e, em atenção ao dis-
posto no Art. 30, IV do Estatuto Companhia de Desenvolvimento de 

Maricá – CODEMAR S.A, RESOLVE:
Art. 1º Exonerar NATHALIA FARIAS SILVA, matrícula 139, a partir de 
10/07/2020, do cargo de Superintendente Contábil (Anexo I do Esta-
tuto da CODEMAR). 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 10/07/2020. 
José Orlando de Azevedo Dias
Diretor Presidente

Portaria Nº 172 de 10 de julho de 2020
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá – CO-
DEMAR S.A, no uso de suas atribuições legais e, em atenção ao dis-
posto no Art. 30, IV do Estatuto Companhia de Desenvolvimento de 
Maricá – CODEMAR S.A, RESOLVE:
Art. 1º. Nomear DESPEDITO BRITO DOS SANTOS, matrícula 305, 
a partir de 01/07/2020, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS (Anexo I do Estatuto da CODEMAR), subordinado à Diretoria 
de Administração e Finanças.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, geran-
do efeitos retroativos a partir de 01/07/2020.
José Orlando de Azevedo Dias
Diretor Presidente

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 
MARICÁ

ERRATA:
Na Portaria de Nomeação Nº 021 de 24 de junho de 2020, publicada 
no JOM de 06 de julho de 2020, Edição nº 1067, à página 18.
Onde se lê:
“Auxiliar Administrativo – A2”.
LEIA-SE:
“Assessor - A2”.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA SANEMAR,
Maricá - RJ, em 09 de julho de 2020.
Edes Fernandes de Oliveira – Diretor-Presidente.

HOMOLOGO o resultado referente à licitação realizada no Processo 
n° 0028282/2019, mediante o Pregão Eletrônico 03/2020, cujo objeto 
é a prestação de serviços de desobstrução, limpeza e drenagem do 
sistema de esgotamento sanitário do Município de Maricá, utilizando 
equipamentos de sucção, aspiração e hidrojetamento de alta pres-
são dos seguintes pontos do sistema existente: ramais domiciliares, 
caixas de gordura e fossas sépticas; troncos, coletores e respectivos 
poços de visita; elevatórias de esgoto; estações de tratamento de Es-
goto (ETE’s); galeria de cintura e respectivas caixas de tempo seco. 
A destinação final adequada para os lodos produzidos pelas ETE’s 
operadas pela SANEMAR também é parte integrante do objeto, em 
favor da empresa, FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, 
CNPJ nº 02.892.559/0001-07 para o lote único no montante de R$ 
2.265.417,84 (dois milhões duzentos e sessenta e cinco mil quatro-
centos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos).
Publique-se
Rio de Janeiro, 09 de julho de 2020.
Edes Fernandes de Oliveira - Diretor Presidente 
Matrícula: 800.061

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE

PORTARIA Nº 1942 DE 07 DE JULHO DE 2020.
O PRESIDENTE DA AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANS-
PORTES – EPT, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 12, X, 
do Decreto Municipal nº 109, de 22 de outubro de 2.014, bem como o 
apresentado no processo nº 0000756/2020.
RESOLVE: 
Art. 1º Deferir o pedido formulado pelo servidor Claudio Mathias Pei-
xoto, matrícula 1100070, concedendo-lhe o percentual 10%, de acor-
do com o Artigo 83, “a” da Lei Complementar nº 001/90;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
gerando seus efeitos a partir de 27 de novembro de 2019.
GABINETE DO PRESIDENTE DA AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA 
DE TRANSPORTES – EPT.
Maricá, 07 de julho de 2020.
CELSO HADDAD LOPES
Presidente da Autarquia Empresa Pública de Transportes - EPT
Matrícula: 1000122

PORTARIA Nº 1943, DE 07 DE JULHO DE 2020.
O PRESIDENTE DA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES 

rhanabarros
Realce


