
CONVOCAÇÃO PARA FIRMAMENTO CONTRATUAL 

EMPRESA: FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, 

CNPJ: 13.790.125/0001-04 

São Pedro da Aldeia, 08/12/2020 
 

Objeto: Fornecer 47 (quarenta e sete) CONJUNTOS QUADRADOS PARA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: mesa com tampo em compensa do em 18mm, revestido 

em fórmica na cor verde, estrutura de metalon 50X30X18, pintura eletrostática 

epoxi na cor branca, borda em fita holt melt acompanhada de 6 cadeiras em 

polipropileno verde (Cada sala = 5 conjuntos) 50X30X18 cm.  

A Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, CONVOCA a empresa 
FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP para 
assinatura do Contrato de Participação nº 073/2020, oriundo da licitação por 
Pregão Presencial nº 064/2019 cujo objeto é o fornecimento de 47 (quarenta e 
sete) CONJUNTOS QUADRADOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: mesa com 
tampo em compensa do em 18mm, revestido em fórmica na cor verde, estrutura 
de metalon 50X30X18, pintura eletrostática epoxi na cor branca, borda em fita 
holt melt acompanhada de 6 cadeiras em polipropileno verde (Cada sala = 5 
conjuntos) 50X30X18 cm. 
 
O prazo estabelecido para atendimento da presente é de 05 dias úteis contados 
do dia seguinte a esta publicação.  
 
Aduzimos que fora remetida ao e-mail cópia digital do aludido contrato que 
poderá ser impresso, assinado e entregue a esta administração através dos 
correios ou pelo comparecimento pessoal, no prazo supra mencionado.  
 
Informamos que dada a publicação na imprensa oficial, tem-se por tácita a 
comunicação perante a qual o silêncio ou a abstenção de firmamento do termo 
contratual acarretará abertura de processo administrativo visando aplicação de 
sanções legais tais como:  
 

 Multa no valor de 20% do valor do contrato;  
 Suspensão do direito de licitar perante esta administração pelo prazo de 

até 02 anos, com base no art. 87-III da Lei 8666/93;  
 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.  
 
Na forma do art. 86 § 1º da Lei 8666/93. A multa aludida não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique cumulativamente as 
outras sanções previstas.  
 
Informamos que Contrato de Participação nº 073/2020 decorrente do Pregão 
Presencial nº 064/2019 poderá ser entregue já assinado ou caso opte pelo 
comparecimento, encontra-se disponível para assinatura na Prefeitura Municipal 
de São Pedro da Aldeia sito na Rua Marques da Cruz, nº 61, Centro, São Pedro 
da Aldeia/RJ no horário de 09:00 às 17:00 nos dias úteis.  
 
 

 
 


