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TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 150/2013

Processo nº: 162/2012
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: A. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.
End. Rua Mário Costa, nº. 189 – Centro – Casimiro de Abreu/RJ
CNPJ: 10.980.954/0001-61
Prazo para fornecimento: Será de até 20 (vinte) dias, contados a partir
da autorização para início da entrega.
Valor Total: R$ 6.620,00(seis mil, seiscentos e vinte reais)
Condições de pagtº: em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal.
Objeto: Referente à aquisição de material de limpeza para atender as
necessidades das Unidades de Saúde e Departamentos da SMS.
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 19 de novembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 149/2013

Processo nº: 162/2012
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
End. Rua Evaristo Boucinha, nº. 95 – Centro – Casimiro de Abreu/RJ.
CNPJ: 13.791.068/0001-88
Prazo para fornecimento: Será de até 20 (vinte) dias, contados a partir
da autorização para início da entrega.
Valor Total: R$ 7.834,60 (sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e
sessenta centavos)
Condições de pagtº: em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal.
Objeto: Referente à aquisição de material de limpeza para atender as
necessidades das Unidades de Saúde e Departamentos da SMS.
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 19 de novembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 167/2013

Processo nº: 317/2012
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: ERVAL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ME
End. Rua João Brasil, nº. 417 – Fonseca – Niterói/RJ.
CNPJ: 07.520.722/0001-16
Prazo para fornecimento: Será de até 15 (quinze) dias, contados a
partir da data do recebimento da ordem para a entrega.
 Valor Total: R$ 719,40 (setecentos e dezenove reais e quarenta
centavos).
Condições de pagtº: em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal.
Objeto: Referente à aquisição de material médico hospitalar para
atender o Hospital Municipal de Casimiro de Abreu/RJ.
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 28 de novembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 155/2013

Processo nº: 423/2012
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: HOUSE MED. PRODUTOS FARMACÊUTICOS E
HOSPITALARES LTDA ME.
End. Rua Padre Roma, nº. 133 – Engenho Novo – Rio de Janeiro/RJ
CNPJ: 01.012.073/0001-66
Prazo para fornecimento: Será de até 15 (quinze) dias, contados a
partir da data do recebimento da ordem para a entrega.
 Valor Total: R$ 4.193,00 (quatro mil, cento e noventa e três reais).
Condições de pagtº: em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal.
Objeto: Referente à aquisição de medicamentos para atender o HMCA.
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 21 de novembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

AVISO DE LICITAÇÃO – REPETIÇÃO CARTA CONVITE 14/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO 209/2013

O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com sede a Rua
Pastor Luiz Laurentino da Silva, 109 - CENTRO - Casimiro de Abreu/
RJ, torna público, para conhecimento dos interessados que, de
acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e o processo
administrativo 209/2013, será realizado no dia 27/12/2013 (sexta-feira),
as 13h30, Licitação na modalidade REPETIÇÃO CARTA CONVITE
nº 14/2013 do tipo Menor Preço por item, objetivando a contratação
de pessoa jurídica para Aquisição de móveis de escritório para
Administração.Informações no endereço acima, telefone (22) 2778-
1581 / 2778-1898 ou site: www.saaedecasimiro.rj.gov.br.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 171/2013

Processo nº.: 138/2013
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA.
End.: Rodovia Amaral Peixoto nº. 4855 – Centro – Rio das Ostras/RJ.
CNPJ: 07.329.589/0001-15
Prazo para entrega: O prazo para Prestação dos Serviços será de 04
(quatro) meses, contados a partir da data da autorização.
Valor Total: R$ 65.382,50 (sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e
dois reais e cinqüenta centavos).
Condições de pagtº: Em até 30 (trinta) dias após a apresentação da
nota fiscal.
Objeto: Referente à prestação de serviços na realização de diversos
exames de média e alta complexidade para pacientes do nosso
município.
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu – RJ 02 de dezembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 172/2013

Processo nº.: 138/2013
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: ILAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA.
End.: Rua Rui Barbosa nº. 50 – Centro – Cabo Frio/RJ.
CNPJ: 07.291.841/0001-44
Prazo para entrega: O prazo para Prestação dos Serviços será de 04
(quatro) meses, contados a partir da data da autorização.
Valor Total: R$ 185.619,53 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e
dezenove reais e cinqüenta e três centavos).
Condições de pagtº: Em até 30 (trinta) dias após a apresentação da
nota fiscal.
Objeto: Referente à prestação de serviços na realização de diversos
exames de média e alta complexidade para pacientes do nosso
município.
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu – RJ 02 de dezembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 163/2013 – PMCA

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público aos
interessados, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, que fará
realizar na sala de reuniões da Comissão Especial de Licitação, na Rua
Padre Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, Licitação na
Modalidade Pregão, na forma Presencial n.° 163/2013, no dia 06/01/2013,
às 10h00min, para contratação de empresa especializada no fornecimento
de Combustível (Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Etanol). O Edital e seus
anexos poderão ser obtidos em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à
data do recebimento das propostas, mediante a entrega de 01 (um)
cartucho de tinta HP 56 e o interessado deverá estar munido do carimbo
do CNPJ, no endereço acima citado no horário de 09h00min às 16h00min.

Casimiro de Abreu, 19 de dezembro de 2013.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 164/2013

Processo nº: 317/2012
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: NEWS DISTRILAB COMERCIAL CIRÚRGICO LTDA.
End. Alda, nº. 24 – Bento Ribeiro – Rio de Janeiro/RJ.
CNPJ: 08.353.205/0001-62
Prazo para fornecimento: Será de até 15 (quinze) dias, contados a
partir da data do recebimento da ordem para a entrega.
Valor Total: R$ 1.671,10 (hum mil, seiscentos e setenta e um reais e dez
centavos).
Condições de pagtº: em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal.
Objeto: Referente à aquisição de material médico hospitalar para
atender o Hospital Municipal Casimiro de Abreu.
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 28 de novembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 153/2013

Processo nº: 423/2012
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
End. Rua Conde de Porto Alegre, nº. 43 – Rocha – Rio de Janeiro/RJ
CNPJ: 01.686.431/0001-16
Prazo para fornecimento: Será de até 15 (quinze) dias, contados a
partir da data do recebimento da ordem para a entrega.
 Valor Total: R$ 300.176,55(trezentos mil, cento e setenta e seis reais
e cinqüenta e cinco centavos).
Condições de pagtº: em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal.
Objeto: Referente à aquisição de medicamentos para atender o
HMCA.
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 21 de novembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13



2 19/12/2013Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu- Edição nº CCCXXII 1919/12/2013 Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu- Edição nº CCCXXII

EXPEDIENTE

O Jornal Oficial  do Município de Casimiro de Abreu
é uma publicação da Prefeitura Municipal de Casimiro de
Abreu, criado pela Lei 1291 de 14 de maio de 2009.
Prefeito Municipal:  Antônio Marcos de Lemos Machado
Impressão: Gráfica própria - Prefeitura Municipal de
Casimiro de Abreu
Endereço: Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de
Abreu - RJ
CNPJ: 29115458/0001-78
Tiragem: 1500 exemplares
Jornalista Editor: Guilherme Henrique da Silva Duarte
Número de registro: 30277/RJ

Extrato de Instrumento Prestação de Serviços

Instrumento: Contrato de Prestação de Serviços nº. 023/2013,
Assinado em 29/11/2013. Partes: Fundação Cultural Casimiro de
Abreu e EVELIN N. SANTOS ME, Prazo Contratual: dia 01 e 02 de
Dezembro de 2013, Fundamento Legal: Art. 25 Incisos III, Lei Federal
nº. 8.666/93 Objeto: Apresentações Musicais do Grupo 2X4, para
atender a evento da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, nos dia
01 e 02 de Dezembro de 2013.Valor total: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
, Processo nº. 105/2013. Origem: Fundação Cultural Casimiro de Abreu.

Luis Gustavo Silva Marchiori

Pres. da Fundação Cultural Casimiro de Abreu

Port. 0045/2013

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 165/2013

Processo nº: 317/2012
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: HOUSE MED. PRODUTOS FARMACÊUTICOS E
HOSPITALARES LTDA ME
End. Rua Padre Roma, nº. 133 – Engenho Novo – Rio de Janeiro/RJ.
CNPJ: 01.012.073/0001-66
Prazo para fornecimento: Será de até 15 (quinze) dias, contados a
partir da data do recebimento da ordem para a entrega.
 Valor Total: R$ 8.376,11 (oito mil, trezentos e setenta e seis reais e
onze centavos).
Condições de pagtº: em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal.
Objeto: Referente à aquisição de material médico hospitalar para
atender o Hospital Municipal de Casimiro de Abreu/RJ.
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 28 de novembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 152/2013

Processo nº: 162/2012

Contratante: Fundo Municipal de Saúde.

Contratada: Macabú e Macabú.

End. Rua Alpheu Marchon, nº. 105 – Centro – Casimiro de Abreu/RJ

CNPJ: 31.665.011/0001-14

Prazo para fornecimento: Será de até 20 (vinte) dias, contados a partir

da autorização para início da entrega.

Valor Total: R$ 5.367,00(cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais)

Condições de pagtº: em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da

Nota Fiscal.

Objeto: Referente à aquisição de material de limpeza para atender as

necessidades das Unidades de Saúde e Departamentos da SMS.

Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 19 de novembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

Portaria nº 051/2013

A Presidente do IPREV-CA – Instituto de Previdência dos Servidores

do Município de Casimiro de Abreu, no uso de suas atribuições

previstas na Lei 1.047/06,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Gratificação por Representação de Gabinete, na

base de 50% (cinquenta) por cento, sobre o vencimento do cargo,

como autoriza o artigo 11 da Lei 844/2003, concedida a Comissionada,

Jackeline Borges Messias, mat. nº 21228, Assessora Especial

Administrativo, com efeitos retroativos a 30 de outubro de 2013.

Art. 2º - Conceder a Comissionada,  Jackeline Borges Messias, mat. nº

21228, Assessora Especial Administrativo, padrão CC-2, Gratificação

por Representação de Gabinete, na base de 100% (cem) por cento,

sobre o vencimento do cargo, como autoriza o artigo 11 da Lei 844/

2003, com efeitos retroativos a 01 de novembro de 2013.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ou

afixação em átrio público.

Casimiro de Abreu, 13 de dezembro  de 2013.

                                                       Vera Bezerra Campos

                                                              Presidente do IPREV-CA

Portaria 1091/2013

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 163/2013

Processo nº: 317/2012
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
End. Rua Conde de Porto Alegre, nº. 43 – Rocha – Rio de Janeiro/RJ
CNPJ: 01.686.431/0001-16
Prazo para fornecimento: Será de até 15 (quinze) dias, contadas a
partir da data do recebimento da ordem para entrega
Valor Total: R$ 143.239,29 (cento e quarenta e três mil, duzentos e
trinta e nove reais e vinte e nove centavos).
Processo nº: 317/2012
Condições de pagtº: em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal.
Objeto: Referente à aquisição de matéria médico hospitalar para o
Hospital Municipal de Casimiro de Abreu/RJ.

Casimiro de Abreu, 28 de novembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 156/2013

Processo nº: 423/2012
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA
End. Rua Engenho Novo, nº. 78 – Engenho Novo-Rio de Janeiro/RJ
CNPJ: 00.945.806/0001-52
Prazo para fornecimento: Será de até 15 (quinze) dias, contados a
partir da data do recebimento da ordem para a entrega.
 Valor Total: R$ 3.747,90 (três mil, setecentos e quarenta e sete reais e
noventa centavos).
Condições de pagtº: em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal.
Objeto: Referente à aquisição de medicamentos para atender o HMCA.
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 21 de novembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 166/2013

Processo nº: 317/2012
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
End. Rua Engenho Novo, nº 78 – Engenho Novo – Rio de janeiro/RJ.
CNPJ: 00.945.806/0001-52
Prazo para fornecimento: Será de até 15 (quinze) dias, contados a
partir da data do recebimento da ordem para a entrega.
Valor Total: R$ 2.999,24 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e
vinte e quatro centavos).
Condições de pagtº: em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal.
Objeto: Referente à aquisição de material médico hospitalar para atender
o Hospital Municipal de Casimiro de Abreu/RJ
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 28 de novembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

Portaria nº 049/2013

A Presidente do IPREV-CA – Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Casimiro de Abreu, no uso de suas atribuições
previstas na Lei 1.047/06,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor João Alberto Alves da Silva Junior,
Auxiliar Administrativo, matrícula nº 2592 para, responder sem ônus e
interinamente, pelo Departamento de Recursos Humanos deste
Instituto de Previdência, em virtude do afastamento por licença da
Servidora Flávia Renata Araújo Brinco, matrícula nº 0001.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ou afixação
em átrio público, com efeitos retroativos a 25 de novembro de 2013.

Casimiro de Abreu, 02 de dezembro de 2013.

                                                       Vera Campos Bezerra
                                                              Presidente do IPREV-CA

Portaria 1091/2013

Extrato de Instrumento Prestação de Serviços

Instrumento: Contrato de Prestação de Serviços nº. 023/2013,
Assinado em 29/11/2013. Partes: Fundação Cultural Casimiro de
Abreu e EVELIN N. SANTOS ME, Prazo Contratual: dia 01 e 02 de
Dezembro de 2013, Fundamento Legal: Art. 25 Incisos III, Lei Federal
nº. 8.666/93 Objeto: Apresentações Musicais do Grupo 2X4, para
atender a evento da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, nos dia
01 e 02 de Dezembro de 2013.Valor total: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
, Processo nº. 105/2013. Origem: Fundação Cultural Casimiro de Abreu.

Luis Gustavo Silva Marchiori

Pres. da Fundação Cultural Casimiro de Abreu

Port. 0045/2013

AVISO DE LICITAÇÃO – REPETIÇÃO CARTA CONVITE 13/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO 252/2013

O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com sede a Rua
Pastor Luiz Laurentino da Silva, 109 - CENTRO - Casimiro de Abreu/
RJ, torna público, para conhecimento dos interessados que, de
acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e o processo
administrativo 252/2013, será realizado no dia 27/12/2013 (Sexta-feira),
as 9h30, Licitação na modalidade REPETIÇÃO CARTA CONVITE  nº
13/2013 do tipo Menor Preço por item, objetivando a contratação de
pessoa jurídica para Aquisição de materiais de construção, que serão
utilizados em consertos, manutenção e obras, nas localidades de
Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado.Informações no
endereço acima, telefone (22) 2778-1581 / 2778-1898 ou site:
www.saaedecasimiro.rj.gov.br.
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GABINETE DO PREFEITO 
 
DECRETO N.º 211, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar com vista a atender as Ações no orçamento geral 
da Secretaria Municipal de Planejamento. 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
E DE CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 40, INCISO I DO ARTIGO 41, INCISO III DO § 1º DO 
ARTIGO 43 DA LEI 4.320/64, ARTIGO 8º E 9º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.541 DE 27 DE NOVEMBRO 
DE 2012; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 29-A da Constituição Federal,  
CONSIDERANDO o disposto no Art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64, e  
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no Art. 8º, § 2º da Lei Municipal nº 1.541/2013. 

 
DECRETA: 
    

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 1.734.863,10 (um milhão setecentos e trinta 

e quatro mil oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos) para atender as atividades da Secretaria Municipal de 

Planejamento. 

Funcional Programática C.R 
 Projetos/Atividades/Encargos 

Especiais 
REC Dotação Reforço 

20.03.04.121.0084.2.003 26 
Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Planejamento 

0.001 3.1.90.11.03.00 1.262.685,17 

20.03.04.121.0084.2.003 32 
Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Planejamento 

0.109 3.3.90.39.99.00 472.177,93 

TOTAL   1.734.863,10 

 

Art. 2º Os recursos para atender o Artigo 1º desta Lei são oriundos da redução de parte do saldo orçamentário da 

Câmara Municipal não utilizável pelo Poder Legislativo no exercício de 2013, conforme abaixo: 

Funcional Programática C.R 
 Projetos/Atividades/Encargos 

Especiais 
REC Dotação Anulação 

10.10.01.031.0001.2.312 01 
Manutenção das Atividades Câmara 
– Plenário 

0.001 3.1.90.11.01.00 1.214.404,17 

10.10.01.122.0002.2.313 11 
Manutenção das Atividades Câmara 
– Administração 

0.001 3.1.91.13.02.00 48.281,00 

10.10.01.122.0002.2.313 07 
Manutenção das Atividades Câmara 
– Administração 

0.109 3.1.90.13.03.00 17.177,93 

10.10.01.122.0002.2.313 13 
Manutenção das Atividades Câmara 
– Administração 

0.109 3.3.90.30.00.00 80.000,00 

10.10.01.122.0002.2.313 17 
Manutenção das Atividades Câmara 
– Administração 

0.109 3.3.90.39.00.00 150.000,00 

10.10.01.122.0002.2.313 18 
Manutenção das Atividades Câmara 
– Administração 

0.109 3.3.90.46.00.00 12.500,00 

10.10.01.122.0002.2.313 20 
Manutenção das Atividades Câmara 
– Administração 

0.109 3.3.90.91.00.00 12.500,00 

10.10.01.122.0002.1.334 02 Construção da Sede 0.109 4.4.90.51.00.00 200.000,00 

TOTAL   1.734.863,10 

 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 154/2013

Processo nº: 423/2012
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: NEWS DISTRILAB COMERCIAL CIRÚRGICO LTDA.
End. Alda, nº. 24 – Bento Ribeiro – Rio de Janeiro/RJ.
CNPJ: 08.353.205/0001-62
Prazo para fornecimento: Será de até 15 (quinze) dias, contados a
partir da data do recebimento da ordem para a entrega.
 Valor Total: R$ 2.909,85 (dois mil, novecentos e nove reais e oitenta
e cinco centavos).
Condições de pagtº: em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal.
Objeto: Referente à aquisição de medicamentos para atender o
HMCA.
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 21 de novembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 151/2013

Processo nº: 162/2012
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: R. M. Rodrigues Comércio, Material de Escritório e
Informática.
End. Rua Bangu, nº. 43 – Parte – Rio das Ostras/RJ.
CNPJ: 07.835.137/0001-05
Prazo para fornecimento: Será de até 20 (vinte) dias, contados a partir
da autorização para início da entrega.
Valor Total: R$ 4.254,30 (quatro mil, duzentos e cinqüenta e quatro
reais e trinta centavos)
Condições de pagtº: em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal.
Objeto: Referente à aquisição de material de limpeza para atender as
necessidades das Unidades de Saúde e Departamentos da SMS.
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 19 de novembro de 2013

Armando Alberto Hermínio de Nijs
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 015/13

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Cancelamento do Extrato de Publicação do Termo de Contrato N°.
274/2013, datado de 26/11/2013, onde são Partes: Município de
Casimiro de Abreu e a Empresa: Victer Comercial LTda. Processo:
3811/2013, Publicado no Jornal Oficial do Município de Casimiro
de Abreu Edição nº. CCCXXI no dia 12 de dezembro de 2013, na
página 03.

ERRATA

Na publicação do instrumento: Termo de Contrato n°. 272/2013,
publicado na edição n°. CCCXXI de 12 de dezembro de 2013, firmado
entre o Município de Casimiro de Abreu e a Empresa: Krofman
Comércio e Serviços Ltda Me, onde se lê: Empresa: F. Schneider Olmi,
Leia se: Empresa: Krofman Comércio e Serviços Ltda Me – Processo:
3811/2013.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 005/2013 – PMCA

A Presidente da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições
conferidas pela portaria 1539/2013, expedida em 24 de outubro de 2013,
torna público para conhecimento dos interessados que a licitação em
epígrafe, que tem por objeto a contratação de empresa especializada
para a Remediação de Áreas Degradadas pelo lixão do Ribeirão por
disposição de resíduos sólidos, a fim de atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, cuja sessão fora programada para o dia 08/01/2014, às
10h00mim, será adiada Sine Die, devido a razões de Interesse Público
e por Conveniência da Administração Pública, face à revisão dos atos
da Administração, no uso do seu poder de Autotutela, com fundamento
no artigo 2º da Lei 9784/99 e o artigo 49 da Lei 8.666/99, assim como
na Súmula nº 473 do STF.

Maiores informações poderão ser obtidas na Comissão Especial de
Licitação, na Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/
RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, pelos telefones (22) 2778-2185/
2778-4234 e por meio eletrônico cplcasimiro@gmail.com.

Casimiro de Abreu, 17 de dezembro de 2013.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira

Extrato de Empenho

Processo nº.:13/2013         Empenho nº.:17/13
Contratante:Fundação Municipal Casimiro de Abreu,sito a Estrada
Eduardo Zaczuc Tahãn, s/nº-Km2-Primeiro Distrito-Casimiro de Abreu-
RJ-Cep.:28860-000
Contratada: V.S.PERES CONSTRUÇÃO ME, situada a Rua Pastor
Luiz Laurentino da Silva, 685 – Mataruna - Casimiro de Abreu – RJ-
CEP.: 28860-000
CNPJ.: 03.366.535/0001-79
Valor: R$ 6.919,03 (seis mil, novecentos e dezenove reais e três
centavos)
Condições de pagamento: Em até 30(trinta) dias após emissão da nota
fiscal eletrônica.
Objetivo: Aquisição de material para reposição de ferramentas e
pequenos consertos na Fundação.
Dotação Orçamentária: 20.122.0097.2.183    Elemento de Despesa:
3.3.90.30.99.00.00.00.0109
Origem do pedido: Fundação Municipal Casimiro de Abreu

Alcyr Neves
Presidente da Fundação Municipal Casimiro de Abreu

Mat.: 10257/13
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
PROCESSO n.º 204/2012 
LICITAÇÃO n.º 34/2012 – Pregão Presencial - FMS 

 
Aos 31 dias do mês de outubro de 2012, o Fundo Municipal de Saúde, com sede na Rua Padre Anchieta, n.° 264, Centro 
– Casimiro de Abreu/RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 08.772.020/0001-92, nos termos do estabelecido pela Lei Federal n.º 
10.520, de 17.07.02 e Decreto Municipal 032, de 02.05.2011, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666 de 
21.06.93, e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital, 
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, a seguir denominado FMS, resolve registrar os preços da 
empresa abaixo- identificada  a seguir denominada simplesmente PRESTADOR, observadas as disposições do Edital e 
as cláusulas deste instrumento: 
 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS TERRA PAES S/C- ME, CNPJ 03.486.762/0001-38, Rua Franklin 
José dos Santos, 116 - Centro – Casimiro de Abreu - RJ, neste ato representado por seu Procurador, Sr Pedro Alberto 
Setúbal dos Santos, Carteira de Identidade n.º 078356243 – IFP/RJ e CPF n.° 869.484.317-04. 
 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Prestação de 
Serviços de Exames Laboratoriais, especificados no Anexo I do Edital e proposta da Contratada apresentada à Licitação 
34/2012 – FMS - Pregão Presencial. 
1.1. Este instrumento não obriga o FMS a contratar os serviços nele registrados nem firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, 
hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência. 
 
DOS PREÇOS 
CLÁUSULA SEGUNDA. Os quantitativos, locais, preços e prestadores registrados encontram-se relacionados no 
Anexo I desta Ata. 
 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS TERRA PAES S/C - ME  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

1 ESTUDO HISTOLÓGICO  SIMPLES UN 1000 83,00 83.000,00 

2 ESTUDO HISTOLÓGICO DE PRÓSTATA. UN 300 83,00 24.900,00 

3 ESTUDO HISTOLÓGICO DO ÚTERO. UN 300 85,17 25.551,00 

4 ESTUDO HISTOLÓGICO DO OVÁRIO UN 300 85,17 25.551,00 

5 ESTUDO HISTOLÓGICO DE PELE. UN 300 86,83 26.049,00 

6 PESQUISA DE H. PYLORI UN 750 86,83 65.122,50 

7 CULTURA DE SECREÇÃO UN 100 176,40 17.640,00 

8 MICOLÓGICO E CULTURA UN 80 176,40 14.112,00 

9 SANGUE CA 153 UN 50 38,02 1.901,00 

10 SANGUE CA 19.9 UN 50 38,02 1.901,00 

11 SANGUE 125. UN 50 38,02 1.901,00 

12 ANTI GAD. UN 25 100,55 2.513,75 

13 VITAMINA D 3 UN 50 126,43 6.321,50 

14 HOMOCISTEINA UN 50 173,46 8.673,00 

15 ANTI MI UN 30 147,00 4.410,00 

16 ANTI JO UN 30 147,00 4.410,00 

    TOTAL R$ 313.956,75 

 
DA VIGÊNCIA 
CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação, com 
as respectivas assinaturas, nos termos do art. 4 do Decreto Federal nº. 3.931 de 19.09.2001. 
 
DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da PMCA, 
para avaliar o mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar 
trimestralmente os preços registrados. 
 
DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
CLÁUSULA QUINTA.   
5.1 - Os procedimentos deverão ser inicializados após a autorização do Secretário Municipal de Saúde ou pessoa por ela 
autorizada, após a retirada da nota de empenho, nos prazos abaixo especificados: 

 
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será descredenciado do 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, e 
alterações posteriores, o licitante que: 
a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata ou Autorização de Fornecimento, deixar de 
apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa; 
b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c) não mantiver a proposta; 
d) falhar ou fraudar a execução da Ata ou Autorização de Fornecimento; 
e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
12.2. Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do Fornecimento, garantida a ampla defesa, 
a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 
a) advertência, por escrito, informando à contratada sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 
b) multa, observados os seguintes limites: 
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado; 
b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou 
prestação do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou causem transtornos, 
ainda, fora das especificações contratadas. 
c) suspensão temporária de participar em licitações promovidas pelo Tribunal e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 e demais disposições correlatas; 
d) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.. 
12.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste edital. 
12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da 
notificação da sanção, sob pena de ser descontado da garantia prestada ou do pagamento eventualmente devido pela 
Administração. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de 
Registro de Preços. 
b) é vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Fornecimento decorrente do presente registro para qualquer operação 
financeira. 
13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de registro de Preços durante sua 
vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização do Fundo Municipal de Saúde. 
13.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
13.3. As aquisições adicionais de que trata o subitem 14.2 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) 
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
13.4. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço. 
 
DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As partes elegem o foro da Comarca de Casimiro de Abreu/RJ para dirimir dúvidas ou 
litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata. E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata. 

 
 

Casimiro de Abreu, 02 de setembro de 2013. 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Secretário/Presidente 
 

 
AUTO POSTO IRMÃOS MUCELIN LTDA. 

José Claudio Mucelin 
 

Testemunhas: 
 
1. _________________________________________ CPF:________________________ 
 
2. _________________________________________ CPF:________________________ 
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5.2- Os pacientes atendidos pela Rede Municipal de Saúde que necessitam dos serviços de exames laboratoriais de 
análise clínica e histopatológica deverão ser encaminhados à contratada através de requisição de exames, devidamente 
preenchidas pela solicitante e autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Serviço de Acolhimento ao 
Usuário. 
5.3- Em caso de quebra, mau funcionamento ou outros problemas que impeçam a realização dos mesmos, esta deverá 
disponibilizar os mesmos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos; 
ser considerada apta somente a empresa que apresentar cotação integral para os referidos itens; 
5.4 – Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços (exames); 
devendo-se ainda a empresa fornecer todos os equipamentos, funcionários e insumos necessários para a execução dos 
mesmos. 
5.5- A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação; 
5.6 - Após assinar a ata de registro de preços, os licitantes deverão manter sua condição de habilitação e propostas 
durante o período de vigência da mesma e/ou dos contratos advindos da referida licitação, apresentando para o FMS as 
certidões que vencerem no decurso dos 12 (doze) meses. 
5.7- Prazo para pagamento:  
O pagamento será realizado de acordo com a execução dos exames a serem empenhados/contratados consoante a 
necessidade deste Fundo no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser procedido em até 
30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal, a qual deverá ser atestada por 02 (dois) servidores do Município; 
havendo o respectivo controle pelo SAU – Serviço de Acolhimento ao Usuário; sendo ainda necessário destacar que a 
empresa será submetida à retenção do ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza) no ato do recebimento pela 
prestação de serviços, conforme a Lei Municipal nº 841 de 12/12/2003, bem como à retenção de INSS e de IRRF no que 
couber em relação à legislação vigente. 
5.8 - Os exames solicitados referem-se à necessidade prevista pelo SAU – Serviço de Acolhimento ao Usuário - para um 
período aproximado de 12 (doze) meses. 
5.9- A empresa vencedora do Registro de Preços deverá assinar a presente ata, comprometendo-se a realizar os exames 
nos mesmos preços e condições aqui apresentadas.  
 
DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO 
CLÁUSULA SEXTA. Os procedimentos deverão ser inicializados após a autorização do Secretário Municipal de Saúde 
ou pessoa por ele autorizada, após prazo de prestação futura, para cada prestação, contados a partir do recebimento da 
Nota de Empenho pelo fornecedor,  será de até 30 (trinta) dias. 
6.1. Os serviços serão efetuados nas dependências da Contratada. 
 
DAS CONDIÇOES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CONTRATADA 
CLÁUSULA SÉTIMA. A prestação de serviço deverá estar prevista na forma do art. 73, inciso I da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações: 
8.1. DO FMS 
8.1. Fiscalizar a execução dos serviços, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o contrato; 
8.1.2. Encaminhar os pacientes a serem submetidos aos procedimentos da especialidade à firma contratada, através da 
Rede Municipal de Saúde – Serviço de Acolhimento ao Usuário. 
8.1.3. Realizar o pagamento de acordo com a execução dos exames a serem empenhados/contratados consoante a 
necessidade deste Fundo no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser procedido em até 
30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal, acompanhada da relação dos procedimentos efetivamente executados e 
seus respectivos comprovantes, a qual deverá ser atestada por 02 (dois) servidores; havendo o respectivo controle pelo 
SAU – Serviço de Acolhimento ao Usuário; sendo ainda necessário destacar que a empresa será submetida à retenção do 
ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza) no ato do recebimento pela prestação de serviços, conforme a Lei 
Municipal nº 841 de 12/12/2003, bem como à retenção de INSS e de IRRF no que couber em relação à legislação 
vigente. 
 
8.2. DO FORNECEDOR 
8.2.1 - Realizar exames laboratoriais específicos, conforme relação constante na Solicitação nº 75/2012, em pacientes 
encaminhados através de requisição de exames pela rede municipal de saúde de Casimiro de Abreu.  
8.2.2 - Fornecer horário e agendamento prévio semanal de acordo com o solicitado. A partir da solicitação, a contratada 
terá três dias úteis para disponibilizar agenda. 
8.2.3 - Fornecer após o início do contrato, e sucessivamente, relação mensal dos exames realizados, em conformidade 
com as solicitações devidamente autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, por fax e/ou correio eletrônico: 
Fone: (22) 2778-1248 (PABX) – ramal: 209 - SAU 
Fone: (22) 2778- 1780 - SAU 
E-mail: secsaude.saude@casimiro.rj.gov.br 
8.2.4 - Emitir segunda via do resultado quando houver necessidade mediante solicitação da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 
9.3. A nota fiscal deverá ser apresentada quinzenalmente, para fins de conferência e verificação pelo Setor de Transporte 
vinculado ao FMS, a fim de ser atestada por dois servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser 
efetuado em até 30 (trinta) dias; 
9.4. O Fundo Municipal de Saúde somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às formalidades legais 
e contratuais previstas; 
9.5.  “Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, 

a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem 

operações: 

I - destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Protocolo ICMS 42/2009, Cláusula 
Segunda);  
9.6. O Fundo Municipal de Saúde somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às formalidades legais 
e contratuais previstas; 
9.7. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, aplicar-se-á, no 
que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal No. 8.212, de 24 de julho de 1991 
e na Lei Complementar No. 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a correspondente lei municipal do local de prestação 
dos serviços, com as alterações e regulamentações posteriores. 
 
DAS ALTERAÇÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. O preço registrado se manterá fixo e irreajustável durante a vigência da ata, ressalvadas as hipóteses 
contidas no art. 65 da Lei Federal 8.666/93, desde que, devidamente comprovadas mediante planilhamento dos custos e 
detalhamento dos fatos supervenientes. 
10.1. O pedido de alteração de preços deverá vir acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: 
a) nota fiscal que comprove o novo preço praticado pelo fornecedor no período solicitado; 
b) planilha detalhada referente ao quantitativo solicitado; 
c) documento comprobatório emitido pela ANP. 
10.2. O reajuste ou a redução deverá ser de acordo com a oscilação do mercado, observando-se os registros no banco de dados 
da pesquisa de mercado disponível no site da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e em conformidade com os dispositivos 
legais descritos no Art. 65 da Lei 8.666/93; 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderá ser cancelado de pleno 
direito nas seguintes situações: 
 
11.1. Pelo Fundo: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar a Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido; 
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses 
previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado; 
e) por razões de interesse público devidamente demonstrados e justificados pelo FMS. 
 
11.2. Pelo Fornecedor: 
a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços; 
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior. 
11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de 
recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no 
“Diário Oficial do Município”, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Tribunal, facultando-se a 
este a aplicação das sanções previstas nesta Ata. 
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos 
itens. 
11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, o Tribunal adotará as medidas 
ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Fornecimento, garantida a ampla 
defesa, a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 
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8.2.5 - Fornecer 30 dias após o início do contrato e sucessivamente, documento fiscal acompanhado da relação nominal 
mensal dos exames realizados, juntamente com as requisições originais referente ao período, para conferência do 
pagamento. 
8.2.6 - Manter equipamentos de qualidade e profissionais devidamente qualificados, bem como possuir responsável 
técnico registrado nos órgãos competentes, para realização dos procedimentos dentro das normas exigidas pelo 
Ministério da Saúde, como também oferecer e manter equipamento de qualidade para o atendimento de nossos pacientes; 
8.2.7 - Não subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir total ou parcialmente os serviços médicos objeto deste projeto 
básico / contrato, sem anuência formal da contratante. 
Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos 
exames objeto deste projeto básico / contrato. 
8.2.8 - O Contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do Contrato. 
8.2.9 - Está estabelecido que os exames laboratoriais, de igual valor, quando extrapolada a quantidade adquirida em 
algum tipo, poderão ser remanejados a fim de atender a demanda, conforme necessidade da Contratante. 
8.2.10 - Os resultados dos exames deverão ser entregues no Serviço de Acolhimento ao Usuário – SAU, situado na Rua 
Padre Anchieta -264- Centro- Casimiro de Abreu – RJ, no horário de 9 as 16h, e, portanto, fica vedada a entrega de 
resultado diretamente ao paciente. 
8.2.11 - A entrega dos resultados dos exames não poderá ultrapassar o prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis para os 
itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06; e de 15 (quinze) dias úteis para os itens 07, 08, 09, 10,11, 12, 13, 14, 15  e 16 
8.2.12 - No caso de impedimento operacional da contratada para a realização do exame solicitado, esta deverá 
providenciar o mesmo em outro prestador sob sua única e exclusiva responsabilidade, de mesma praça, a fim de atender 
a necessidade da contratante. 
 8.2.13 - Não realizar procedimentos em pacientes sem que a guia de solicitação esteja devidamente preenchida, 
principalmente sem o procedimento adequado, tampouco realizar procedimentos desnecessários ao solicitado pelo 
médico do Sistema Municipal de Saúde; 
8.2.14 - A coleta dos exames laboratoriais de análise clínica referentes aos itens 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 
deverá ser procedida, obrigatoriamente, na Sede do Município, de segunda a sexta-feira, no horário de 7 as 17h; e os 
materiais para a realização dos exames laboratoriais histológicos (biopsias) referentes aos itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06  
deverão ser recolhidos diretamente no SAU (Serviço de Acolhimento ao Usuário), situado na Rua Padre Anchieta- 264 – 
Centro – Casimiro de Abreu – RJ, semanalmente, conforme solicitação do Departamento supracitado. 
8.2.16 – Para o atendimento e recepção aos pacientes, a contratada deverá utilizar-se de pessoal qualificado, devidamente 
trajado, asseado e com comportamento exemplar de atenção ao usuário dos serviços. 
8.2.17 – A contratada deverá apresentar, como ambiente para receber os pacientes, um espaço arejado e limpo, de acordo 
com exigências da vigilância sanitária (SEMUSA – Secretaria Municipal de Saúde), com uma sala equipada para atender 
de maneira satisfatória as necessidades dos pacientes, devendo ainda oferecer uma sala adequada para a espera. 
8.2.18 - Realizar exames em substituição a outros, contidos no mesmo processo, disponibilizados pela contratada, sem 
majoração de valor. 
 
DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA NONA. O FMS/PMCA pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela 
quantidade solicitada, que constará da Autorização de Prestação de Serviço e da Nota de Empenho. 
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta dos prestadores. 
9.2. Para cada Autorização de Prestação de Serviço, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com CNPJ 
idêntico ao apresentado para fins de habilitação e conseqüentemente lançado nesta Ata. 
9.3. A contratada apresentará nota fiscal, até o 5º dia útil posterior à data final do período de adimplemento, constando na 
mesma todos os serviços prestados durante o período, a fim de ser atestada por dois servidores (exceto o ordenador de 
despesas) e posteriormente encaminhada para pagamento, que será efetuado mensalmente; 
9.4.  O Fundo Municipal de Saúde /SMS somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às 
formalidades legais e contratuais previstas; 
9.5. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, aplicar-se-á, 
no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal No. 8.212, de 24 de 
julho de 1991 e na Lei Complementar No. 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a correspondente lei municipal 
do local de prestação dos serviços, com as alterações e regulamentações posteriores 
 
DAS ALTERAÇÕES 
CLÁUSULA DÉCIMA. O preço registrado se manterá fixo e irreajustável durante a vigência da ata, ressalvadas as 
hipóteses contidas no art. 65 da Lei Federal 8.666/93, desde que, devidamente comprovadas mediante planilhamento dos 
custos e detalhamento dos fatos supervenientes. 
10.1. O pedido de alteração de preços deverá vir acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: 
a) nota fiscal que comprove o novo preço praticado pelo fornecedor no período solicitado; 
b) planilha detalhada referente ao quantitativo solicitado. 
10.2 - Tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº. 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro em face da superveniência de normas federais 
aplicáveis à espécie, ou da retratação da variação efetiva do custo de produção, devendo para tanto ser encaminhado 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente fundamentado e justificado, demonstrando de maneira clara e 

 
5.7. Após a emissão de cada nota de empenho, a(s) empresa(s) vencedora(s) do Registro de Preços deverá(ao) assinar contrato 
com o município, comprometendo-se a fornecer os combustíveis nos mesmos preços e condições apresentada no ato do certame 
licitatório. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO 
CLÁUSULA SEXTA. 
 
6.1. O fornecimento deverá ser iniciado em até 24 (vinte e quatro) horas, no Posto do Fornecedor, conforme Ordem de 
Fornecimento emitida pelo Secretario Municipal de Saúde ou pessoa por ela autorizada para este fim, juntamente com o envio 
da nota de empenho, durante o período estabelecido no Contrato; 
6.2. A contratada deverá ficar a disposição desta municipalidade para o fornecimento do combustível 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, de 2ª a 6ª feira, inclusive finais de semana e feriados; 
 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
CLÁUSULA SÉTIMA. 
 
7.1. O material será recebido na forma prevista no art. 73, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. 
7.2. O recebimento provisório do objeto da licitação não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, 
pela sua perfeita execução; 
7.2.1. O material em evidente desconformidade com as especificações exigidas será recusado no ato da entrega, sob total 
responsabilidade do fornecedor, que deverá providenciar a entrega do material adquirido dentro do prazo previsto. 
7.3. O recebimento definitivo do material dar-se-á: 
a) após verificação física que constate a integridade e correção do produto; 
b) após a verificação da conformidade com quantidades e especificações de cada pedido. 
7.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, 
contendo as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser recolhido e substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações: 
 
8.1. DO FMS 
8.1. Fiscalizar a execução do fornecimento, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o contrato; 
8.1.2. Realizar o pagamento de acordo com o fornecimento dos combustíveis a serem empenhados/contratados consoante a 
necessidade do Fundo Municipal de Saúde no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser 
procedido em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal. 
 
8.2. DO FORNECEDOR 
 
8.2.1. Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo no fornecimento dos 
combustíveis do objeto deste Projeto Básico/Contrato. 
8.2.2. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
Contrato. 
8.2.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no valor ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de procedimentos. 
8.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos 
de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
8.2.5. Comunicar imediatamente ao FMS qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgáveis necessárias 
para recebimento de correspondência. 
8.2.6. Indenizar terceiros e/ou o Tribunal, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer 
danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 
autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
8.2.7. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
8.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA NONA. O FMS pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela quantidade 
solicitada, que constará da Autorização de Fornecimento e da Nota de Empenho. 
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta dos prestadores. 
9.2. Para cada de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para fins 
de habilitação e conseqüentemente lançado nesta Ata. 
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inequívoca o pedido, sendo admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, protocolado no setor de Protocolo do 
FMS. 
10.3 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a 
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata  parcial ou total e iniciar outro processo licitatório. 
 10. 6 - Comprovada a redução e o acréscimo dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, 
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pelo Gerente do 
Registro de Preços para a devida alteração do valor registrado em Ata. 
10.7- Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município não será obrigado a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderá ser cancelado de 
pleno direito nas seguintes situações: 
 
11.1. Pelo FMS: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar a Autorização de Prestação de Serviços no prazo estabelecido; 
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da contrato decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses 
previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado; 
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo FMS / PMCA. 
 
11.2. Pelo Fornecedor: 
a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços; 
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior. 
11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de 
recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no “Diário Oficial do Município”, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado 
a partir da última publicação. 
11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Fundo Municipal 
de Saúde, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata. 
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento 
dos itens. 
11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, o FMS adotará as 
medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Prestação de Serviço, garantida 
a ampla defesa, a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será descredenciado 
do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02, e alterações posteriores, o licitante que: 
a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata ou autorização de prestação de serviço, 
deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa; 
b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c) não mantiver a proposta; 
d) falhar ou fraudar a execução da Ata ou Autorização de Prestação de Serviço; 
e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
12.2. Pela inexecução total ou parcial da Ata ou da Autorização de Compra, garantida a ampla defesa, 
a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 
a) advertência, por escrito, informando à contratada sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 
b) multa, observados os seguintes limites: 
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado; 
b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou 
prestação do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou causem 
transtornos, ainda, fora das especificações contratadas. 
c) suspensão temporária de participar em licitações promovidas pelo Tribunal e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 e demais disposições correlatas; 
d) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.. 
12.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste edital. 
12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da 
notificação da sanção, sob pena de ser descontado da garantia prestada ou do pagamento eventualmente devido pela 
Administração. 
 

 
PROCESSO n.º 198/2013 
LICITAÇÃO n.º 39/2013 – Pregão Presencial – Fundo Municipal de Saúde 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Aos 02 dias do mês de setembro de 2013, o Fundo Municipal de Saúde, com sede na Rua Padre Anchieta, n.° 264, Centro – 
Casimiro de Abreu/RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 08.772.020/0001-92, nos termos do estabelecido pela Lei Federal n.º 10.520, 
de 17.07.02 e Decreto Municipal 032, de 02.05.2011, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, e 
alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital, neste ato 
representado pelo Secretário Municipal de Saúde, a seguir denominado FMS, resolve registrar os preços da empresa abaixo 
identificada, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste 
instrumento: 
 
AUTO POSTO IRMÃOS MUCELIN LTDA., CNPJ 73.235.848/0001-73, estabelecida na Rodovia BR 101, s/n.º, KM 206 – 
Centro – Casimiro de Abreu - RJ, neste ato representada pelo Sr José Claudio Mucelin, portador da Carteira de Identidade n.º 
801238137.5, expedida pelo SSP/RS e CPF n.º 306.945.740-15. 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente ata tem como objeto o Registro de Preços visando a Aquisição de combustível para o 
abastecimento dos veículos que atendem o Fundo Municipal de Saúde. 
1.1. Este instrumento não obriga o FMS a adquirir os produtos nele registrados nem firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese 
em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência. 
 
DOS PREÇOS 
CLÁUSULA SEGUNDA. Os quantitativos, locais, preços e prestadores registrados encontram-se relacionados a seguir: 
 

AUTO POSTO IRMÃOS MUCELIN LTDA 

Item Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total 

1 GASOLINA COMUM L 84000 3,26 273.840,00 

2 ETANOL L 72000 2,49 179.280,00 

3 DIESEL COMUM. L 114000 2,33 265.620,00 

Total R$ 718.740,00 

 
DA VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação e 
consequentemente a assinatura da mesma, nos termos do art. 4 do Decreto Federal n.º 3.931 de 19.09.2001. 
 
DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Fundo Municipal de Saúde, para avaliar o mercado 
constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar trimestralmente os preços registrados. 
 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
CLÁUSULA QUINTA. 
 
5.1. O fornecimento deverá ser iniciado em até 24 (vinte e quatro) horas, conforme Ordem de Fornecimento emitida pelo 
Secretario Municipal de Saúde ou pessoa por ela autorizada para este fim, juntamente com o envio da nota de empenho, durante 
o período estabelecido no Contrato; 
5.2. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento; tomando-se por base o 
preço praticado no mercado; 
5.3. A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação; 
5.4. A contratada deverá ficar a disposição desta municipalidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, de 2ª a 6ª feira, inclusive 
finais de semana e feriados; 
5.5. O reajuste ou a redução deverá ser de acordo com a oscilação do mercado, observando-se os registros no banco de dados da 
pesquisa de mercado disponível no site da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e em conformidade com os dispositivos legais 
descritos no Art. 65 da Lei 8.666/93; 
5.6. A distância para o fornecimento deverá ser de aproximadamente 02 (dois) Km, do posto de abastecimento até o prédio 
onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, situado na Rua Padre Anchieta, n.° 264, Anexo – Centro – Casimiro de Abreu; 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente 
ata de Registro de Preços. 
b) é vedado caucionar ou utilizar a Autorização de prestação de serviço decorrente do presente registro para qualquer 
operação financeira. 
14.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de registro de Preços durante 
sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização desta Prefeitura, através da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL. 
14.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
14.3. As aquisições adicionais de que trata o subitem 14.2 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por 
cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
14.4. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço. 
 
DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. As partes elegem o foro da Comarca de Casimiro de Abreu/RJ para dirimir dúvidas 
ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata. E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a 
presente Ata. 
 

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 212, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral do Município com vista a atender as ações do Fundo Municipal
de Saúde, abaixo relacionado.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE CONFORMIDADE COM OS
ARTIGOS 40, INCISO I DO ARTIGO 41, INCISO III DO § 1º DO ARTIGO 43 DA LEI 4.320/64, ARTIGO 8º E 9º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.541 DE
27 DE DEZEMBRO DE 2012;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) atender as atividades,
conforme abaixo:

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC                        Dotação Reforço
15.15.10.122.0090.2.008 77 Manutenção das Atividades do Órgão - FUNDO 0.001                 3.1.90.04.03.00.00             740.000,00
TOTAL 740.000,00

Art. 2 º O Crédito aberto no artigo anterior é proveniente de anulação de parte de recursos de dotações do orçamento vigente da Secretaria
Municipal de Planejamento, conforme abaixo:

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC                        Dotação                     Anulação
20.03.04.121.0084.2.003 26 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento 0.001                  3.1.90.11.03.00.00           740.000,00
TOTAL 740.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

 
Casimiro de Abreu, 31 de outubro de 2012. 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS TERRA PAES S/C 
Pedro Alberto Setubal dos Santos 

 
 
Testemunhas: 
 
1. _________________________________________ CPF:________________________ 
 
2. _________________________________________ CPF:________________________ 
 

5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, e alterações posteriores, o licitante que: 
a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata ou autorização de prestação de 
serviço, deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa; 
b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c) não mantiver a proposta; 
d) falhar ou fraudar a execução da Ata ou ordem de fornecimento; 
e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
12.2. Pela inexecução total ou parcial da Ata ou da Autorização de Compra, garantida a ampla defesa, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
 
a) advertência, por escrito, informando à contratada sobre o descumprimento de quaisquer obrigações 
assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 
b) multa, observados os seguintes limites: 
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não 
realizado; 
b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias, ou prestação do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, 
ou causem transtornos, ainda, fora das especificações contratadas. 
c) suspensão temporária de participar em licitações promovidas pelo Tribunal e impedimento de contratar com 
a Administração Pública Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 e demais disposições correlatas; 
d) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.. 
12.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste edital. 
12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da 
data da notificação da sanção, sob pena de ser descontado da garantia prestada ou do pagamento eventualmente 
devido pela Administração. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo 
à presente ata de Registro de Preços. 
b) é vedado caucionar ou utilizar a Autorização de prestação de serviço decorrente do presente registro para 
qualquer operação financeira. 
13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de registro de 
Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização deste Fundo, através 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL. 
13.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados 
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
13.3. As aquisições adicionais de que trata o subitem 13.2 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% 
(cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
13.4. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de 
Preço. 
 
DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As partes elegem o foro da Comarca de Casimiro de Abreu/RJ para 
dirimir dúvidas ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata. E por estarem assim ajustadas, 
as partes assinam a presente Ata. 

 
 

Casimiro de Abreu, 12 de abril de 2013. 
 
 

Fundo Municipal de Saúde 
Secretário/Presidente 

 
 

TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  
Marcus Vinicius Nascimento Oliveira 

 
 
 

Testemunhas: 
1. _________________________________________ CPF:________________________ 
 
2. _________________________________________ CPF:________________________ 
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PROCESSO nº 427/2012 
LICITAÇÃO nº 1/2013 – Pregão Presencial – Fundo Municipal de Saúde 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Aos 12 dias do mês de abril de 2013, o Fundo Municipal de Saúde, com sede na Rua Padre Anchieta, n.° 264, 
Centro – Casimiro de Abreu/RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 08.772.020/0001-92, nos termos do estabelecido 
pela Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e Decreto Municipal 032, de 02.05.2011, com aplicação subsidiária da 
Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais 
aplicáveis e do disposto no Edital, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, a seguir 
denominado FMS, resolve registrar os preços da empresa abaixo identificada, a seguir denominada 
simplesmente PRESTADOR, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento: 
TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 01.686.431/0001-16, 
estabelecida na Rua Conde Porto Alegre, n.º 43 – Rocha – Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo Sr.ª 
Marcus Vinicius Nascimento Oliveira, portador da Carteira de Identidade n.º 07.620.242-3 DETRAN/RJ e CPF 
n.º 005.734.367-54. 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
Aquisição de medicamento para o paciente Claudio Américo da Silva. 
 
1.1. Este instrumento não obriga o Fundo a adquirir os produtos e/ou serviços  nela registrados nem firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais 
itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro 
terá preferência. 
 
DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Os quantitativos, preços e prestadores encontram-se relacionados no quadro a 
seguir: 
 

Item Especificação UNID Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1 TRACLLER BOSENTANA 125 MG COMP 720 R$ 110,00 R$ 79.200,00 
 
 
DA VIGÊNCIA 
CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
publicação, nos termos do art. 4 do Decreto Federal nº. 3.931 de 19.09.2001. 
 
DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Fundo Municipal de Saúde, para 
avaliar o mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar 
trimestralmente os preços registrados. 
 
 
4.1. Os Órgãos Não Participantes do certame poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, mediante prévia 
consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, 
as condições e regras estabelecidas no Edital e na Lei nº 8.666 de 1993. 
4.1.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados 
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
4.1.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
4.1.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela 
imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador. 
4.2. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação atende a 
seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados. 
 
DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
CLÁUSULA QUINTA. 
 
5.1. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento dos 
medicamentos. 
5.2. O medicamento refere-se ao consumo previsto para um período estimado de 12 (doze) meses. 

correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com as alterações e regulamentações 
posteriores 
 
DAS ALTERAÇÕES 
CLÁUSULA DÉCIMA. O preço registrado se manterá fixo e irreajustável durante a vigência da ata, 
ressalvadas as hipóteses contidas no art. 65 da Lei Federal 8.666/93, desde que, devidamente comprovadas 
mediante planilhamento dos custos e detalhamento dos fatos supervenientes. 
10.1. O pedido de alteração de preços deverá vir acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: 
a) nota fiscal que comprove o novo preço praticado pelo fornecedor no período solicitado; 
b) planilha detalhada referente a composição dos custos operacionais que comprovem com a devida técnica os 
novos valores. 
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata, 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
10.3.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 
10.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
10.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
10.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e 
10.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
10.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro 
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
10.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de 
Preços aos órgão participantes, se houver. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderá ser 
cancelado de pleno direito nas seguintes situações: 
 
11.1. Pelo FUNDO: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar a Autorização de Prestação de Serviços, contratos ou instrumentos 
congêneres no prazo estabelecido; 
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, nas 
hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado; 
e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas pelo Fundo. 
f) não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
11.2. Pelo Fornecedor: 
a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força 
maior. 
11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no “Diário Oficial do Município”, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da última publicação. 
11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Fundo, 
facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata. 
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao 
fornecimento dos itens. 
11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, o Fundo 
adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Pela inexecução total ou parcial da entrega do material, garantida a 
ampla defesa, a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será 
descredenciado do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, pelo prazo de até 
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5.3 – O prazo de validade do produto deverá ser de até 12 (doze) meses a partir da data de entrega; 
5.4. O produto mesmo entregue e aceito fica sujeito a substituição desde que comprovada a pré-existência de 
defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade 
dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto. 
5.5. Os medicamentos deverão estar em suas embalagens de acondicionamento, e nelas deverão constar: 
procedência, numero de lote; data de fabricação; tipo de esterilização; prazo de validade e número registrado no 
Ministério da Saúde e/ou ANVISA. 
5.6. Durante o recebimento dos produtos, o responsável pelo recebimento poderá exigir a substituição de 
qualquer um dos medicamentos que não esteja de acordo especificação deste edital; 
5.7. De acordo com a Portaria nº 2.840/GM, de 29 de maio de 1998 (BRAZIL, 1998) e, os produtos a serem 
fornecidos pela empresas vencedoras das licitações devem apresentar em suas embalagens a expressão 
“PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. 
5.8. Informações sobre o produto: Poderá ser solicitado ao fornecedor pelo Pregoeiro ou a Comissão de 
Licitação informações adicionais necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras do 
medicamento e outras, a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório, com a finalidade de dirimir 
dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamentos. Se for necessário o cumprimento de quesito especifico, 
e edital deve dispor a respeito.  
5.9. Transporte: os medicamentos termolábeis devem ser acondicionados em caixa térmica (isopor ou 
equivalente) com controle de temperatura. 
5.10 – A Nota Fiscal deverá ser apresentada mensalmente constando todos os itens entregues, a fim de ser 
atestado por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser realizado em 
até 30 (trinta) dias. 
5.11 – O quantitativo é referente ao período de 12 (doze) meses, conforme as solicitações apresentadas pelo 
departamento de farmácia vinculada a este fundo, devendo-se ainda as entregas serem procedidas em até 15 
(quinze) dias corridos, de acordo com a autorização  
 
do Presidente do Fundo Municipal de Saúde ou pessoa por ela autorizada para este fim após a retirada da Nota 
de Empenho, sobre pena de ser cancelado o contrato. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO 
CLÁUSULA SEXTA. 
 
6.1. Os medicamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde, situado a Rua 
Franklin José dos Santos, n.º 271 – Centro – Casimiro de Abreu, no horário de 09:00 às 15:00 horas. 
6.2. Os produtos deverão ser de qualidade e transportado adequadamente dentro das normas e condições de 
higiene exigidas pela ANVISA. 
6.3. O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias corridos, de acordo com a autorização do presidente do Fundo 
Municipal de Saúde ou pessoa Poe ele autorizada para este fim, acompanhada da nota de empenhada, sob pena 
de ser cancelado o contrato. 
 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS OBJETOS PELA CONTRATADA 
 
CLÁUSULA SÉTIMA. O fornecimento deverá ser recebido conforme previsto na forma do art. 73, inciso II 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 
7.1 – Os medicamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do Fundo Municipal de saúde, situado a Rua 
Franklin José dos Santos, nº 271 – Centro – Casimiro de Abreu, no horário de 09:00 às 15:00 horas, de acordo 
com o disposto no item 4.3. 
7.2 – Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento dos 
medicamentos. 
7.3 – o prazo de entrega será de 15 (quinze) dias corridos, de acordo com a autorização do presidente do Fundo 
Municipal de Saúde ou pessoa Poe ele autorizada para este fim, acompanhada da nota de empenhada, sob pena 
de ser cancelado o contrato. 
7.4 -  O medicamento refere-se ao consumo previsto para um período estimado de 12 (doze) meses. 
7.5 – O prazo de validade do produto deverá ser de até 12 9doze) meses a partir da data de entrega; 
7.6 – O produto mesmo entregue e aceito fica sujeito a substituição desde que comprovada a pré-existência de 
defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade 
dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto. 
7.7 -  Os medicamentos deverão estar em suas embalagens de acondicionamento, e nelas deverão constar: 
procedência, numero de lote; data de fabricação; tipo de esterilização; prazo de validade e número registrado no 
Ministério da Saúde e/ou ANVISA. 
7.8 – Durante o recebimento dos produtos, o responsável pelo recebimento poderá exigir a substituição de 
qualquer um dos medicamentos que não esteja de acordo especificação deste edital; 
7.9 – De acordo com a Portaria nº 2.840/GM, de 29 de maio de 1998 (BRAZIL, 1998) e, os produtos a serem 
fornecidos pela empresas vencedoras das licitações devem apresentar em suas embalagens a expressão 
“PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. 
7.10 – Informações sobre o produto: Poderá ser solicitado ao fornecedor pelo Pregoeiro ou a Comissão de 
Licitação informações adicionais necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras do 

medicamento e outras, a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório, com a finalidade de dirimir 
dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamentos. Se for necessário o cumprimento de quesito especifico, 
e edital deve dispor a respeito.  
7.11 – Transporte: os medicamentos termolábeis devem ser acondicionados em caixa térmica (isopor ou 
equivalente) com controle de temperatura. 
. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações: 
8.1. DA PMCA 
8.1. Fiscalizar a entrega dos gêneros, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o 
contrato; 
8.1.2. Realizar o pagamento de acordo com o fornecimento a ser empenhado/contratado consoante a 
necessidade desta Secretaria no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser 
procedido em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal. 
 
8.2. DO FORNECEDOR 
 
8.2.1. Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo no 
fornecimento dos combustíveis do objeto deste Projeto Básico/Contrato. 
8.2.2. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do Contrato. 
8.2.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no valor 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
de procedimentos. 
8.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
8.2.5. Comunicar imediatamente ao Fundo qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras 
julgáveis necessárias para recebimento de correspondência. 
8.2.6. Indenizar terceiros e/ou o Tribunal, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, 
por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
8.2.7. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
8.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos a prestação dos serviços. 
8.2.9. Ter sede e/ou filial no município, com telefone; 
8.2.10. Executar, mediante ordem de fornecimento, de acordo com as condições previstas, as entregas do objeto 
deste instrumento; 
8.2.11. Executar diretamente o objeto, conforme estabelecido na licitação, sem transferência de 
responsabilidade ou subcontratação; 
8.2.12. Respeitar a melhor técnica vigente durante a execução dos serviços. 
8.2.13. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.66/93. 
 
DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA NONA. O Fundo pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela 
quantidade solicitada, que constará da ordem de fornecimento e da Nota de Empenho. 
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta 
dos fornecedores. 
9.2. Para cada entrega de material, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com CNPJ idêntico ao 
apresentado para fins de habilitação e conseqüentemente lançado nesta Ata. 
9.3. “Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, 

modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade 

econômica exercida, realizem operações: 

I - destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de 

economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” 
(Protocolo ICMS 42/2009, Cláusula Segunda);  
9.4. A contratada apresentará nota fiscal, até o 5º dia útil posterior à data final do período de adimplemento, 
constando na mesma todos os serviços prestados durante o período, a fim de ser atestada por 02 (dois) 
servidores (exceto o ordenador de despesas) e posteriormente encaminhada para pagamento. Cabe ainda 
destacar que a empresa será submetida à retenção do ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza) no 
ato do recebimento pela prestação de serviços, conforme a Lei Municipal nº 841 de 12/12/2003, bem como à 
retenção de INSS e de IRRF no que couber em relação à legislação vigente; 
9.5. O Fundo Municipal de Saúde somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às 
formalidades legais e contratuais previstas; 
9.6. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, 
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal 
No. 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar No. 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a 


