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Resumo Portarias 034/014 – de 21/08/2014

Port. 777/2014- Exonerar, ANA PAULA PEREIRA LOPES DA SILVA,
do cargo de Professor “C” de Ciências, matrícula nº 11.446, inscrição
101690, classificada em 05º lugar, com lotação na secretaria Municipal
de Educação. Port. 822/2014- Nomear TIAGO DA SILVA PEREIRA,
para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 1, Símbolo CAI 1,
com funções na Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, desta
Municipalidade, atribuindo-lhe Gratificação de 100% (cem por centro)
sobre seu vencimento base, a título de Tempo Integral. Port. 823/
2014- Exonerar, a pedido, a Servidora Municipal FLORESBELA
SANTOS TINOCO DO NASCIMENTO, Agente de Serviços Gerais,
matrícula nº 8.602, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de
Casimiro de Abreu, conforme requerido pelo próprio através do
Processo nº 6559/2014. Port. 824/2014- Conceder ao servidor
CREMILDO RANGEL, Assistente 5, Símbolo CAI - 5, Matrícula nº
10.655, Gratificação de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base,
a título de Tempo Integral, com funções junto à Secretaria Municipal
de Obras, Serviços Públicos e Transporte, desta Municipalidade. Port.
825/2014- Conceder ao servidor JOÃO GILBERTO DA SILVA RAMOS,
Assessor Financeiro da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, Símbolo
CAI - 2, Matrícula nº 10.716, Gratificação de 50% (cinqüenta por cento)
sobre o vencimento base, a título de Tempo Integral, com funções
junto à Fundação Municipal Casimiro de Abreu, desta Municipalidade.
Port. 826/2014- Alterar o artigo 1º da Portaria nº 648, de 18 de janeiro
de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1° Nomear
LUIZ CARLOS DOS SANTOS, para exercer o Cargo em Comissão de
Assistente 6, Símbolo CAI – 6, concedendo-lhe Gratificação de 100%
(cem por cento) sobre o vencimento base, a título de Tempo Integral,
atribuindo-lhe funções junto à Fundação Cultural Casimiro de Abreu,
desta Municipalidade.Port. 827/2014- Exonerar, a pedido, a Servidora
Municipal MARIA DA GLORIA GOULART JARDIM, Professor “C”,
matrícula nº 137, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de
Casimiro de Abreu, conforme requerido pelo próprio através do
Processo nº 6506/2014. Port. 828/2014- Exonerar, TAIANA MOULIN
FERREIRA MOURA SILVA, do cargo de Professor “C” de Educação
Física, matrícula nº 11.438, inscrição 100465, classificada em 02º lugar,
com lotação na secretaria Municipal de Educação. Port. 829/2014-
Conceder ao servidor RODRIGO PEIXOTO DA SILVA, Assistente 1,
Símbolo CAI - 1, Matrícula nº 10.484, Gratificação de 50% (cinquenta
por cento) sobre o vencimento base, a título de Tempo Integral, com
funções junto à Secretaria Municipal de Saúde, desta Municipalidade.
Port. 830/2014- Exonerar o Servidor Municipal IGOR CESPE
BARBOSA, Motorista, matrícula nº 8801, da Função Gratificada,
Símbolo FG - 2, de Assistente de Departamento da Secretaria Municipal

de Administração, desta Municipalidade. Port.831/2014- Designar
o Servidor IGOR CESPE BARBOSA, matrícula nº 8801, para exercer o
Cargo em Comissão de Assessor Técnico, Símbolo DAS 2, atribuindo–
lhe funções junto à Secretaria Municipal de Administração, desta
Municipalidade. Port. 833/2014- Exonerar, ESTEPHÂNIA CARLA
SOARES, Matricula nº 11.290, do Cargo em Comissão de Assessor de
Comunicação Social, Símbolo DAS 2, atribuindo-lhe funções junto à
Secretaria Municipal de Comunicação Social, desta Municipalidade.
Port. 834/2014- Exonerar a Servidora Municipal MARA CRISTINA
SOUZA MELLO CONTILDES, Auxiliar Administrativo, matrícula nº
2.617, da Função Gratificada, Símbolo FG - 1, de Diretor de
Departamento de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Defesa Civil, desta Municipalidade. Port. 835/
2014- Designar a Servidora Municipal MARA CRISTINA SOUZA
MELLO CONTILDES, matrícula nº 2.617, para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor de Comunicação Social, Símbolo DAS 2,
atribuindo–lhe funções junto à Secretaria Municipal de Comunicação
Social, desta Municipalidade.Port. 836/2014- Exonerar, a pedido, a
Servidora Municipal TICIANA MOTA ESTEVE, Agente
Administrativo, matrícula nº 11.312, do Quadro Permanente da
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, conforme requerido pelo
próprio através do Processo nº 6644/2014.Port. 837/2014- Exonerar,
a pedido, a Servidora Municipal DAYANA CLASS PESSANHA
RANGEL, Agente Administrativo, matrícula nº 5.845, do Quadro
Permanente da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, conforme
requerido pelo próprio através do Processo nº 6561/2014. Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
16/07/2014, 1º/08/2014, 29/07/2014, 1º/08/2014, 1º/08/2014, 1º/08/2014,
26/07/2014, 07/07/2014, 1º/08/2014, 1º/08/2014, 1º/08/2014, 1º/08/2014,
1º/08/2014, 1º/08/2014, 1º/08/2014 e 29 de Julho de 2014.

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

Port. 832/2014- Instaurar processo de Inquérito Administrativo para
apuração de possível acúmulo de cargo, por parte da Servidora
Municipal FLAVIA MOZER NANTES, Professor “A”, matrícula nº
2.721, lotada na Secretaria Municipal de Educação, desta
Municipalidade.Fica a Secretaria Municipal de Administração na
incumbência de dar continuidade ao presente processo
administrativo, consoante o que dispõe os artigos 256 da Lei
Municipal 365/96, conforme Processo nº 6196/2014.-Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO

PREFEITO

RESOLUÇÃO Nº 003/2014

Casimiro de Abreu,14 de Agosto de 2014.

EMENTA: Dispõe sobre rotinas relacionadas a dispensação de
material, frequência, produtividade, monitoramento, etc.

O PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER E
DETERMINA QUE:

Considerando a necessidade de monitoramento das atividades
Administrativas e operacionais e edição de medidas complementares
para nortear as atividades da Autarquia;

Considerando a missão de empreender aumento de produtividade e
qualidade nos serviços e as prerrogativas desta Presidência previstas
no Art. 100, do Decreto nº 47935118;

RESOLVE:

Art. 1º - As normas da presente Resolução compreendem a ORDEM
DE SERVIÇO aplicáveis as atividades do SAAE.

Art. 2º - O Almoxarifado Central (Galpão) ficará permanentemente
fechado com guarda e acesso controlado pela Diretora do Setor de
Material que criará rotina semanal exclusiva e programada para atender
as necessidades dos setores do SAAE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os sub almoxarifados deverão
sofrer controle diário em planilha própria e balanço mensal, chamados
a responsabilidade os servidores que dele utilizem. O acesso e a
responsabilidade do mini almoxarifado de plantonista na área
operacional, fica restrito ao chefe da equipe de plantão,
obrigatoriamente funcionário direto do SAAE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O controle de recebimento e entrega de
material ficará a cargo exclusivo do Setor de Almoxarifado, assim como
criará rotinas para dispensação e armazenamento nas Unidades
Administrativas e Operacionais. A dispensação de material
enquadrados em ferramental, instrumentos semipermanentes
desgastados e de uso comum enquadrados na situação de reparação
preventiva ou corretiva, somente serão atendidas mediante a entrega
do item inservível, na base de troca, no Almoxarifado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Deverá o Setor de Almoxarifado criar
inventário com termo de responsabilidade, com lista do ferramental
entregue a equipe, para responsabilização quanto à guarda e adequada
utilização, evitando assim recorrência de perdas e extravios. A equipe
deverá manter todo ferramental em local seguro e será responsabilizada,
na forma do regimento, em casos de desleixo por perdas ou furtos.

PARÁGRAFO QUARTO - A conservação, guarda e correta utilização
dos veículos e equipamentos é obrigação de todos.

Art. 3º - Os plantonistas além de suas atividades deverão prestar
contas ao final de cada plantão registrando em livro próprio e no
primeiro dia útil, dentre outras:

a) Comunicar ao setor de contas e consumo das
ocorrências e intervenções realizadas no período do plantão,
para abertura e REGISTRO de ORDEM DE SERVIÇO no
Sistema;

b) Comunicar ao chefe de Setor para informar os fatos e
providências tomadas;

c) Verificar e conferir no mini almoxarifado de apoio, as
planilhas de controle de utilização de material com a rubrica
do responsável;

d) Estar disponível durante o plantão, com telefone ligado
24h, sendo esta condição indispensável. O telefone do
plantonista será um número de celular, passado de plantão a
plantão, amplamente divulgado, que deverá ser providenciado
pela Divisão Administrativa;

Art. 4º - A assinatura diária da folha de frequência é indispensável,
inclusive para os prestadores de serviços e deve ser monitorada
diariamente pelo chefe do Setor. As situações de faltas e atrasos
deverão ser anotadas como tal. No caso de atestados, esses deverão
seguir junto à folha de frequência para justificar a falta e anotação na
ficha funcional do servidor do SAAE, assim como encaminhar ao
prestador de serviço.

Art. 5º - A utilização dos crachás de identificação é demonstração de
transparência e respeito a nossos clientes, sendo um item indispensável
de porte diário, assim como uniformes e Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs).

PARÁGRAFO ÚNICO – O encarregado deverá providenciar e exigir
adequada sinalização e isolamento nas áreas de intervenção de
manutenção, evitando assim acidentes com veículos e pedestres em
vias públicas ou calçadas.

Art. 6º - As rotinas das atividades Administrativas, operacionais e
Leituristas, deverão ser preferencialmente enquadradas no regime de
horário de expediente, seguindo princípios de planejamento e boa
ordem. Em casos excepcionais deverão ter anuência da presidência.
Exclui-se de tal determinação os casos de plantonistas e servidores em
regime de escala.

PARÁGRAFO ÚNICO –Todos deverão ter a consciência que a
qualidade e produtividade de nossos serviços é uma missão que deve
ser buscada diariamente, pois todos sairão ganhando e os nossos
clientes ficarão satisfeitos.

Art. 7º - Os casos omissos serão esclarecidos com os Chefes do Setor
e/ou Presidência do SAAE, prevalecendo todas as demais normas de
boa fé e obrigações instituídas no Estatuto do SAAE e Estatuto dos
Servidores municipais, aplicáveis na forma da Lei.

Art. 8º - A presente resolução entrará em vigor na data da fixação em
átrio publico e/ou publicação.

ELIEZER CRISPIM PINTO
Presidente do SAAE

Port.PMCA nº 1522/13

EXTRATO DE EMPENHO N.º 417/2014

Instrumento: Nota de empenho n.º 417/2014;
Data: 26/02/2014;
Processo Administrativo n°. 8620/2012;
Licitação:Inexigibilidade, conforme Artigo 25 da Lei 8666/93;
Objeto: Referente a serviços de licenciamento, seguro, DPVAT, GRM
e outras despesas a serem pagos ao DETRAN/RJ, no exercício de
2014;
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa:DETRAN-RJ
– Departamento de Trânsito RJ;
CNPJ:30.295.513/0001-38;
Prazo: Até 31/12/2014.
Valor: R$25.000,00(vinte e cinco mil reais);
Origem: Secretaria Municipal de Administração.

RICARDO SILVA LOPES
Secretário Municipal de Administração

Portaria n.º 006/2013



2 21/08/2014Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu- Edição nº CCCXC 3121/08/2014 Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu- Edição nº CCCXC

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

EDITAL Nº 002 DE 21 DE AGOSTO DE 2014 - FIXA PRAZOS E
CONDIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ARTESÃOS LOCAIS E
ARTESÃOS INSCRITOS NOS PROGRAMAS E PROJETOS
SOCIAIS DE CUNHO ARTESANAL EXECUTADOS NO
MUNICÍPIO INTERESSADOS EM EXPOR ARTESANATOS DE
DIVERSOS TEMAS NO ARMAZÉM DAS ARTES

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) comunica aos
interessados, que receberá inscrições gratuitas para seleção de até
70 (setenta) artesãos locais e inscritos nos programas e projetos
sociais de cunho artesanal executados no Município interessados
em expor artesanato de diversos temas no Armazém das Artes, situado
a Rua Prefeito Alpheu Marchon, nº 50 - Centro, desta Cidade, conforme
as disposições que seguem:

1) DAS CONDIÇOES E PRAZO PARA INSCRIÇÕES:

1.1) As inscrições deverão ser realizadas pelos interessados
ou pelo seu representante legal (munido de procuração
com firma reconhecida), nos seguintes endereços e
datas elencados logo abaixo, em dias úteis, de acordo
com o horário de Brasília:
CRAS no Distrito de Barra de São João:
Rua C, Nº: 705    
Bairro: Peixe Dourado II - Barra de São João -

Casimiro de Abreu    
Tel.: (22) 999335861
Horário: 09h às 17h
Dias 25 e 26 de Agosto de 2014

CRAS no Distrito de Professor Souza:
Rua João Soares, nº 468    
Bairro: Centro Professor Souza - Casimiro de Abreu   
Tel.: (22) 2778-3083
Horário: 09h às 17h
Dias 25 e 26 de Agosto de 2014

CRAS na sede do Município:
Rua Pastor Luiz Laurentino, nº 385   
Bairro: Mataruna - Casimiro de Abreu                         
Tel.: (22) 2778-5143
Horário: 09h às 17h
Dias 27, 28 e 29 de Agosto de 2014

1.2) O artesão ou seu representante legal deverá ser maior de 18
anos, e no ato de sua inscrição, deverá apresentar a
documentação original e cópia dos itens elencados abaixo e
no mínimo 01 (um) exemplar produzido pelo mesmo, para
posterior avaliação da Comissão Técnica de Avaliação:

- Carteira de Identidade
- CPF
- Comprovante de Residência
- Comprovante de Escolaridade
- Comprovante de renda familiar de até 3 (três) salários
mínimos
-Declaração de Inscrição no CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social) de seu respectivo bairro ou distrito,
somente no caso de artesãos inscritos nos projetos e
programas sociais.

Parágrafo Único: O comprovante de residência apresentado
pelo artesão deverá comprovar que reside no Município por
no mínimo 03 (três) anos.

1.3) O artesão deverá apresentar a respectiva peça pronta de
cada produto ou técnica de seu interesse, contendo
identificação nominal.

1.4) O artesão deverá fornecer até 2 (dois) telefones para contato
no ato da inscrição.

1.5)  O artesão ou seu representante legal deverá assinar no ato
da inscrição o Termo de Compromisso e Responsabilidade
(formulário fornecido pela SMAS), assumindo que, caso seja
selecionado, produzirá e fará reposição das peças durante
todo período da exposição, sob pena de ser desligado.

1.6)  O artesão selecionado para expor seu trabalho, fica ciente
desde o ato da inscrição, que a exposição será realizada das
09:00h às 19:00h, ao decorrer do período previsto neste Edital,
podendo o respectivo  período e o horário de exposição
anteriormente citado, sofrer alterações de acordo com as
necessidades da Coordenação do Armazém das Artes sem
que haja prejuízo para o artesão selecionado com relação ao
tempo de sua exposição;

1.7) O artesão deverá seguir as normas previstas no  Regimento
Interno  do Armazém das Artes que será elaborado para
regulamentar o funcionamento e organização do local de
exposição.

2) Das Vagas

2.1) As respectivas vagas dispostas neste Edital serão distribuídas
da seguinte forma, totalizando o número de 70 (Setenta):

a) Trinta e Cinco (35) vagas serão distribuídas para atender a
demanda oriunda de artesãos inscritos nos programas e
projetos sociais de cunho artesanal executados no Município;

b) Trinta e Cinco (35) vagas serão distribuídas para atender
artesãos autônomos que atendam os requisitos .

3) Dos Procedimentos de Seleção:

3.1)  A Secretaria Municipal de Assistência Social por meio da
Comissão Técnica de Seleção, composta por 03 (três) membros,

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 095/2014 - 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
para Registro de Preços, na Modalidade Pregão na forma Presencial
n.° 95/2014, no dia 11/09/2014, às 10h00min, objetivando a contratação
de empresa especializada na Prestação de serviços de Borracharia
para realizar reparos em pneus de veículos de passeio, motos,
maquinários agrícola e industrial pertencentes a Prefeitura Municipal
de Casimiro de Abreu . 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 (uma) resma de papel tamanho
A4 e o interessado deverá estar munido do carimbo do CNPJ, no
endereço acima citado no horário de 09h00min às 16h00min.

Casimiro de Abreu, 21 de agosto de 2014.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2014

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 015/
2014, torna público para o conhecimento dos interessados a Licitação
na Modalidade Concorrência n.° 001/2014, no dia 24/09/2014, às
10h00min, para contratação de empresa legalmente habilitada e
especializada para a execução de Obra de Drenagem Pluvial  e
Pavimentação de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Irene, em
Barra de São João, 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu –
RJ, conforme Convênio de nº 247/201, firmado com a Estado do Rio
de Janeiro, através da Secretaria de Estado e Obras - SEOBRAS. O
Edital e seus anexos poderão ser obtidos em até 24 (vinte e quatro)
horas anteriores à data do recebimento das propostas, na Rua Padre
Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, mediante a entrega
de 01 (um) cartucho de tinta HP 74, para a retirada o interessado
deverá estar munido do carimbo do CNPJ, no endereço acima citado,
no horário de 09h00min as 16h00min.

Casimiro de Abreu, 21 de Agosto de 2014.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Extrato de Empenho

Instrumento: Nota de Empenho 84/14 de 31/07/2014. Partes: Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Empresa Ampla
Energia. Prazo de execução: exercício de 2014. Fundamento Legal:
Art. 24, inciso XXII¹, da Lei de Licitação e Contratos n°8.666/93 Objeto:
Referente à prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender
as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente o exercício de 2014. Valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Processo: 068/2014. Origem: Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 097/2014 - 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.° 97/2014, no dia 11/09/
2014, às 14h00min, objetivando a aquisição de Veículo Automotor
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e
Eventos. 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 (uma) resma de papel tamanho A4 e o
interessado deverá estar munido do carimbo do CNPJ, no endereço
acima citado no horário de 09h00min às 16h00min.

Casimiro de Abreu, 21 de agosto de 2014.

Neiva Maura Gomes Guarabú

Pregoeira

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal Casimiro de Abreu torna público aos
interessados que fará realizar na sala de reuniões da Comissão
Permanente de Licitação, na Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro,
Casimiro de Abreu/RJ, Pregão Presencial n.º 11/2014 - Fundo
Municipal de Assistência Social, no dia 11/09/2014às 15h30min, para
contratação de empresa especializada para ministrar curso de
aperfeiçoamento da equipe técnica destinados à qualificação do
atendimento Social no Município, através do Fundo Municipal de
Assistência Social. 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 (uma) resma de papel tamanho
A4, para a retirada o interessado deverá estar munido do carimbo do
CNPJ, no endereço acima citado no horário de 09h00min as 16h00min.

Casimiro de Abreu, 21 de agosto de 2014.

Neiva Maura Gomes Guarabú

Pregoeira

EDITAL DE CITAÇÃO
 
O Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo, CITA pelo
presente Edital o servidor ANDRÉ NUNES ROCHA, Auxiliar
Administrativo, Matrícula 11.303 para no prazo de 15 (quinze) dias, a
partir da publicação deste, comparecer na Procuradoria Geral do
Município, localizada na Rua Nilo Peçanha, n. 176, Centro, Casimiro
de Abreu – RJ, a fim de apresentar defesa escrita no processo n. 5604-
14 a que responde, sob pena de revelia.

 
Casimiro de Abreu, 21 de agosto de 2014.

  
Vinícius Figueiredo de Souza

Presidente
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com a atribuição de decidir sobre adequação da documentação
apresentada em face das exigências deste Edital,  tendo também
como função,examinar todo material inscrito e selecionar até 70
(setenta) artesãos, para participação na exposição objeto deste
Edital;

3.2) Não poderão integrar a Comissão de Seleção, pessoas direta
ou indiretamente ligadas aos artesãos inscritos neste processo
seletivo, bem como seus cônjuges ou parentes até o segundo grau;

3.3) A seleção realizada pela Comissão de Seleção avaliará os
seguintes quesitos e notas na escolha dos trabalhos a serem
expostos:

1 – Porcentagem do trabalho manual:
- (5) Totalmente feito a mão
- (4) Predominantemente feito a mão
- (1) Feito com máquina simples.

2 – Matéria prima:
- (5) O quanto predomina a matéria prima preparada pelo artesão;
- (4) O quanto predomina a matéria prima em bruto;
- (1) O quanto predomina a matéria prima industrializada;

3 – Conhecimento da Técnica:
- (5) Perfeição técnica;
- (3) Imperfeição técnica sem prejuízo do produto final;
- (2) Falta de técnica;
- (0) Problemas técnicos que alteram o produto final;

4 – Personalidade no estilo e critérios no desenho:
- (5) Peça original;
- (3) Peça sem originalidade, mas com destaque;
- (2) Peça sem originalidade;
- (0) Cópia.

5 – Estética:
- (5) Contém equilíbrio (harmonia)
- (3) Falta equilíbrio (harmonia) sem prejuízo do produto final;
- (1) Não contém equilíbrio (harmonia)

6 – Produto Final:
- (5) Acabamento com perfeição técnica;
- (3) Acabamento com imperfeição técnica, sem prejuízo do produto
final;
- (1) Falta de acabamento;

7 – Aspecto de destaque:
- (5) Combinação de técnicas principais na matéria prima
- (4) Técnicas inovadoras na matéria prima;
- (1) Sem destaque.

3.4) A seleção dos artesãos será realizada em local, data e hora a
serem definidos pela Comissão de Seleção, e serão divulgados no
Quadro de Avisos Gerais da Secretaria Municipal de Assistência
Social e publicada no Jornal Oficial do Município;

3.5) As decisões da Comissão de Seleção nomeada pela Secretaria
Municipal de Assistência Social são finais e irrecorríveis.

3.6) A convocação dos artesãos selecionados será gradativa e
proporcional ao espaço disponível para exposição, de acordo com
tema ou evento a ser estipulado nas diretrizes definidas pela
Coordenação do Armazém das Artes, não dando ao artesão selecionado
o direito de expor peça sem a autorização da Coordenação competente.

        4) Disposições Finais:

4.1) O período de vigência do presente Edital será de 01 (Hum) ano,
prorrogável uma única vez por igual período;

4.2)  A SMAS não se responsabilizará pelo transporte das peças
selecionadas, cabendo somente à Secretaria, designar o local
específico de disposição das peças a serem expostas, bem como sua
identificação, que obedecerá padrão a ser definido pela Comissão de
Seleção;

4.3) As peças expostas, seu bom estado de conservação, sua guarda,
segurança e comercialização são de inteira responsabilidade dos
artesãos selecionados, não cabendo à SMAS, assumir pela vigilância
ou ressarcimento das mesmas, em caso de perda, furto, roubo ou ainda
ocorrência de caso fortuito ou força maior durante a realização da
exposição;

4.4) A Comissão de Seleção poderá excluir da exposição, os trabalhos
cujos artesãos participantes não observarem as disposições contidas
neste Edital ou contrariarem as normas da organização do evento,
determinadas pela Comissão de Seleção;

4.5) A SMAS Poderá suspender a exposição, sem que isso caiba a
qualquer artesão participante, o direito de reclamação ou indenização,
observada a ocorrência de caso fortuito, força maior, ou ainda, razões
de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento;

4.6) Os artesãos concordam desde a inscrição, em ceder à SMAS o
direito do uso de imagem, em caráter definitivo e gratuito,
independentemente de qualquer formalização, no país ou exterior, em
relação às fotos, filmagens ou qualquer outro meio, realizadas durante
as etapas de inscrição, seleção e ainda na exposição, para utilização
como divulgação institucional;

4.7) Os casos omissos não previstos pelo presente Edital, serão
resolvidos pela Comissão de Seleção em conjunto com a Secretaria
Municipal de Assistência Social;

4.8) O ato da inscrição implicará a sujeição dos interessados às cláusulas
e condições estabelecidas neste Edital;

4.9)  Não poderão se inscrever nesta seleção os membros que compõem
a Comissão de Seleção;

4.10) Os artesãos aprovados neste processo de seleção, deverão
proceder com o recolhimento da receita disposta na Lei Municipal nº
956/2005 , em guia e código de receita próprios a serem fornecidos
pela Secretaria Municipal de Fazenda, não tendo a Secretaria Municipal
de Assistência Social qualquer responsabilidade sobre eventual
inadimplência do artesão com relação as suas obrigações;

4.11) As eventuais dúvidas referentes ao presente Edital poderão ser
esclarecidas no PAIF localizado na Rua Geny da Cruz Leite s/nº, Santa
Terezinha, nesta cidade, de segunda à sexta das 09:00  às 17:00 horas;

4.12) Fica eleito o foro da cidade de Casimiro de Abreu, como
competente para dirimir eventuais dúvidas a respeito da interpretação
e aplicação do presente Edital, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja;

Casimiro de Abreu, 21 de Agosto de 2014.

Rosana Lélia de Souza Santos Machado
Secretária Municipal de Assistência Social

Extrato de Instrumento Prestação de Serviços

Instrumento: Contrato nº. 018/2014, Assinado em 20/08/2014. Partes:
Fundação Cultural Casimiro de Abreu e A.G.V. LORENZINI FESTAS
E EVENTOS, Prazo Contratual: da assinatura do contrato até 31/12/
2014, Fundamento Legal: Art. 24 Incisos II, Lei Federal nº. 8.666/93.
Objeto: Aquisição de Refeições, para atender a eventos da Fundação
Cultural Casimiro de Abreu. Valor total: R$ 7.968,00 (Sete mil,
novecentos e sessenta e oito reais), Processo nº. 080/2014. Origem:
Fundação Cultural Casimiro de Abreu.

Luis Gustavo Silva Marchiori

Pres. da Fundação Cultural Casimiro de Abreu

Port. 0045/2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2014
 
Processo Nº: 065/2014  
Empenho Nº: 86/2014
CONTRATANTE: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
CONTRATADA: W.G. CURSOS DE IDIOMAS E INFORMÁTICA
LTDA ME – Rua Alpheu Marchon, nº 110 - Centro – Casimiro de
Abreu /RJ
CNPJ: 08.374.820/0001-55
VALOR: R$ 7.500,00 (sete mil reais)
COND. DE PAGTº: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota
fiscal.
OBJETIVO: Referente a contratação de firma especializada para
ministrar palestras

Rosana Lélia de Souza Santos Machado
Presidente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 001/2014 originada no Processo

Licitatório Pregão Presencial 001/2014, Objeto: Registro de preços
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Vigência: 15/05/2014 - 15/05/2015.
Para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna
público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços registrados na presente Ata.
14 de agosto de 2014. ELIEZER CRISPIM PINTO - Presidente Do
SAAE

SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº03/2012
PROCESSO Nº 012/2012
CONTRATANTE: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO
OBJETO: Prestação de serviço de análises físico-químicas,
organolépticas e microbiológicas, em águas naturais e tratadas para
o abastecimento doméstico, do Sistema de Abastecimento de Águas
do Município de Casimiro de Abreu,
CONTRATADA: FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – FUNDENOR
CNPJ: 28.976.710/0001-70
PRAZO: 12 (doze) meses com efeitos retroativos a 01/01/2014
VALOR DA DESPESA EMPENHADA: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Casimiro de Abreu, 14/08/2014
ELIEZER CRISPIM PINTO- Presidente Do SAAE

CONTRATO DE COMPRA Nº073/2014

PROCESSO Nº: 011/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: LUFETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
END: AV. BRASIL, Nº. 7667 – RAMOS – RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 00.785.371/0002-62
PRAZO PARA ENTREGA: SERÁ DE ATÉ 60(SESSENTA) DIAS,
CONTADAS A PARTIR DA DATA DA ORDEM PARA ENTREGA E
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
VALOR TOTAL: R$ 149.000,00(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL
REAIS).
CONDIÇÕES DE PAGTº: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A
APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
OBJETO: REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM
GRUPO GERADOR CABINADO E INSONORIZADO COM
POTÊNCIA DE 140KVA, 220/127V, COM SISTEMA DE
TRANSFERÊNCIA DE CARGA AUTOMÁTICA.
PEDIDO DE ORIGEM: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CASIMIRO DE ABREU – RJ 11 DE AGOSTO DE 2014

EDSON MANGEFESTI FRANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 516/14

Resolução nº. 006/2014/CMSCA.

EMENTA: APROVAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE SAÚDE 2014 – 2017.

          O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Casimiro de
Abreu, no exercício das competências legais que lhe confere a Lei
nº. 263/94, em sua Reunião Ordinária, realizada em 13 de agosto de
2014, na Sala de Cinema Humberto Mauro, na sede, Casimiro de
Abreu e         CONSIDERANDO as informações apresentadas pela
Secretaria Municipal de Saúde, pelos seus respectivos
representantes.

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar por unanimidade, apresentação do plano municipal
de saúde 2014 – 2017.

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Casimiro de Abreu, 14 de agosto de 2014.

Marcos Roberto R. Teixeira
Presidente do CMS/CA
Seguimento - Usuário

Portaria: 290/2014
Quadriênio 2014/2017
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RESOLUÇÃO SMAS Nº 005/14

EMENTA: Designa os funcionários para compor a Comissão Técnica
de Seleção dos Artesãos interessados em expor no Armazém das
Artes.

A Secretária Municipal de Assistência Social de Casimiro de Abreu,
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, em
conformidade com a Lei Nº 1049 de 18 de agosto de 2006.

RESOLVE:

Art.1º- Designar os funcionários MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA
BATISTA, MATR. 10534, ELIANE COSTA MIRANDA, MATR. 240
E JADES LUIZ RAMOS JORGE, MATR. 10225  para compor a
Comissão Técnica de Seleção dos Artesãos interessados em expor no
Armazém das Artes, conforme edital n° 002 de 19 de Agosto de 2014.

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação ou
afixação no átrio público, revogadas as disposições em contrário.

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2014.

Rosana Lélia de Souza Santos Machado
Secretária Municipal de Assistência Social

PORTARIA SEMAD Nº 078/2014      EM, 18 DE AGOSTO DE 2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DELEGADAS DE ACORDO COM O
DECRETO Nº 054/2013 E COM FULCRO NO ART. 150 DA LEI Nº 365,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996.

 RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE 03 (TRES) MESES a
Servidora Municipal MARÍLIA DA ROCHA BRAGA, Professora
“C”, Matrícula nº 316, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
referente ao período aquisitivo de 09/05/2009 á 08/05/2014,
conforme Processo Administrativo nº 6716/2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou
afixação no átrio público, revogadas as disposições em contrário,
surtindo seus efeitos retroativos a partir de  02/08/2014.

RICARDO SILVA LOPES
Secretário Municipal de Administração

Port. 006/2013

PORTARIA SEMAD Nº 077/2014   EM, 13 DE AGOSTO DE 2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DELEGADAS DE ACORDO COM O
DECRETO Nº 054/2013 E COM FULCRO NO ART. 52 DA LEI Nº 365,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996.

 RESOLVE:

Art. 1º - REMOVER, a servidora  WANDA FERREIRA CARNEIRO
DUTRA, cargo Auxiliar Administrativo, Matrícula nº 6496, da
Secretaria Municipal de Assistência Social para a Secretaria Municipal
de Fazenda, Indústria e Comércio, desta Municipalidade.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou
afixação no átrio público, revogadas as disposições em contrário,
surtindo seus efeitos retroativos a partir de 01/08/2014.

RICARDO SILVA LOPES
Secretário de Administração

Port. 006/2013

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo n°. 166/2014
Instrumento: Contrato para Execução de Obra N°. 072/2014
Partes: Fundo Municipal de Saúde
Empresa: Arrimo Construções e Eventos Ltda Epp, Situado na Rua
B, lote 3H – Chácara Boa Esperança – Duas Barras – Rio Bonito/RJ.
CNPJ: 03.540.966/0001-00
Prazo Contratual: 150 (cento e cinqüenta) dias.
Fundamento Legal: Art. 23, Inciso I, alínea “b”, da Lei Federal 8.666/93

Objeto: Referente à contratação de empresa especializada para
construção de 01(uma) Unidade Básica de Saúde – UBS, nos lotes 31,
32, 33, 34 e 35, entre as Ruas A, Silas Gaspar (antiga Av.03), e Tancredo
Mendes Paixão, Quadra C – Parque Vale do Indaiaçu – sede do
Município de Casimiro de Abreu/RJ
Valor: R$ 605.353,60(seiscentos e cinco mil, trezentos e cinqüenta e
três reais e sessenta centavos)
Origem: Fundo Municipal de Saúde.
Casimiro de Abreu, 11 de agosto de 2014

Edson Mangefesti Franco

Secretário Municipal de Saúde

Port.516/14

CONTRATO DE COMPRA Nº071/2014

PROCESSO Nº: 039/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: PERANTE EMPREENDIMENTO LTDA ME
END: RUA LOURIVAL DE MENDES RAMOS, Nº. 56 – SANTA ELY –
CASIMIRO DE ABREU/RJ
CNPJ: 18.376.009/0001-67
PRAZO PARA ENTREGA: SERÁ DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS
CORRIDOS E A 2ª ENTREGA EM ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS
CORRIDOS, CONTADAS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO
DA ORDEM.
VALOR TOTAL: R$9.918,00(NOVE MIL, NOVECENTOS E DEZOITO
REAIS)
CONDIÇÕES DE PAGTº: SERÁ REALIZADO EM ATÉ 30 (TRINTA)
DIAS, APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
OBJETO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE VITÓRIO AUGUSTO
DE JESUS SILVA.
ORIGEM DO PEDIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CASIMIRO DE ABREU, 06 DE AGOSTO DE 2014

EDSON MANGEFESTI FRANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 516/14
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PLANO DE TRABALHO 
 

1 – RAZÕES PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
1.1 Propiciar à 5ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal meios de executar uma efetiva 

fiscalização de trânsito sem limitações de logísticas para aplicação de todas as penalidades e medidas 
administrativas previstas pela Lei Federal n° 9.503/1997 e, em contrapartida, à Prefeitura Municipal de 
Casimiro de Abreu, nas formas previstas pela citada Lei, organizar o trânsito e fiscalizar a frota de 
veículos nos limites do Município. 

 
2 – OBJETO 

2.1 Cooperação recíproca para que a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu disponibilize à 5ª 
SRPRF/RJ a utilização de serviços de remoção, depósito e guarda, com eventual hasta pública, de 
veículos retidos, removidos, recolhidos ou apreendidos na forma do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
3 – ENVOLVIDOS 

3.1 A UNIÃO, representada pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, por intermédio da 5ª 
Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal, doravante denominada 5ª SRPRF-RJ, órgão da 
administração pública direta da União, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o 
n° 00.394.494/0111-70, com sede na Rodovia Presidente Dutra, km 163, Parada de Lucas – Rio de 
Janeiro – RJ, CEP: 21.240-001. 

3.2 A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, inscrita no CNPJ sob o n° 29.115.458/0001-78, com sede 
na Rua Padre Anchieta, 234, Centro – Casimiro de Abreu – RJ, CEP: 28.860-000. 

 
4 – METAS A SEREM ATINGIDAS 

4.1 Proporcionar à 5ª SRPRF-RJ, no âmbito de sua atuação na fiscalização de trânsito nas rodovias federais 
circunscritas ao trecho policiado e fiscalizado pela 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, os meios 
necessários à aplicação da penalidade de apreensão e das medidas administrativas de retenção e remoção 
de veículos, nas áreas de atuação da PRF e de cobertura dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal 
de Casimiro de Abreu. 

 
5 – EXECUÇÃO 

5.1 1ª Etapa – elaboração bilateral (5ª SRPRF/RJ e Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu) dos 
procedimentos a serem seguidos para realização do objeto do Acordo de Cooperação Técnica com 
estipulação das atribuições e obrigações de cada uma das partes do mesmo. 

5.2 2ª Etapa – indicação pela Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu dos pátios e serviços de remoção e 
guarda credenciados que deverão ser acionados pela 5ª SRPRF/RJ por ocasião da realização do objeto 
deste acordo. 

5.3 3ª Etapa – início das atividades a serem realizadas através do acionamento do serviço de remoção e 
guarda credenciado pela Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu na medida e por ocasião das 
necessidades que o serviço de fiscalização demandar. 

5.4 4ª Etapa – fiscalização das atividades desempenhadas pelas empresas credenciadas a ser realizada pela 
5ª SRPRF-RJ, que cientificará a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu a respeito de eventuais 
problemas identificados na execução do Acordo de Cooperação Técnica. 

 
7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

7.1 Não haverá desembolso de nenhuma das partes para efetivação deste Acordo de Cooperação Técnica 
porquanto será mantido pelas receitas geradas pela sua própria operação. 

 
8 – PREVISÃO DE VIGÊNCIA DA EXECUÇÃO 

8.1 Após a assinatura e publicação do Acordo de Cooperação Técnica, este vigerá por 60 (sessenta) meses. 
 
9 – FUTUROS OBJETOS DE TERMOS ADITIVOS 

9.1 Os possíveis objetos de termos aditivos são os delimitados neste Plano de Trabalho. Desta forma, 
tornamos expresso que apenas serão objeto de possível aditamento à prorrogação deste termo de 
cooperação técnica ou a área de sua abrangência, mas sempre restrito às circunscrições das atuações das 
partes envolvidas. 

 
10 – SERVIDORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

10.1 Os atos de nomeação de servidores envolvidos no processo devem estar descritos neste plano de 
trabalho.  

 
 

Rio de Janeiro, 08 de Maio de 2014. 
 

José Roberto Gonçalves de Lima Neto 
Superintendente Regional 

5ª SRPRF/RJ. 
 

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 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 desta Prefeitura, 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, 11 de agosto de 2014 
 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO 
Ricardo Silva Lopes 

 
 

MAXWAL - RIO LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
Vânia Simões Marques 

 
 

MAXWAL - RIO LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
Luiz Sérgio Ribeiro 

 
 

Testemunhas: 
 
1. _________________________________________ CPF: ________________________ 
 
 
2. _________________________________________ CPF: ________________________ 
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TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA que entre si celebram, de um lado a UNIÃO, neste 
ato representado pelo DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, por intermédio da 5ª 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, e a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE Casimiro de Abreu, objetivando a cooperação mútua com finalidade de realizar a remoção, 
depósito, guarda e eventual hasta pública de veículos retidos, removidos, recolhidos ou apreendidos na forma do 
Código de Trânsito Brasileiro, conforme segue:  

 

Razão Social: 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

CNPJ/MF: 00.394.494/0111-70 Ramo de Atividade: Administração Pública 

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 163 – PARADA DE LUCAS. 

Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21.040-001 

Telefone: (21) 3503-9036 FAX: (21) 3371-9318 

DADOS DO REPRESENTANTE DO DPRF: 

José Roberto Gonçalves de Lima Neto 
Superintendente Regional 

Ordenador de Despesas 

Competência dada pela Portaria MJ n° 220, de 07 de Março 

de 2014. 

RG: 047655444 IFP - RJ CPF: 612432996-49 

 
 

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU 

Endereço: Rua Padre Anchieta, 234 - Centro. 

Cidade: Casimiro de Abreu UF: RJ CEP: 28.860-000 

CNPJ: 20.115.458/0001-78 Telefone: (22) 2778-1099 FAX: (22) 2778-1099 

Representante da Empresa: 

Antônio Marcos de Lemos Machado RG: 08566848-1 IFP/RJ  CPF: 926.929.237-15   

E-mail:  
  

  
 As pessoas acima especificadas resolvem celebrar, por acordo mútuo, o presente termo de acordo de 
cooperação técnica, com suporte legal nas disposições contidas na Lei Federal n° 9.503/1997, que institui o CTB, 
Resolução n° 53/1998 do CONTRAN, na Portaria Interministerial n° 507 de 24 de novembro de 2011 e ainda em 
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/1993 com alterações posteriores, nos termos das seguintes cláusulas e 
condições:  
 
1 -  CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente acordo de cooperação técnica tem por objeto a cooperação recíproca para que a 
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu disponibilize à 5ª SRPRF/RJ a utilização de serviços de 
remoção, depósito, guarda e eventual hasta pública de veículos retidos, removidos, recolhidos ou 
apreendidos na forma do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
2 -  CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OPERACIONALIZAÇÃO 

2.1 Serão removidos para pátios de depósitos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Casimiro 
de Abreu os veículos que, a partir da vigência deste acordo de cooperação técnica, forem 
apreendidos ou retidos pela 8ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal desta 5ª SRPRF/RJ. 

2.2 Veículos apreendidos, recolhidos ou retidos anteriormente à vigência deste acordo de cooperação 
técnica sob a guarda da 7ª Del/PRF da 5ª SRPRF/RJ serão removidos pela Concedida para os pátios 
de depósito disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, podendo, nos casos 
previstos em lei, ser levados à hasta pública pela Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, que 
cumprirá o procedimento regulamentar. 

2.3 No momento de recolhimento do veículo, a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu emitirá a 
Guia de Recolhimento de Veículo em 03 (três) vias de iguais formas e teor, atestando, além de seu 

9.10. A Secretaria Municipal de Administração encaminhará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de seu 
recebimento, a respectiva Nota Fiscal/Fatura, isenta de erros, devidamente atestada, à Secretaria Municipal de Controle Interno para 
analise de liquidação e posterior envio a Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ) para procedimentos de pagamento. 
9.11. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, para que a Secretaria Municipal de 
Fazenda - SEMFAZ efetue o pagamento, será suspensa a contagem do prazo fixado neste item, devendo esta ser retomada pelo restante 
do prazo, iniciando-se novamente sua contagem a partir da data da apresentação da respectiva fatura, isentas dos problemas que levaram 
sua suspensão. 
9.12. O pagamento será efetuado através de depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, conforme informações 
apresentadas pela mesma. 
9.13. A PMCA somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às formalidades legais e contratuais previstas; 
9.14. 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 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 órgãos 
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. Pela PMCA: 
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 pela PMCA. 
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 pela PMCA, 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, a PMCA adotará as medidas ordenadas 
pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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recebimento, o estado de conservação, junto com fotografias dos veículos, mostrando a frente, a 
traseira, a lateral esquerda e direita e ainda locais que mereçam maior identificação. 

2.4 O prazo máximo para que o veículo permaneça em depósito é de 90 (noventa) dias, podendo, após 
este prazo, ser levado a leilão, nos termos da legislação em vigor. 

2.5 Os valores da prestação do serviço de remoção e guarda de veículos serão cobrados nos termos da 
Lei Estadual n° 6.116/2011, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 19 de 
dezembro de 2011 ou outra que venha a entrar em vigor após publicação em substituição a esta. 

2.6 Quando da necessidade de adoção do procedimento de remoção do veículo, deverá ser acionado o 
serviço de reboque que será disponibilizado para o presente acordo, por meio de central de 
atendimento. 
2.6.1. O reboque deverá ser acionado imediatamente após a constatação da necessidade de 

remoção de veículo. 
2.6.2. Os reboques deverão estar disponíveis para atender chamado 24h (vinte e quatro 

horas) por dia, 07 (sete) dias por semana, para atender o chamado e promoverem a remoção do 
veículo. 

2.6.3. O horário de acionamento, o nome da atendente e o horário de chegada do reboque 
deverão ser registrados na parte diária do posto para fins de controle e eventuais necessidades 
de ajuste de execução do presente termo. 

3 -  CLÁUSULA TERCEIRA – DAS COMPETÊNCIAS 
 

3.1 Compete à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, que poderá atuar por meio de empresa 
prestadora de serviços devidamente cadastrada e legalizada: 

 
3.1.1. Disponibilizar à 5ª SRPRF/RJ a utilização dos serviços de remoção, depósito, guarda e hasta 

pública de veículos removidos ou apreendidos, na forma do CTB; 
3.1.2. Disponibilizar sistema de consulta da situação dos veículos removidos para o depósito. 
3.1.3. Programar, promover e controlar os serviços de reboque, depósito e hasta pública de veículos. 
3.1.4. Disponibilizar à 5ª SRPRF/RJ documentos e informações pertinentes à execução do presente 

acordo de cooperação técnica. 
3.1.5. Receber, vistoriar e remover para depósitos públicos municipais os veículos retidos ou 

apreendidos. 
3.1.6. Promover a restituição do veículo removido para o depósito ao proprietário, após os devidos 

pagamentos, observados os preceitos legais vigentes. 
3.1.7. Promover a hasta pública dos veículos nas hipóteses previstas em lei, observando-se os prazos 

acordados, assim como o art. 328 da Lei n° 9.503/1997 e a Lei n° 6.575/1978. 
3.1.8. Cobrar os valores referentes à remoção e diária de depósitos de veículos diretamente de seus 

proprietários. 
3.1.9. Guardar o sigilo determinado por lei, das informações que lhe forem disponibilizadas em razão 

do presente acordo de cooperação técnica. 
3.1.10. Confeccionar e fornecer os necessários blocos de documentos de retenção veículos (DRV) a 

serem distribuídos exclusivamente pelas Delegacias atendidas pelo Convênio da Prefeitura 
Municipal de Casimiro de Abreu n° 001/2013, bem como lacres em forma de adesivos dotados de 
numeração sequencial para vedar o acesso às partes internas dos veículos. 

3.1.11. Promover a segurança dos pátios e dos veículos sob sua guarda, devendo o bem ser devolvido 
ao seu proprietário no mesmo estado de preservação em que se achava quando da remoção, ficando 
a expensas da Concedida o ressarcimento ao proprietário por qualquer dano ou extravio causado ao 
bem. 

 
3.2 Compete à 5ª SRPRF/RJ: 
3.2.1. Utilizar os serviços disponibilizados por este acordo de cooperação técnica para remoção 

guarda depósito e hasta pública de veículos autuados pela Polícia Rodoviária Federal na 
circunscrição da 7ª Delegacia PRF situada em Casimiro de Abreu – RJ. 

3.2.2. Comunicar à delegatária a existência de veículos em condições de remoção para o depósito. 
3.2.3. Guardar sigilo, determinado por lei, das informações que lhe forem disponibilizadas em razão 

do presente acordo de cooperação técnica. 
3.2.4. Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das atividades necessárias à execução do presente 

instrumento, prestando todo auxílio, assistência e apoio necessários a sua plena realização. 
 
4 - CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E DO GERENCIAMENTO 

4.1 Dos Gestores: 
4.1.1. No âmbito da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu: 

4.1.1.1. a) Diretor do Departamento Técnico da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, 
tendo como seu substituto eventual seu substituto legal. 

4.1.2. No âmbito da UNIÃO: 
4.1.2.1. a) O Chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 7ª Delegacia de Polícia 

Rodoviária Federal, tendo como seu substituto eventual o seu substituto legal. 
4.2 O acompanhamento, a supervisão, o controle e a fiscalização da execução do presente instrumento 

serão feitos permanentemente pelos representantes designados nesta cláusula. 

 
5.1. As Condições de Prestação de Serviço estão definidas conforme o estabelecido no Memorial Descritivo, Anexo XI do Edital. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO 
CLÁUSULA SEXTA. 
 
6.1. A CONTRATADA deverá entregar e instalar os equipamentos, no prazo máximo de 30 dias corridos, contados a partir da data 
determinada no Campo “DATA DE INÍCIO” da Ordem de Execução de Serviço, conforme cronograma de entrega; 
6.2. As demais Condições de Execução do Serviço estão definidas no Memorial Descritivo, Anexo XI do Edital. 
 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS OBJETOS PELA CONTRATADA 
 
CLÁUSULA SÉTIMA. 
7.1. Os serviços serão recebidos na forma prevista no art. 73, inciso I da Lei Federal n.º 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 e dar-se-á, mediante recibo, se satisfeitas todas as condições previstas em edital; 
7.3. O recebimento definitivo do serviço dar-se-á: 
a) após verificação da execução que constate a integridade e correção dos serviços; 
b) após a verificação da conformidade com quantidades e especificações de cada pedido; 
7.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do serviço recebido provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, contendo as 
desconformidades, devendo o serviço rejeitado ser substituído imediatamente, quando serão realizadas novamente as verificações antes 
referidas; 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações: 
 
8.1. Da PMCA 
8.1. Fiscalizar a execução dos serviços, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o contrato; 
8.1.2. Realizar o pagamento de acordo com o serviço 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 na execução 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 a PMCA 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. A PMCA 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 execução de serviço, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de 
habilitação e conseqüentemente lançado nesta Ata. 
9.7. “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); 
9.8. A Nota Fiscal deverá ser apresentada mensalmente, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para 
pagamento, que deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias. 
9.9. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do País, pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias corridos, que corresponderão à locação dos equipamentos, de acordo com a medição mensal; 
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4.3 A Seção de Policiamento e Fiscalização da 5ª SRPRF/RJ será responsável pela elaboração dos atos 
normativos internos que disciplinam a utilização e a operacionalização dos sistemas, objeto do 
presente instrumento. 

4.4 Será livre o acesso de servidores da 5ª SRPRF/RJ e de servidores de Órgãos de controle público 
interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da União aos processos, 
documentos e informações referentes aos instrumentos de transferências quanto aos atos de 
remoção, depósito, guarda e hasta pública de veículos.  

 
5 - CLÁUSULA QUINTA – DAS CONTRAPRESTAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 

5.1 Inexistirá contraprestação em pecúnia por parte da 5ª SRPRF/RJ em razão da utilização dos 
serviços prestados em decorrência do presente acordo de cooperação técnica. 

 
6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DA PUBLICIDADE 

6.1 O presente instrumento vigerá por 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura. 
6.2 A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, as suas expensas, se obriga a publicar o extrato do 

presente acordo de cooperação técnica no Diário Oficial do Município de Casimiro de Abreu, no 
prazo de 20 (vinte) dias contados de sua assinatura e remeter 01 (uma) cópia ao TCE, até o quinto 
dia útil de sua publicação e, igualmente, a UNIÃO, por intermédio da 5ªSRPRF/RJ, se obriga, as 
suas expensas, a providenciar a publicação no D.O.U. até o quinto dia útil da sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 
Federal n° 8.666/1993. 

 
7 - CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA 

7.1 Os partícipes poderão denunciar o presente acordo a qualquer tempo, respeitados os eventuais 
compromissos em curso, que serão tratados por meio de termo de encerramento de acordo de 
cooperação técnica, em que se definam as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de 
um desses trabalhos. 

 
8 - CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

8.1 As dúvidas que surgirem na execução do presente acordo serão dirimidas por vias administrativas 
através de entendimento entre a 5ª SRPRF/RJ e a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. 

 
 
9 - CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Os partícipes agirão solidariamente para viabilização da melhor forma possível da utilização do 
serviço objeto deste instrumento, face o interesse público. 

 
10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

10.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Macaé - RJ, para dirimir questões 
surgidas em decorrência do presente acordo de cooperação técnica. 

 
E por estarem justas e acordadas as partes, por seus representantes legais, firmam o presente acordo em 06(seis) 
vias, de igual forma e teor, mas para um único fim. 
 
 
 

Casimiro de Abreu, 08 de Maio de 2014. 
 
 

José Roberto Gonçalves de Lima Neto 
Superintendente Regional 

5ª SRPRF/RJ 
 
 

Antônio Marcos de Lemos Machado 
Prefeito do Município de Casimiro de Abreu 

 
 

RICHARD GABRIEL PEREIRA 
MAT 118.3999 

Gestor pela 5ª SRPRF/RJ 
 
 

LUIZ FERNANDO NUNES SHINKADO 
Gestor pela Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu 

 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO n.º 9981/2014 
LICITAÇÃO n.º 84/2014 – Pregão Presencial 
 
Aos 11 dias do mês de agosto de 2014, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, com sede na Rua Padre Anchieta, 
no. 234, Centro – Casimiro de Abreu - RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 29.115.458/0001-78, nos termos do estabelecido pela Lei Federal 
n.º 10.520, de 17.07.02 e Decreto Municipal n.º 32, de 02.05.2011, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 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 Administração, a seguir denominado PMCA, resolve registrar o preço da empresa abaixo identificada, a seguir 
denominada simplesmente FORNECEDOR, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento: 
 
MAXWAL - RIO LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 04.388.307/0001-62, estabelecida na Rua Euclides da 
Cunha, n.º 23 B – São Cristovão - RJ, neste ato representada pelos seus Sócios a seguir qualificados: Sr.ª Vânia Simões Marques, portador 
da Carteira de Identidade n.º 07.051.957-4, expedida pelo IFP/RJ e CPF n.º 898.057.047-34 e Sr. Luiz Sérgio Ribeiro, portador da 
Carteira de Identidade n.º 02.113.849-0, expedida pelo IFP/RJ e CPF n.º 317.009.777-68. 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata destina-se ao Registro de Preços para prestação de serviço de locação de microcomputadores 
e notebooks, para atenderem as necessidades da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu. 
1.1. Este instrumento não obriga o PMCA a adquirir os 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 prestador encontram-se relacionados no quadro a seguir: 
 

MAXWAL RIO - LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
MARCA/ 
MODELO 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
MENSAL 

PREÇO TOTAL 
12 MESES 

1 
MICROCOMPUTADOR TIPO 1 – CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO XI DO EDITAL 

1.000 
Positivo 

Mod. Master D 
570 

133,71 133.710,00 1.604.520,00 

2 
MICROCOMPUTADOR TIPO 2 (ESTAÇÃO DE 
TRABALHO AVANÇADA) – CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO XI DO EDITAL 

300 
Positivo 

Mod. Master D 
570 

164,90 49.470,00 593.640,00 

3 
NOTEBOOK – CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO ANEXO XI DO EDITAL 

300 
Positivo 

Mod. N 190i 
159,90 47.970,00 575.640,00 

TOTAL R$ 231.150,00 2.773.800,00 

 
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 a Administração, 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. 
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GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 1.628, de 09 de maio de 2014. 

 

Altera a Estrutura Administrativa da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, Altera o quadro de Pessoal, 

cria Cargos, Funções, Altera as tabelas dos incisos II e III do artigo 2º da Lei Municipal 964/05, alterada 

pela Lei 1098/06, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU 

E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI; 

 

Art.1º Altera a tabela do inciso I do artigo 2º da Lei Municipal 964/05, alterada pela Lei 1425/11, 

alterando seus quantitativos, passando a vigorar com os seguintes acréscimos e alterações: 

 

I - ..............  

 

Nº DE 

CARGOS 
DENOMINAÇÃO REFERÊNCIA 

01 Contador 11 – 12 – 13 – 14 – 15 

03 Técnico em contabilidade 06 – 07 – 08 – 09 – 10  

03 Biblioteconomista 11 – 12 – 13 – 14 – 15 

20 Auxiliar Administrativo 05 – 06 – 07 – 08 – 09 

05 Motorista 03 – 04 – 05 – 06 – 07 

20 Agente de Serviços Gerais 01 – 02 – 03 – 04 – 05 

12 Vigia 01 – 02 – 03 – 04 – 05 

15 Auxiliar de Biblioteca 05 – 06 – 07 – 08 – 09 

12 Animador Cultural 05 – 06 – 07 – 08 – 09 

15 Professor de Música 11 – 12 – 13 – 14 – 15 

05 Professor de Dança 11 – 12 – 13 – 14 – 15 

05 Professor de Teatro 11 – 12 – 13 – 14 – 15 

02 Pedagogo 11 – 12 – 13 – 14 – 15 

01 Jornalista 11 – 12 – 13 – 14 – 15 

 

Art. 2º Fica criado o anexo IV na Lei Municipal 964/05, estabelecendo a tabela de referências e seus 

vencimentos, dispostas de acordo com a natureza profissional e a complexidade de suas atribuições. 

 

Art. 3º Fica criado o inciso I e II no Artº. 10º da lei Municipal 964/05, com a seguinte redação: 

�

�

�

Resolução/SEMED nº 002/2014 

 

Dispõe sobre a classificação das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Casimiro de Abreu em 2014. 

 

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, e considerando: 

 

O Regimento Básico Escolar das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, Título III, capítulo I; 

 

A Resolução/SEMEC nº 032/2004 e Resoluções/SEMED nº 047/2007 e 01/2013; 

 

A necessidade de atualizar a classificação das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino; 

 

Resolve: 

 

Art. 1º - Fixar a classificação das unidades escolares para o ano letivo de 2014 na forma do anexo único desta 

Resolução. 

 

Art. 2º - A concessão da classificação de que trata a presente Resolução,  

dar-se-á mediante dados extraídos do movimento estatístico do mês de maio/2014 das unidades escolares.   

   

Art. 3º - Regulamentar o quadro funcional da Rede Municipal de Ensino. 

  

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de junho do 

corrente ano, revogadas as disposições em contrário. 

                                    

  Casimiro de Abreu, 31 de julho de 2014.  

 

                                                             Sonia Maria Coêlho da Silva 

 Secretária Municipal de Educação 

 
 

  
   
 

    �

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO ÚNICO (Resolução/SEMED nº 002/2014)  

 
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASIMIRO DE ABREU PARA O ANO DE 2014 
   

 
 Fonte: Movimento Estatístico do mês de maio/2014 das Unidades Escolares. 

 # O número de alunos refere-se ao dobro do quantitativo informado no movimento estatístico do mês devido a Unidade Escolar funcionar em horário integral conforme artigo 87 parágrafo 1º do 

 Regimento  Básico Escolar.                            

 + Unidades Escolares que receberam reclassificação superior.  

  -  Unidades Escolares que receberam reclassificação inferior 

 

 
Nº 

 
ESCOLAS 

Classificação A 
651 alunos em diante 

Classificação B 
De 301 a 650 alunos 

Classificação C 
De 20 a 300 alunos 

 
RECLASSIFICAÇÃO 

01 CIEP Brizolão 459  Mul. José B.Jardim 942 alunos _____ _____  
02 CIEP Brizolão 406 Mul. L. T. Bastos 690 alunos _____ _____  
03 E. M. Pastor Luiz Laurentino _____ 343 alunos _____  
04 E. M. Christiane S. S.de Carvalho _____ 409 alunos _____  
05 E. M. Patrick Marchon Portal _____ 486 alunos _____  
06 Colégio M. Casimiro de Abreu _____ 379 alunos _____  
07 E. M. Pr. Abel de Souza Lyrio _____ 380 alunos _____  
08 E. M. Rosa Branca _____ _____ 31 alunos  
09 Creche M. Emilia Bastos Muzy _____ _____ 50/100 alunos #  
10 C. E. I. Municipal de Palmital _____ _____ 86/172 alunos #  
11 Creche M. Maria do Carmo Motta _____ _____ 78/156 alunos #  
12 E. M. Vila Verde _____ _____ 66 alunos  
13 E. Mul Profº. Moysés Silveira _____ _____ 117 alunos  
14 E. M. Renata Tavares Bastos _____ _____ 239 alunos  
15 Creche M. Antonia de S. Silva _____ 175/350 alunos #  + 
16 C. E. I. M. João Teixeira Bastos _____ _____ 73/146 alunos #  
17 Creche M. Gélio Alves Faria _____  127/254 alunos # - 
18 C. E. I. M. Nossa Sª da Saúde _____ 167/334alunos # _____  
19 Pré-Escolar Mul. Anexo ao CECA _____ _____ 193 alunos  
20 E. M. Profª. Erotildes T. Moreira _____ _____ 243 alunos  
21 C. E. I. M. Profª. Elizete de O. Pinto _____ 305 alunos  + 
22 E. M. Santa Luzia _____ 348 alunos   +  
23 E. M. Padre Francisco Blasco Peres  396 alunos    
24 E. M. Pedro Lopes Magalhães   201 alunos  
 TOTAL   1.632 alunos 3.388/3.730 alunos 1.504/1.918 alunos  

 
TOTAL GERAL 6.524/7.280 alunos 



10 21/08/2014Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu- Edição nº CCCXC 2321/08/2014 Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu- Edição nº CCCXC

 

§ 1º O desenvolvimento funcional do servidor ocupante dos cargos constantes nesta Lei, se dará 

através do regime de progressão automática, a partir das referências constantes no anexo I e IV da 

presente Lei. 

 

 § 2º da Progressão: é a passagem automática do servidor de uma referência para outra seguinte 

dentro da mesma categoria funcional, e se dará a cada 7 (sete) anos de efetivo exercício no cargo que 

ocupe na Fundação Cultural Casimiro de Abreu, num total de 5 (cinco) referências para cada cargo. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 
PREFEITO 

 

ANEXO IV 

QUADRO DE REFERÊNCIAS E VENCIMENTOS 

 

REFERÊNCIA VENCIMENTO 

01 R$ 684,20 

02 R$ 708,93 

03 R$ 720,00 

04 R$ 740,74 

05 R$ 799,26 

06 R$ 862,40 

07 R$ 931,70 

08 R$ 1.005,62 

09 R$ 1.085,70 

10 R$ 1.173,48 

11 R$ 1.265,88 

12 R$ 1.367,52 

13 R$ 1.476,86 

14 R$ 1.593,90 

15 R$ 1.720,18 

 

 

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 
PREFEITO 

 

 

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 378, DE 13 DE AGOSTO DE 2014.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar com vista a atender as ações no orçamento geral da Secretaria Municipal de
Educação, abaixo relacionada.

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. 1.602
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 500.000,00 (quinhentos mil reais) para atender a atividade, conforme
abaixo:

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Reforço
20.07.12.361.0040.2.034 100 Merenda Escolar 0.001 3.3.90.30.99.00 500.000,00
TOTAL 500.000,00

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

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Anulação
20.07.12.365.0040.2.052 136 Gestão do Pré-Infantil 0.001 3.1.90.11.03.00 500.000,00
TOTAL 500.000,00

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 381, DE 18 DE AGOSTO DE 2014.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar com vista a atender as ações no orçamento geral da Secretaria Municipal de
Turismo e Eventos, abaixo relacionada.

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. 1.602
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013;

ECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) para atender a atividade, conforme
abaixo:

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Reforço
20.09.28.813.0018.1.026 Novo Festas Populares, Folclóricas e Culturais 0.694 3.3.90.39.23.00 57.000,00
TOTAL 57.000,00

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 Educação conforme abaixo:

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Anulação
20.07.12.122.0010.2.001 358 Manutenção dos Serviços Administrativos 0.694 3.3.90.39.99.00 57.000,00
TOTAL 57.000,00

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO 
 
LEI Nº 1.650, de 11 de agosto de 2014 
 
Dispõe sobre a revogação e alteração de dispositivos da Lei Municipal n.º: 992/2005, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Casimiro de Abreu e dá outras providências.   
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI: 
  
  
Art. 1º Revogar o art. 30 e 31 da Lei Municipal n.º: 992/2005, extinguindo os Setores de Cálculos e de Averbação e Lançamento da Secretaria 
Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio.   
 
Art. 2º Revogar os incisos V, VI, XVII, XIX, XX e XXI do art. 34 da Lei n.º: 992/2005.  
 
Art. 3º Alterar a nomenclatura da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte constante na Seção II, art. 56 da Lei 992/2005, 
para SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
 
Art. 4º Revogar o inciso V do art. 58, alterar a nomenclatura para Departamento de Edificações e Fiscalização de Obras e acrescentar os incisos 
IX e X ao referido dispositivo legal:                                              

 
 

“Art. 58 – ... 

 

I – Planejar, organizar, comandar e executar as atividades de Edificações e Fiscalização de Obras. 

V – Revogado. 

VI - ... 

IX – Fiscalizar obras particulares no território do Município, observando os preceitos do Código de Obras vigente. 

X – Lavrar notificações, Auto de Embargo e Auto de Interdição relacionados à fiscalização mencionada no inciso anterior. 

 

Art. 5º Revogar o art. 60 da Lei n.º: 992/2005, extinguindo o Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos. 

 

Art.6º Cria o Departamento de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, ao qual compete: 

I – Executar e controlar as atividades de administração de pessoal; 

II – Executar e controlar as atividades de administração de material e patrimônio; 

III – Realizar o planejamento e a programação do orçamento e da administração financeira; 

IV – Executar outras competências afins. 

 

Art. 7º Altera o art. 1º da Lei Municipal n.º: 1335/2009, que alterou a Lei Municipal n.º: 992/2005, Lei de criação da Secretaria Municipal de 

Segurança Pública e Defesa Civil, modificando a nomenclatura para SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL – 

SMOPDC.  

 

Art. 8º Acrescenta o inciso XXI ao art. 3º da Lei 1335/2009, com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º – ... 

 

I - ... 

XXI – Exercer a Fiscalização de Posturas. 

 

 

 
 

 

                        

ANEXO ÚNICO - APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO - EXERCICIO FINDO DE 2013 

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2013 - PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU 

* Todas as Fontes de Recursos (ROYALTIES/ORDINÁRIOS/SUS/FUNDEB e CONVÊNIOS) 

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO 
          

(A) Ativo Financeiro   Passivo Financeiro (B) 
  

111.485.105,08   30.977.989,46 
      

(A - B) DIFERENÇA  80.507.115,62 
          
RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2013  

 
* Fonte de Recursos - Banco do Brasil - Royalties c/c: 15.326-5 

 
* Fonte de Recursos - Banco do Brasil - Royalties c/c: 60002-4 

 
* Fonte de Recursos - Banco Bradesco - Royalties c/c:13-2 

 
* Fonte de Recursos - Banco Itaú - Royalties c/c:02.055-4 

 
* Fonte de Recursos - Banco do Brasil - Royalties c/c:23.714-0 

 
* Fonte de Recursos - Banco do Brasil - Royalties c/c:23.713-2 

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO 
          

(C) Saldo do extrato bancário em 31/12    80.683.822,39 
(D) Valores em trânsito a compensar....   0,00 
(E) Restos a Pagar   22.921.134,10 
(F) D.D.O.(Consignações a terceiros) ...   142.523,80 
(G) Repasse Financeiro á Transferir   174.612,75 

      

(C - D - E - F - G) Suficiência financeira em 31/12/2013 57.445.551,74 
      
Utilizado no Decreto nº 306/2014                                        860.000,00  
Utilizado no Decreto nº 307/2014 700.000,00 
Utilizado no Decreto nº 308/2014                                        520.000,00  
Utilizado no Decreto nº 309/2014                                      4.000.000,00  
Utilizado no Decreto nº 310/2014                                        943.473,50  
Utilizado no Decreto nº 311/2014                                        380.000,00  
Utilizado no Decreto nº 312/2014                                    30.400.000,00  
Utilizado no Decreto nº 322/2014                                      1.053.401,50  
Utilizado no Decreto nº 332/2014                                        798.250,94  
Utilizado no Decreto nº 355/2014                                        115.372,07  
Utilizado no Decreto nº 335/2014                                      2.700.000,00  
Utilizado no Decreto nº 348/2014                                        399.236,81  
Utilizado neste Decreto                                      8.400.000,00  

Disponível   6.175.816,92 
 
Histórico: 
(A) => Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial; 
(B) => Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial; 
(C) => Montante correspondente aos saldos em contas correntes em 31/12/2013; 
(D) => Montante registrado em conciliação bancária referente a Saídas não consideradas pelo banco; 
(E) =>O montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo o exercício 
de 2013 concernentes aos empenhos, registrados em conta de Restos a Pagar no Balanço 
Patrimonial, vinculado aos recursos oriundos dos ROYALTIES devidamente identificados; 
(F) => Não ocorrência de montante correspondente as obrigações consignadas a  favor de terceiros,  resultante da  
execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.     
(G) => Montante correspondente a transferências financeiras não realizadas no exercício de 2013 
 

 
ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 
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Art. 9º Cria o Departamento de Fiscalização de Posturas, incluindo na estrutura organizacional da Secretaria o inciso III ao art. 6º da Lei n.º: 

1335/2009: 

 

“Art. 6º – ... 

 

I - ... 

III – Departamento de Fiscalização de Posturas. 

 

Art. 10º Fica criado o art. 11-A a Lei Municipal n.º: 1335/2009, com a seguinte redação:  

 

“Art. 11-A – Ao Departamento de Fiscalização de Posturas compete: 

 

I - Planejar, organizar, comandar e executar as atividades de Posturas;   

II – Fiscalizar o cumprimento das posturas relativas à produção de ruídos capazes de prejudicar a saúde, a segurança ou o sossego 

público; 

III – Fiscalizar a preservação de asseios dos passeios ocupados por mesas e cadeiras de estabelecimentos comerciais ou fronteiras a 

bares e lanchonetes;  

IV – Fiscalizar a veiculação da propagação sonora em via pública, bem como a propaganda comercial fixa nas ombreiras e vitrines 

ou fora do estabelecimento; 

V – Fiscalizar o cumprimento de posturas relativas ao fabrico, manipulação, depósito embarque e desembarque, transporte, 

comércio e uso de inflamáveis, explosivos e corrosivos; 

VI – Orientar a apreensão e recolhimento aos depósitos, dos animais soltos ou abandonados nas vias públicas; 

VII – Lavrar notificação e Auto de Apreensão relativos a Posturas.  

 

Art. 11 Acrescentar no Anexo I da Lei Municipal n.º: 1335/2009, a Função Gratificada (FG1) referente a criação do cargo de Diretor de 

Fiscalização de Posturas: 

 

Art. 12 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta da dotação orçamentária própria.  

                  

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 

ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 
PREFEITO 

 
 

ANEXO I 

QUADRO DE CARGOS EM FUNÇÃO GRATIFICADA 

             

DESCRIÇÃO SÍMBOLO VAGAS VALOR 

Diretor de Departamento FG-1 03 R$ 932,00 

 

 
ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 
 
 

 

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 377, DE 13 DE AGOSTO DE 2014.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar com vista a atender a ação no orçamento geral da Secretaria Municipal de
Agricultura e Pesca abaixo relacionada.

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. 1.602
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 26.810,50 (vinte e seis mil oitocentos e dez reais e cinquenta centavos)
para atender a atividade, conforme abaixo:

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Reforço
20.11.20.451.0032.1.528 209 Construção de Galpão para Pecuária 0.101 4.4.90.51.00.00 26.810,50
TOTAL 26.810,50

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

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Anulação
20.11.20.451.0032.1.146 205 Construção do Mercado do Produtor Rural 0.101 4.4.90.51.00.00 8.735,50
20.11.20.451.0032.1.262 206 Construção de Fabrica de Ração 0.101 4.4.90.51.00.00 10.000,00
20.11.20.451.0032.1.529 210 Equipamento para o Mercado do Produtor Rural 0.101 4.4.90.52.99.00 8.075,00
TOTAL 26.810,50

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 376, DE 08 DE AGOSTO DE 2014.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município com vista a atender a ação da Secretaria
de Obras.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE CONFORMIDADE COM O
INCISO I, § 1º DO ARTIGO 43 DA LEI 4.320/64 E ARTIGO 8º E 9º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.602 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 8.400.000,00 (oito milhões de reais), para atender a ação da Secretaria
abaixo relacionada e de acordo com o resultado 2 do ANEXO ÚNICO a este Decreto.

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Crédito
20.10.15.451.0021.1.544 Novo Implantação da Zona Especial de Negócios 0.694 4.4.90.61.00.00 8.400.000,00
TOTAL 8.400.000,00

Art. 2 ºO Crédito aberto no artigo anterior é proveniente de recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de
2013 da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO nº 380/2013 
LICITAÇÃO nº 68/2013 – Pregão Presencial – Fundo Municipal de Saúde 

 
Aos 07 dias do mês de janeiro de 2014, 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: 
 
PERANTE EMPREENDIMETOS LTDA. ME, CNPJ N.º 18.376.009/0001-67, estabelecida na Rua Lourival Mendes Ramos, n. º 
56, Extensão do Santa Ely – Casimiro de Abreu - RJ, neste ato representada pelo Sócio Gerente Sr Tiago da Silva Pereira, portador 
da Carteira de Identidade n.º12210792-3, expedida pelo IFP/RJ e CPF n.º 087.710.977-08. 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. Registro de Preço para aquisição de material de consumo para o Centro de Processamento de Dados do 
Fundo Municipal de Saúde. 
 
1.1. Este instrumento não obriga o Fundo a adquirir os 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: 
 

PERANTE EMPREENDIMETOS LTDA. ME 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
CARTUCHO ORIGINAL DE TONER PARA IMPRESSORA HP 

LASERJET P1102W 
UN 290 127,00 36.830,00 

TOTAL R$ 36.830,00 

 
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. Entregar os materiais com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pelo FMS. 
5.2. Informar ao gestor do contrato, assim que identificar, qualquer anomalia, que impeçam o perfeito fornecimento, solicitando novos 
prazos, se necessários. 
5.3. Fornecer, às suas custas, todos os materiais, ferramentas, insumos e mão de obra, necessários à entrega dos bens, bem como 
responsabilizar-se por todas as despesas relativas ao transporte e entrega do objeto. 
5.4. Reparar, corrigir, modificar e substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem quaisquer 
defeitos de fabricação. 

 
GABINETE DO PREFEITO 

 

DECRETO N.º 374, DE 04 DE AGOSTO DE 2014. 

 

Altera o anexo II do Decreto 110/2007 adequando-o as novas funções delegadas aos Secretários, Presidentes de Autarquias e Chefes de 

Assessorias que sejam ordenadores de despesas de acordo com Decreto 116/2013. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, PREVISTAS NO ART. 97, I “b” DA LEI ORGANICA MUNICIPAL; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de garantir aos processos administrativos a celeridade em sua tramitação devido ao volume e ao curto 
prazo para execução e atendimento do pedido. 
CONSIDERANDO a nomeação de Secretários, Presidentes de Autarquias e Chefes de Assessorias que sejam ordenadores de despesas de 
acordo com o Decreto 116/2013. 
 
DECRETA: 

 
 

Art. 1º Alterar o Anexo II do Decreto nº 110/2007 que trata da autorização para concessão de diárias no Município. 

 

Parágrafo Único O anexo citado no caput deste artigo será substituído pelo anexo II deste Decreto. 

  

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 
 

ANEXO II 
 

Senhor Secretário (a) 
 

Solicitamos autorização a V. Senhoria, para emissão de nota de empenho e ordem de pagamento referente 

à concessão de diária, nos termos do Decreto nº 110/2007, conforme discriminação abaixo: 

 

Diária n.º ------------ /ano 

Nome:                                                                                    Port.:  

Cargo/Função:                                                                       CPF nº:  

Endereço:  

Conta Bancária:                                                                     Agência:   

 

Especificação: 

Percurso Finalidade da Viagem Data e horário da Saída   Data e horário do Retorno 

 
Casimiro de Abreu (RJ)    
x 
--------------------------- 
x 
Casimiro de Abreu (RJ) 

 
------------------------------------ 

   
 --------------------------- 
 

  
 -------------------------- 
  

 

A despesa em referência ocorrerá pela: 

Órgão: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Programa de Trabalho: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Elemento de Despesa: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Valor: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Casimiro de Abreu,___/___/___. 

 
 

 
    
 

 

 

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
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5.5. Assinar contrato com a municipalidade se comprometendo entregar os materiais solicitados nos mesmos preços e condições 
apresentadas na licitação. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO 
CLÁUSULA SEXTA. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Patrimônio e 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, de acordo com o a Ordem de 
Fornecimento emitida pelo Fundo Municipal de Saúde; 
6.2. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a entrega dos materiais, tomando-se por base os 
preços praticados no mercado; 
6.3. A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. 
6.4. Cada entrega deverá ser procedida em até 30 (trinta) dais corridos, contados a partir da emissão Ordem de Fornecimento assinada pelo 
Secretário/Presidente do Fundo Municipal de Saúde ou pessoa por ele autorizada para este fim acompanhada da nota de empenho. 
6.5. A empresa vencedora deverá entregar os produtos com validade mínima de 12 (doze) meses, assim como garantir os produtos 
conforme a legislação vigente. 
 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS OBJETOS PELA CONTRATADA 
CLÁUSULA SÉTIMA. 
 
6.1. O material será recebido na forma prevista no art. 73, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. 
6.2. O recebimento provisório do objeto da licitação não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua 
perfeita execução e dar-se-á, mediante recibo, se satisfeitas as seguintes condições: 
a) material embalado, acondicionado e identificado por setor requisitantes da PMCA, conforme informações fornecidas. 
b) quantidades em conformidade com o estabelecido no edital; 
c) entrega no prazo, no local e no horário previsto no edital. 
6.2.1. 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. 
6.3. 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. 
6.4. 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 3 (três) dias úteis, quando serão realizadas 
novamente as verificações antes referidas. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações: 
8.1. Do FMS 
 
8.1. Fiscalizar a entrega dos materiais, 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. 

                        

Funcional Programática C.R 
 Projetos/Atividades/Encargos 

Especiais 
REC Dotação Crédito 

20.20.06.122.0010.1.247 Novo 
Reequipamento da Unidade 
Administrativa 

0.606 4.4.90.52.99.00 44.600,00 

 
TOTAL 

  44.600,00 

 
 

Art. 2 º O Crédito aberto no artigo anterior é proveniente de recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço 

Patrimonial do exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. 

 

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

 
ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 
 

ANEXO ÚNICO - APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO - EXERCICIO FINDO DE 2013 

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2013 - PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU 
* Todas as Fontes de Recursos (ROYALTIES/ORDINÁRIOS/SUS/FUNDEB e CONVÊNIOS) 

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO 
          

(A) Ativo Financeiro   Passivo Financeiro (B) 
  

111.485.105,08   30.977.989,46 
      

(A - B) DIFERENÇA  80.507.115,62 
          

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2013  
* Fonte de Recursos - Banco do Bradesco - Multas de Trânsito - c/c:14-0 

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO 
          

(C) Saldo do extrato bancário em 31/12    221.966,51 
(D) Valores em trânsito a compensar....   0,00 
(E) Restos a Pagar   533,00 
(F) D.D.O.(Consignações a terceiros) ...   0,00 
(G) Repasse Financeiro á Transferir   0,00 

      

(C - D - E - F - G) Suficiência financeira em 31/12/2013 221.433,51 
      
Utilizado neste Decreto 44.600,00 
Disponível 176.833,51 

Histórico: 
(A) => Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial; 
(B) => Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial; 
(C) => Montante correspondente aos saldos em contas correntes em 31/12/2013; 
(D) => Montante registrado em conciliação bancária referente a Saídas não consideradas pelo banco; 
(E) =>O montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo o exercício 
de 2013 concernentes aos empenhos, registrados em conta de Restos a Pagar no Balanço 
Patrimonial, vinculado aos recursos oriundos de Multas de Trânsito devidamente identificado; 
(F) => Não ocorrência de montante correspondente as obrigações consignadas a  favor de terceiros,  resultante da  
execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.     

(G) => Montante correspondente a transferências financeiras não realizadas no exercício de 2013 
  

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 
PREFEITO 
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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 Nota Fiscal deverá ser apresentada no ato de cada entrega dos materiais, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e 
posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias. 
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 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 órgãos 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. 

                        

ANEXO ÚNICO - APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO - EXERCICIO FINDO DE 2013 

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2013 - PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU 
* Todas as Fontes de Recursos (ROYALTIES/ORDINÁRIOS/SUS/FUNDEB e CONVÊNIOS) 

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO 
          

(A) Ativo Financeiro   Passivo Financeiro (B) 
  

111.485.105,08   30.977.989,46 

(A - B) DIFERENÇA  80.507.115,62 
          

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2013 
ITAÚ 05.739-0 / ITAÚ IPVA 05.741-9 / BB IPTU 5839-4 / BB FPM 50.503-X / BB 50.506-4 / BB ITR 50.579-X 

BB ICMS EXPORTAÇÃO 283141-4 / BB TAXAS 8.928-1 / CAIXA 100-8 / BB ISS 13.740-5 / BB DA IPTU 13.739-1  

BB 13º 15.351-6 / BB ISS S.S. 16.040-7 / BB IRRF 17.123-9 / BB ISS II 17.122-0 / BRADESCO 13º -11-6 

BB Divida Ativa 20.064-6 

BRADESCO ICMS/IPI 12-4 / BRADESCO DETRAN 14-0 / BRADESCO 16-7 / BRADESCO IPVA 17-5 /BB ISS 24.220-9 

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO 
          

(C) Saldo do extrato bancário em 31/12    19.293.312,70 
(D) Valores em trânsito a compensar....   0,00 
(E) Restos a Pagar   676.566,70 
(F) D.D.O.(Consignações a terceiros) ...   290.374,89 
(G) Repasse Financeiro á Transferir   0,00 

(C - D - E - F - G) Suficiência financeira em 31/12/2013 18.326.371,11 
      
Utilizado no Decreto nº  295/2014 90.888,26 
Utilizado no Decreto nº  359/2014 15.000,00 
Utilizado neste Decreto  30.000,00 

Disponível   18.190.482,85 
Histórico: 
(A) => Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial; 
(B) => Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial; 
(C) => Montante correspondente aos saldos em contas correntes em 31/12/2013; 
(D) => Montante registrado em conciliação bancária referente a Saídas não consideradas pelo banco; 
(E) =>O montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo o exercício 
de 2013 concernentes aos empenhos, registrados em conta de Restos a Pagar no Balanço 
Patrimonial, vinculado aos recursos oriundos Ordinários devidamente identificados; 
(F) => Não ocorrência de montante correspondente as obrigações consignadas a  favor de terceiros,  resultante da  
execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.     

(G) => Montante correspondente a transferências financeiras não realizadas no exercício de 2013 
 

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 
PREFEITO 

 
 

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 380, DE 14 DE AGOSTO DE 2014.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município com vista a atender a ação da Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE CONFORMIDADE COM O
INCISO I, § 1º DO ARTIGO 43 DA LEI 4.320/64 E ARTIGO 8º E 9º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.602 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 44.600,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos reais), para atender as
ações da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa civil, abaixo relacionadas e de acordo com o resultado 2 do ANEXO ÚNICO a este
Decreto.



16 21/08/2014Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu- Edição nº CCCXC 1721/08/2014 Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu- Edição nº CCCXC

 
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 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, 07 de janeiro de 2014. 

 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Secretário/Presidente 

 
 
 

PERANTE EMPREENDIMETOS LTDA. ME 
Tiago da Silva Pereira 

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

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 371, DE 28 DE JULHO DE 2014.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar com vista a atender as ações no orçamento geral da Secretaria Municipal de
Turismo e Eventos, abaixo relacionada.

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. 1.602
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 370.000,00 (Trezentos e Setenta mil reais) para atender a atividade,
conforme abaixo:

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Reforço
20.09.28.813.0018.1.026 Novo Festas Populares, Folclóricas e Culturais 0.101 3.3.90.39.23.00 370.000,00
TOTAL 370.000,00

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

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Anulação
20.09.23.695.0050.1.052 160 Promoção de Eventos de Fomento ao Turismo 0.101 3.3.90.39.99.00 150.000,00
20.09.23.695.0050.1.048 158 Implementação de Infraestrutura e Organização Turística 0.101 3.3.90.39.99.00 220.000,00
TOTAL   370.000,00

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 375, DE 07 DE AGOSTO DE 2014.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município com vista a atender as ações da Secretaria
Municipal Fazenda.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE CONFORMIDADE COM O
INCISO I, § 1º DO ARTIGO 43 DA LEI 4.320/64 E ARTIGO 8º E 9º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.602 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 30.000,00 (tinta mil reais), para atender as ações da Secretaria Municipal
de Fazenda, abaixo relacionada e de acordo com o resultado 2 do ANEXO ÚNICO a este Decreto.

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Crédito
20.06.28.843.0108.3.025 Novo Amortização e Encargos da Dívida por parcelamento 0.699 3.2.91.22.01.00.00 30.000,00
TOTAL 30.000,00

Art. 2 º O Crédito aberto no artigo anterior é proveniente de recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de
2013 da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO


