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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 130/2014 
 
 

REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ( §2º, V, Art. 15 da Lei 8.666/93 ). 
 
 

Processo n.º 5973/2014, Assunto: Ata de Registro de Preços n.º 130/2014, Objeto: fornecimento de 

combustível em proporção variável, para abastecimento dos veículos oficiais pertencentes a esta 

municipalidade, exceto aos tombados pela Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, 

Vigência: 12 meses, iniciando-se a partir de sua publicação (18/11/2014 à 17/11/2015), Fundamento 

Legal: 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, Empresa detentora do Registro: POSTO DE 

GASOLINA BRAGAL LTDA., CNPJ 28.372.407/0001-69, estabelecida na Rodovia BR 101, s/n, Km 

206 – Centro – Casimiro de Abreu - RJ, Valor Registrado por ìtem, conforme abaixo. 

 

 
 

 

RICARDO SILVA LOPES 
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA N.º 006/2013 
ORDENADOR DE DESPESA/DECRETO N.º 116/2013 
PUBLICADO NO JORNAL OFICIAL EM 01/08/2013.  

 

PROCESSO: 5973/2014
OBJETO:

EMPRESA :

CNPJ:

1
GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO PARA CASIMIRO DE

ABREU.
LT 110.000,00  R$       3,72 409.200,00R$                

2
DIESEL COMUM - FORNECIMENTO PARA CASIMIRO DE

ABREU.
LT 40.000,00  R$       2,73 109.200,00R$                

3 DIESEL S10 - FORNECIMENTO PARA CASIMIRO DE ABREU. LT 11.500,00  R$       3,06 35.190,00R$                   

4 ETANOL - FORNECIMENTO PARA CASIMIRO DE ABREU. LT 12.500,00  R$       2,50 31.250,00R$                   

584.840,00R$                

VL TOTAL

28.372.407/0001-69

F OR N EC IM EN T O D E C OM B UST Í VEIS  P /  VEÍ C ULOS E M Á QUIN A S

POSTO DE GASOLINA BRAGAL LTDA

TOTAL
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 095/2014 
 

REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ( §2º, V, Art. 15 da Lei 8.666/93 ). 
 

Processo n.º 1724/2014, Assunto: Ata de Registro de Preços n.º 095/2014, Objeto: Contratação de empresa devidamente habilitada para prestação de 
serviços de Borracharia para atender a necessidade desta Prefeitura: Pregão Presencial, Vigência: 12 meses, iniciando-se a partir de sua publicação 
(18/11/2014 à 17/11/2015), Fundamento Legal: 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, Empresa detentora do Registro: CONCEPT WORKLTDA ME CNPJ 97.536.186/0001-30, estabelecida na Rua Retiro Saudoso,49–Bairro 
Industrial- Casimiro de Abreu - RJ, Valor Registrado por ìtem: 

 

 
 

RICARDO SILVA LOPES 
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA N.º 006/2013 
ORDENADOR DE DESPESA/DECRETO N.º 116/2013 
PUBLICADO NO JORNAL OFICIAL EM 01/08/2013.  

 

1 VULCANIZAÇÃO EM PNEU PEQUENO UNID 40  R$            43,00 1.720,00R$                

2 VULCANIZAÇÃO EM PNEU MÉDIO UNID 40  R$            56,30 2.252,00R$                

3 CONSERTO DE FURO DE PNEU DE VEÍCULO DE PASSEIO UNID 150  R$            15,20 2.280,00R$                

4
CONSERTO DE FURO DE PNEU DE MAQUINÁRIO
AGRÍCOLA

UNID 25  R$            81,30 2.032,50R$                

5
CONSERTO DE FURO DE PNEU DE MAQUINÁRIO
INSDUSTRIAL

UNID 25  R$            71,00 1.775,00R$                

6 CONSERTO DE FURO DE PNEU DE MOTO UNID 40  R$            14,50 580,00R$                    

10.639,50R$              TOTAL

EMPRESA : CONCEPT WORK LTDA ME 
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PROCESSO: 1724/2014
EMPRESA : CONCEPT WORK LTDA ME 

CNPJ: 97.536.186/0001-30

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI, CONFORME LEI

COMPLEMENTAR 123/2006

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
para registro de Preço, na Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro
de Abreu/RJ, Licitação exclusivo para participação de ME/EPP/ME,
conforme LC 123/2006, na Modalidade Pregão na forma Presencial n.°
33/2015, no dia 10/08/2015, às 12h30min, objetivando a aquisição de
pneus para ônibus escolares para atender as Unidades Escolares da
rede Municipal de Ensino. 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 A4 e o
interessado deverá estar munido do carimbo do CNPJ, no endereço
acima citado no horário de 09h00min às 16h00min.

Casimiro de Abreu, 27 de agosto de 2015.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI, CONFORME LEI

COMPLEMENTAR 123/2006

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,
exclusivo para me/epp/mei, conforme lei complementar 123/2006na
Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, Licitação,
exclusivo para participação de ME/EPP/ME, conforme LC 123/2006
na Modalidade Pregão na forma Presencial n.° 40/2015, no dia 11/09/
2015, às 12h30min, objetivando a aquisição de livros paradidáticos
destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 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 A4 e o interessado deverá estar
munido do carimbo do CNPJ, no endereço acima citado no horário de
12h00min às 16h00min.

Casimiro de Abreu, 27 de agosto de 2015.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira



2 27/08/2015Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu- Edição nº CDXCI 3927/08/2015 Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu- Edição nº CDXCI

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

CONTRATO DE COMPRA Nº053/2015

PROCESSO Nº: 375/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: HOUSE MED. PRODUTOS FARMACÊUTICOS
HOSPITALARES LTDA ME
END: RUA PADRE ROMA, Nº. 133 – ENGENHO NOVO – RIO DE
JANEIRO/RJ
CNPJ: 01.012.073/0001-66
PRAZO PARA ENTREGA: SERÁ DE ATÉ 20 (VINTE) DIAS,
CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE
FORNECIMENTO.
VALOR TOTAL: R$ 16.536,65 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E
TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
CONDIÇÕES DE PAGTº: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A
APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
OBJETO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS
UNIDADES BÁSICAS E DO CEO – CENTRO DE ESPECILIDADES
ODONTOLÓGICAS.
ORIGEM: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CASIMIRO DE ABREU – RJ 17 DE AGOSTO 2015

EDSON MANGEFESTI FRANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 516/14

Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil / DEMUTRAN

Resultados dos julgamentos das infrações de trânsito de maio, junho
e julho.

Junta Administrativa de recursos de Infrações de Trânsito - 1°
instância

- Processos deferidos: 596/14; 597/14; 982/14; 867/14; 067/14; 320/14;
399/15, E-12/066/14824/15.

- Processos indeferidos: 959/14; 986/14; 828/14; 853/14; 871/14; 989/
14; 1000/14; 870/14; 954/14; 857/14; 268/14; 976/14; 901/14; 1001/14;
977/14; 098/15;077/15; 124/15; 108/15; 068/15; 010/15; 991/15; 359/15;
073/15; 139/15; 074/15; 144/15 e 229/15. 

Ari Antônio de Lima Frazão
Secretário Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil

Port. 358/15

AVISO DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 14/2015 - REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2015

O Águas de Casimiro, com sede a Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva,
109 - CENTRO - Casimiro de Abreu/RJ, torna público, para
conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações e o processo administrativo 105/2015, será
realizado no dia 17/09/2015 (Quinta-feira), às 09h30, Licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015 – REGISTRO DE
PREÇOS, do tipo Menor Preço Unitário, objetivando a Aquisição de
Bombas para Tratamento de Água e Esgoto, nas localidades de
Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado  ÁGUAS DE
CASIMIRO. O edital poderá ser obtido em até 24h anterior ao certame,
com a apresentação do carimbo CNPJ, no endereço acima citado, das
9h às 16h. Informações: (22) 2778-1581 / 2778-1898 / site:
www.saaedecasimiro.rj.gov.br.

Casimiro de Abreu, 26 de Agosto de 2015.

Laila Pedro Manhães
Pregoeira - Portaria nº 22/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/15

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/15
HOMOLOGAÇÃO: 25/08/15
CONTRATADO: C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS ME. CNPJ:
01.601.085/0001-26
CONTRATANTE: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2015
VIGÊNCIA DA ATA: 27/08/2015 A 27/08/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE,
LIMPEZA E ALIMENTOS) PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS.
VALOR DA DESPESA: R$ 11.618,90 (onze mil seiscentos e dezoito
reais e noventa centavos).

DATA: 25/08/15 - ELIEZER CRISPIM PINTO - Presidente Do
Águas De Casimiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/15

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/15
HOMOLOGAÇÃO: 25/08/15
CONTRATADO: L F COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS
LTDA – ME. CNPJ: 22.122.736/0001-75
CONTRATANTE: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2015
VIGÊNCIA DA ATA: 27/08/2015 A 27/08/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE,
LIMPEZA E ALIMENTOS) PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS.
VALOR DA DESPESA: R$ 10.329,25 (dez mil trezentos e vinte e nove
reais e vinte e cinco centavos).

DATA: 25/08/15 - ELIEZER CRISPIM PINTO - Presidente Do
Águas De Casimiro.

INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE REGISTRO NO
CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES

(conforme Lei Federal 8.666/93, Capítulo II, Seção III)

A documentação abaixo, no que couber, deve ser
entregue no Protocolo Municipal, na Rua Padre Anchieta, 234,
Centro – Casimiro de Abreu-RJ.

ºFicha de solicitação, preenchida e assinada por
representante legal da empresa/sociedade.

ºDocumentos referentes à Habilitação Jurídica:

a) cópia da cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios.

b) para empresário individual: registro comercial;

c) para sociedades por ações: última ata de eleição de seus diretores
registrada na Junta Comercial e cópia do Estatuto arquivado na Junta
Comercial;

d) para Sociedade empresárias ou não empresárias: cópia do contrato
social e última alteração contratual;

e) no caso de empresas ou sociedades estrangeiras: cópia do decreto
de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

º Documentos referentes à Regularidade Fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
CNPJ, mediante apresentação de comprovante de inscrição e situação
cadastral;

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual, mediante apresentação do
comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro de
Contribuintes do ICMS;

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, na forma da Lei,
mediante a apresentação de certidão conjunta relativa a tributos
federais, dívida ativa da União e seguridade social;

d) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, mediante
a apresentação de certidão relativa à receita estadual e certidão
relativa à dívida ativa, emitida por órgão próprio do Estado;

e) prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, mediante
a apresentação de certidão relativa aos tributos municipais;

f) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedida pela Caixa
Econômica Federal – CEF.

º Documentos referentes à Qualificação Econômico-financeira:

a) certidão negativa de falência ou concordata ou insolvência,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Deve ser
acompanhada de certidão do cartório distribuidor indicando quantos
são os cartórios, exceto se a empresa estiver sediada no município
de Casimiro de Abreu;

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração
de Resultado) do último exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanço provisórios,
exceto nos casos de empresas ou sociedades com início das suas
atividades no mesmo exercício da solicitação de inscrição no cadastro
de fornecedores, podendo ser atualizados na forma prevista na
legislação pertinente em vigor. Deverão estar acompanhados do Termo
de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado,
devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente,
na forma da Lei.

º Documento referente à Qualificação Técnica:

a) prova de registro ou inscrição na entidade profissional
competente, se couber.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 594, DE 26 DE AGOSTO DE 2015

Estabelece expediente nas Repartições Públicas Municipais no
dia 14 de setembro, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
PREVISTAS NO ART. 97, I, “i”, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

CONSIDERANDO que de acordo com o inciso XXIV do artigo 79 da
Lei Orgânica Municipal, compete ao Prefeito organizar e regulamentar
os serviços internos das repartições públicas;

CONSIDERANDO que no período de 12 a 15 de setembro será a
comemoração dos 156 anos de Emancipação Político-Administrativa
de nosso Município;

DECRETA:

Art. 1º É considerado facultativo o ponto nas Repartições Públicas
Municipais no dia 14 de setembro de 2014 (segunda-feira).

Parágrafo Único O expediente será normal, entretanto,
sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas repartições cujas
atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências
técnicas ou por motivo de interesse público.

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

ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

Extrato de Instrumento Prestação de Serviços

Instrumento: Contrato nº. 012/2015, Assinado em 20/08/2015. Partes:
Fundação Cultural Casimiro de Abreu e FOCO ESTRUTURAS E
EVENTOS LTDA ME, Prazo Contratual: Data da apresentação,
Fundamento Legal: Art. 25 Inciso III, Lei Federal nº. 8.666/93 Objeto:
Apresentação musical do Grupo Kaentrenós, para atender as
necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. Valor total:
R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais), Processo nº. 045/2015.
Origem: Fundação Cultural Casimiro de Abreu.

Luis Gustavo Silva Marchiori
Pres. da Fundação Cultural Casimiro de Abreu

Port. 0045/2013
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2015 

 
PROCESSO n.º 78/2015 
LICITAÇÃO n.º 09 /2015 – Pregão Presencial 
 
Aos trinta dias do mês de Julho de 2015, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – ÁGUAS DE CASIMIRO, com sede na Rua 
Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro – Casimiro de Abreu/RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 30.419.220/0001-15, nos termos do 
estabelecido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.02, Decreto Municipal n.º 520, de 15.04.2015, Decreto Municipal nº 031 de 07.03.2006, 
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, assim como os procedimentos para Registro de Preços previsto no Decreto 
Municipal n.º 032, de 02.05.2011 e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no 
Edital, neste ato representado pelo Presidente do Águas de Casimiro, a seguir denominado SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO  - Águas de Casimiro, resolve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, a seguir denominadas simplesmente 
PRESTADORAS, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento PRESTADOR:  
 
MAXCLOR DO BRASIL LTDA., CNPJ 40370470/0001-61, estabelecida na Avenida Guanabara, 106, Incra, Seropédica, RJ,  CEP 
23890-000, neste ato representada por seu representante Credenciado, Sr WANDERLEI FRANKLIN DE VASCONCELOS, portador da 
Carteira de Identidade n.º 061709838 – IFP-RJ e CPF n.º 74020242704; 
 
A.L. COMÉRCIO LTDA ME., CNPJ 10.980.954/0001-61, estabelecida na Rua Mário Costa, 189, Centro, Casimiro de Abreu, RJ, neste 
ato representada por seu representante Credenciado, Sr ALDIR COTTA FROES, portador da Carteira de Identidade n.º 09.328.344-8 – 
DETRAN-RJ e CPF n.º 004160597-75; 
 
AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, CNPJ 08.990.721/0001-06, estabelecida na Avenida Odilon Gomes Assunpção, s/n, Lote 07, 
Cantagalo, Três Rios, RJ, CEP 25.804-971, neste ato representada por seu representante Credenciado, Sr. ROGÉRIO COSTA FLORES, 
portador de Carteira de Identidade 04714848-1 DETRAN/RJ, e CPF sob o nº 857.674.767-72  
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata destina-se à eventual aquisição de produtos químicos para Tratamento de Água, nas localidades 
de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. A aquisição deverá ser feita com a utilização da ferramenta REGISTRO DE 
PREÇOS, em observância a recomendação descrita no ordenamento legal do Art. 15 II da lei 8666/93, conforme anexos (Termo Referência 
- Anexo I). 
 
1.1. Este instrumento não obriga o Águas de Casimiro a adquirir os itens 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 registrados encontram-se relacionados a seguir: 
 

 PORTARIA N.º 076/2015

 ”Dispõe sobre a retificação da Portaria n.º 012/2013, que concede o benefício de Aposentadoria por Invalidez à servidora Sra. IZA MARIA
ALMEIDA PINTO.”
 

A Diretora Presidente do IPREV-CA – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de CASIMIRO DE ABREU, Estado do RJ, no uso de
suas atribuições legais espeque no art. 58, inciso XIV da Lei 1047/06 e fundamentado no Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº. 41, de 2003, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, à servidora Sra. IZA MARIA ALMEIDA PINTO, matricula nº 2034, efetiva
no Cargo de Professora A, Nível “02”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos Integrais, conforme processo administrativo
do IPREV-CA, n.º 2011.03.00011P, a partir desta data até posterior deliberação, conforme abaixo descriminado.

Ressalta-se a forma de reajustamento pela Paridade, ou seja, toda vez que for reajustado os vencimentos dos servidores em atividade pelo
Executivo Municipal, também fará jus ao aumento os servidor aposentado pela regra acima.

DESCRIÇÃO MENSAL ANUAL
Vencimento Base(Art. 160, Lei n.º 365/96)    898,95 10.787,40
Triênio 25%(Art. 184, Lei n.º 365/96)    224,74   2.696,88
Valor Total do Provento 1.123,69 13.484,28

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
 

                                                                                    CASIMIRO DE ABREU - RJ, 19 de agosto de 2015. 
 

VERA BEZERRA CAMPOS
Diretora Presidente do IPREV-CA

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 - PMCA

A Prefeitura Municipal Casimiro de Abreu, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 972/
2014, expedida em 30 de setembro de 2014, torna público para o
conhecimento dos interessados a Licitação na Modalidade Tomada
de Preços n.° 001/2015, no dia 16/09/2015, às 12h30min, para
contratação de empresa legalmente habilitada para execução de obra
de construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal Pastor
Luiz Laurentino, situada no Bairro Industrial, em Casimiro de Abreu –
RJ, por  intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE.O Edital e seus anexos poderão ser obtidos em até
03 (três) dias úteis anteriores à data do certame, na Rua Padre
Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, mediante a entrega
de 01 (um) cartucho de tinta HP 75 e o interessado deverá estar
munido do carimbo do CNPJ, no endereço acima citado, no horário
de 12h00min as 16h00min.

Casimiro de Abreu, 27 de agosto de 2015.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

            Resolução do CMAS Nº. 016, de 13 de julho de 2015.

EMENTA: Aprova a inscrição das entidades ou organizações de
Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Casimiro de Abreu-
RJ no exercício das competências legais que lhe confere a Lei nº.
326/96, em sua 170ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de junho  de
2015, das prerrogativas legais que lhe confere.

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 013/2014  do Conselho Municipal
de Assistência Social de 10 de setembro de 2014, que instituiu a
Comissão de Fiscalização das Entidades, publicada no Jornal Oficial
do Município, Edição Nº. CCCXCLX;

CONSIDERANDO a análise realizada pela Comissão de Fiscalização
das Entidades do Conselho Municipal de Assistência Social;

CONSIDERANDO documentação apresentada no Conselho
Municipal de Assistência Social;

RESOLVE:  Art. 1º - Aprovar a inscrição das entidades ou
organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos
de Assistência Social.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da presente data.

          Casimiro de Abreu, 13 de julho de 2015.

          Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
          Presidente do CMAS/CA

          Portaria Nº. 1.034 de 24/10/2014
          Organização Não Governamental

PROCESSO Nº. 193/15

Autorizo a contratação direta por dispensa de licitação,
conforme Art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores, para contratação emergencial com a Empresa
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. CNPJ: 01.772.798/0002-33,
situado à Estrada Viracopos, KM 4, Distrito Industrial, Vinhedo - SP,
referente à aquisição de insumos para atender as necessidades dos
pacientes Fábio Pinto Farias e Gabryel Grativol Schuindt, no valor
total de R$ 15.740,00 (quinze mil, setecentos e quarenta reais).

Publique-se
Em, 25 de agosto de 2015

Gilson Motta Paixão
Coordenador FMS

Port.375/15

Ratifico a autorização do Senhor Coordenador, conforme Art.
24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, para
contratação emergencial com a Empresa MEDTRONIC COMERCIAL
LTDA. CNPJ: 01.772.798/0002-33, situado à Estrada Viracopos, KM
4, DEistrito Industrial, Vinhedo - SP, referente à aquisição de insumos
para atender as necessidades dos pacientes Fábio Pinto Farias e
Gabryel Grativol Schuindt, no valor total de R$ 15.740,00 (quinze mil,
setecentos e quarenta reais).

Publique-se
Em, 25 de agosto de 2015

Edson Mangefesti Franco
Secretário Municipal de Saúde

Port. 516/14

                            RESOLUÇÃO Nº. 018/2015

EMENTA: Aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal de
Assistência Social referente ao 2º Semestre do Ano de 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Casimiro de Abreu,RJ
no exercício das competências legais que lhe confere a Lei nº. 326/96,
em sua 172ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de agosto de 2015, das
prerrogativas legais que lhe confere.

CONSIDERANDO  as informações apresentadas pela Comissão de
Gerência e Finanças e de acordo com o Relatório Nº. 001/2015 referente
a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, do
2º Semestre do ano de 2014;

CONSIDERANDO   a análise realizada pelo Conselho Municipal de
Assistência Social;

RESOLVE:  Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Fundo
Municipal de Assistência Social referente ao 2º semestre do ano de
2014 por Unanimidade com Recomendações, que constam registradas
na ata Nº. 172 da reunião ordinária, realizada em 18 de agosto de 2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da presente data.

          Casimiro de Abreu, 13 de janeiro de 2015.

          Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
          Presidente do CMAS/CA

          Portaria Nº. 1.034 de 24/10/2014
          Organização Não Governamental
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 585, DE 17 DE AGOSTO DE 2015.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar com vista a atender as ações no orçamento geral do Fundo Municipal de
Assistência Social.

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. 1.677 DE
19 DE DEZEMBRO DE 2014;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 50.000,00 (cinquenta mil reais) para atender as atividades, conforme
abaixo:

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Reforço
07.07.08.122.0010.2.001 03 Manutenção dos Serviços Administrativos 0.108 3.3.90.39.99.00 50.000,00
TOTAL  50.000,00

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

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Anulação
07.07.08.122.0028.2.199 11 Projeto Aluguel Social 0.108 3.3.90.48.03.00 50.000,00
TOTAL 50.000,00

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

PORTARIA N.º 074/2015

 ”Dispõe sobre a retificação da Portaria n.º 006/2012, que concede o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora
Sra. MARIA ELIZABETH GOMES DA SILVA.”
 
A Diretora Presidente do IPREV-CA – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de CASIMIRO DE ABREU, Estado do RJ, no uso
de suas atribuições legais espeque no art. 58, inciso XIV da Lei 1047/06 e fundamentado no Art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, combinado
com Art. 12 , da Lei Municipal n.º 1047/2006, de 18 de agosto de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício Aposentadoria por Tempo de Contribuição, à servidora Sra. MARIA ELIZABETH GOMES DA SILVA SILVEIRA, 
matriculada sob o n.º 2123, portadora da cédula de identidade RG n.º 11065850-7, inscrita no CPF sob o n.º 108.404.354-87, efetiva no cargo de
Auxiliar Administrativo, referência “07”, lotada na SEC. MUN. DE SAÚDE, com proventos integrais, conforme processo administrativo do
IPREV-CA, n.º 2012.04.00004P, a partir desta data até posterior deliberação.

Ressalta-se a forma de reajustamento pela Paridade, ou seja, toda vez que for reajustado os vencimentos dos servidores em atividade pelo
Executivo Municipal, também fará jus ao aumento os servidor aposentado pela regra acima.

DESCRIÇÃO MENSAL ANUAL
Vencimento Base(Art. 160, Lei n.º 365/96)      847,00  10.164,00
Triênio 30%(Art. 184, Lei n.º 365/96)      254,10    3.049,20
Cargo em Comissão – SSM – Incorp.(Art. 164, Lei n.º 365/96)   3.500,00  42.000,00
Grat. Tempo Integral Incorp 100%(Art. 164, Lei n.º 365/96)      847,00  10.164,00
Valor Total do Provento   5.448,10  65.377,20

 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2012.

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

                                                        CASIMIRO DE ABREU - RJ, 19 de agosto de 2015.
  

VERA BEZERRA CAMPOS
Diretora Presidente do IPREV-CA
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DA VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação e 
consequentemente a assinatura da mesma, nos termos do art. 4 do Decreto Federal nº. 3.931 de 19.09.2001. 
 
DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
ÁGUAS DE CASIMIRO, 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 PARA FORNECIMENTO 
CLÁUSULA QUINTA. 
 
5.1. Fornecer com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pelo Águas de Casimiro. 
5.2. Informar ao gestor do contrato, assim que identificar, qualquer anomalia, que impeçam a perfeita entrega, solicitando novos 
prazos, se necessários. 
5.3. Fornecer, às suas custas, todos os materiais, ferramentas, insumos e mão de obra, necessários à entrega dos materiais, 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. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO 
CLÁUSULA SEXTA. 
 
6.1. Os itens serão recebidos pelo setor solicitante da mesma, que verificará a conformidade da execução com o que foi especificado 
na Autorização. 
6.3. No caso de não conformidade com o determinado acima, o item deverá ser devolvido, sendo feitas as devidas observações na 
nova Autorização. 
6.4. O fornecedor registrado deverá garantir a qualidade dos itens fornecidas pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do 
término do fornecimento, tendo que trocá-las quando se fizer necessário, inclusive quando do eventual término contratual, desde 
que observado o referido prazo. 
6.5. Os fornecimentos de itens, somente deverão ser executados mediante autorização (Ordem de fornecimento) expressa do 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – ÁGUAS DE CASIMIRO ou pessoa por ela designada. 
6.6. Os funcionários do fornecedor registrado que irão atender ao setor, deverão ser técnicos habilitados e qualificados, devidamente 
providos do ferramental necessário, identificados através de crachá, com vestuário adequado.  
6.7. O fornecedor registrado deverá dispor de materiais de qualidade, de modo a garantir a perfeita utilização aos fins que se destina.  
6.8. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do País, pelo Setor de Tesouraria – no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, da data final do período de adimplemento, conforme previsto no Artigo 40 da Lei Federal 8.666/93; 
6.9. Será considerado adimplemento, a data em que o Setor de Material, Patrimônio e Transporte deu o RECEBIMENTO do produto 
especificado na respectiva Ordem de Fornecimento; 
6.10. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Águas de Casimiro) solicitará a emissão de nota fiscal, após entrega do produto no 
Setor de almoxarifado e encaminhará no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do RECEBIMENTO, a respectiva 
Nota Fiscal/Fatura, isenta de erros e devidamente atestada ao Setor de Contabilidade do Águas de Casimiro, para analise e liquidação 
que procederá posterior envio ao Setor de Tesouraria para pagamento. 
6.11. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer documento fiscal por culpa da CONTRATADA, para que o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (Águas de Casimiro) 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 do respectivo 
documento fiscal, desobrigada dos problemas que levaram sua suspensão; 
6.12. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, transferência na conta corrente da CONTRATADA ou Cheque 
nominal, conforme informações apresentadas pela mesma. 

Distrito 

Rua:                                                                 Nº: 

Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no 

art. 299 do Código Penal. 

 

 Assinatura do requerente Data:______/______/_______ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

ANEXO IV 

 

TERMO DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 

 

Proc. Administrativo nº.............Deferido na forma da Lei Municipal nº 1.709/2015. 

 

Inscrição(ões) imobiliária (s) ............................................................................................................... Exercício (s) 

................................................................................................................................. 

 

O Município de Casimiro de Abreu – RJ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua Padre 

Anchieta, nº 234, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 29.115.458/0001-78, denominado CREDOR, representado neste 

Termo pelo (a) Diretor (a) do  Departamento de Dívida Ativa, e o denominado DEVEDOR, neste ato representado 

por................................................................................................................................,inscrito no CPF sob o 

nº................................................................................................, residente 

na...............................................................................................................................................................................................

...........................................,nº............,bairro.................................................. na 

cidade.............................................,CEP.........................................., RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE 

CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

 

1 – O subscritor reconhece como líquido e certo o débito do presente acordo para com o fisco municipal, atualizado até a 

presente data com os benefícios concedidos pela Lei Municipal nº 1.709/2015, renunciando expressamente a qualquer 

contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pelo pagamento do débito 

relacionado na cláusula 2ª, apurado de acordo com a Legislação Municipal, ficando entretanto, ressalvado ao Município o 

direito de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste Instrumento, ainda 

que relativas ao mesmo período. 

 
2 – O débito será pago em .......... parcela (s) mensal (is) e sucessiva (s), no valor de R$ ..................... 

(.................................................................................................................), conforme demonstrativo ANEXO,  

comprometendo-se o subscritor a pagá-las em dia.  

 
3 – Fica ciente o DEVEDOR de que, uma vez deferido o parcelamento e este não for adimplido, o DEVEDOR, estará 

sujeito às implicações previstas nos artigos 5º e 7º da Lei Municipal nº 1.709/ 2015. 

 

4 – Na hipótese de inadimplemento do acordo, o DEVEDOR poderá ser cobrado judicialmente, devendo o presente 

Termo de Acordo de Parcelamento de Débitos, inscritos em Dívida Ativa, instruir a execução fiscal. 

 
Casimiro de Abreu, _____ de ________________ de 20 _____. 

 
_________________________________________________________ 
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6.13.  O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Águas de Casimiro) somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que 
obedeça às formalidades legais e contratuais previstas;  
 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS OBJETOS PELA CONTRATADA 
 
CLÁUSULA SÉTIMA. O fornecimento deverá ser recebido conforme previsto na forma do art. 73, inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
7.2. 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 às seguintes condições: 
a) O item solicitado pelo setor requisitantes do Águas de Casimiro, conforme informações fornecidas. 
b) quantidades em conformidade com o estabelecido no edital; 
c) entrega no prazo, no local e no horário previsto no edital. 
7.2.1. O produto em evidente desconformidade com as especificações exigidas será recusado no ato da entrega, sob total 
responsabilidade do fornecedor, que deverá providenciar a entrega do produto adquirido dentro do prazo previsto. 
7.3. O recebimento definitivo do produto dar-se-á: 
a) após a verificação da conformidade com quantidades e especificações de cada pedido. 
7.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do produto recebido provisoriamente, será lavrado o 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 ÁGUAS DE CASIMIRO 
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 do Águas de 
Casimiro no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser procedido em até 15 (quinze) dias úteis, 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 
materiais do objeto desta ata. 
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 Águas de Casimiro qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgáveis 
necessárias para recebimento de correspondência. 
8.2.6. Indenizar terceiros e/ou o Águas de Casimiro, 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 entrega. 
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 do contrato. 
8.2.13. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.66/93. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA NONA. O Águas de Casimiro pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela 
quantidade solicitada, que constará da ordem de fornecimento e da Nota de Empenho. 
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores. 
9.2. Para cada entrega do produto, 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 mensalmente, a fim de ser atestada e posteriormente encaminhada para pagamento, que 
deverá ser efetuado em até 15 (quinze) dias corridos; 

IV.2, letras A a E, não resultará em impacto orçamentário-financeiro negativo, no ano de sua entrada em vigor, nem nos 

dois subseqüentes, eis que historicamente as previsões de receitas não tomam por base o montante dos créditos inscritos 

em dívida ativa e a fixação da despesa orçamentária respeita o princípio do equilíbrio entre receitas e despesas, portanto, 

limitando os créditos da despesa fixada ao montante da receita estimada. Assim, os montantes apresentados nas letras do 

Item IV.2 representam apenas parâmetros financeiros, constituindo-se por indicadores do quanto se baixará dos registros 

de dívida ativa, caso se concretize a opção do contribuinte pelo parcelamento.        

 

VI - ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 14 DA LC 101/2000: 

 

Quanto a demonstração de que a renúncia está considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, tendo por base as 

condições definidas no art. 12 da LC 101/2000, esta se  

caracteriza na medida em que a estimativa da arrecadação da dívida ativa se constitui tendo por base os créditos passiveis 

de serem cobrados, sua evolução nos últimos exercícios e o montante do crédito parcelado inerente a cada exercício. 

Assim sendo, verifica-se que a estimativa de receita não vem considerando o montante dos créditos inscritos em dívida 

ativa, razão pela qual a proposição de redução de multas e juros não afetará as metas de resultados fiscais constante do 

anexo da LDO, tanto em relação ao exercício atual, como para os dois subseqüentes. Não obstante, a título ilustrativo, o 

relatório da memória e metodologia de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultados primário e nominal, 

montante da dívida pública e receita corrente líquida para o exercício de 2015 já destaca, quando da apresentação da 

tabela IV, as particularidades em relação aos créditos inscritos em dívida ativa, na forma que define a lei municipal nº 

1.640/2014, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015. 

 

Secretaria Municipal de Fazenda 

 

ANEXO III 

 

TERMO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

 

PROCESSO:_______________ 

 

RUBRICA________PAG._____ 

Sr.(a)  Secretário(a) Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio, 

Solicito mui respeitosamente a Vossa Senhoria a atualização dos meus dados cadastrais junto ao Departamento de Cadastro Imobiliário desta Secretaria, 

nos termos apresentados na Lei 1.709, de 20 agosto de 2015: 

DADOS DO PROPRIETÁRIO/ RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO 

Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ:                                                                                  Inscrição Municipal: 

Email:                                                                                                Telefone:                                     

ENDEREÇO 

Rua:                                                                                                                     Nº: 

Bairro:                                               Distrito: 

Cidade:                                                                           CEP: 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

Conforme apresentado na Lei 1.709, de 20 de agosto de 2015, declaro ser responsável pela quitação, caso não sejam pagos, dos débitos do imóvel 

apresentado neste Termo e posteriores lançamentos até que seja efetuada a transferência para outro proprietário. 

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL 

Imóvel: 

Inscrição Municipal                                        Bairro: 

Lote:                       Quadra:                            Loteamento: 
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9.5. O Águas de Casimiro 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 materiais 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 Águas de Casimiro: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar a Autorização de Fornecimento, 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 Águas de Casimiro. 
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 Águas de Casimiro, 
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 Águas de Casimiro adotará as 
medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 
 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 
Pela inexecução total ou parcial da entrega do produto, garantida a ampla defesa, a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 

C) - Considerando-se a adesão ao parcelamento de 100% dos contribuintes que compõem a dívida ativa vencida, com 

opção pelo pagamento entre 4 e 12 parcelas, teríamos: 

 

RECEITA: 

 

Pelo recebimento do principal corrigido    R$  15.970.471,36 

 

RENÚNCIA DE RECEITAS 

 

Pela redução de 50% de Multas e Juros de Mora   R$    5.108.877,80 

Total         R$    5.108.877,80 

 

Nota 1: Receita mensal em até 12 parcelas de R$1.756.612,43 

Nota2: Pelo demonstrado acima o município terá efetivado uma arrecadaçãode R$               21.079.349.16em até 12 

parcelas, preservando o principal corrigido do débito, renunciando apenas a parte da receita acessória, ou seja, a 19,51% 

do montante da dívida ativa tributária vencida, portanto, valor bem inferior à 1/5 dos créditos. 

 

D) - Considerando-se a adesão ao parcelamento de 50% dos contribuintes que compõem a dívida ativa vencida, com 

opção pelo pagamento entre 4 e 12 parcelas, teríamos: 

 

RECEITA: 

 

Pelo recebimento do principal corrigido    R$   7.985.235,68 

 

 

RENÚNCIA DE RECEITAS 

 

Pela redução de 50% de Multas e Juros de Mora   R$    2.554.438,90 

Total         R$    2.554.438,90 

 

Nota1: Receita mensal em até 12 parcelas de R$878.306,21 

Nota 2: Pelo demonstrado acima o município terá efetivado uma arrecadaçãode R$               10.539.674,58em até 12 

parcelas, preservando o principal corrigido do débito, renunciando apenas a parte da receita acessória, ou seja, a 9,75% 

do montante da dívida ativa tributária vencida e a vencer, portanto, valor bem inferior a 1/10 dos créditos, mantendo R$ 

13.094.113,48 em registro de dívida ativa. 

 

E) – Considerando-se os demais casos para adesão ao parcelamento teríamos que quanto maior for a adesão pelo 

pagamento em parcelas feita pelo contribuinte, menor será a redução de multas e juros, sendo menor também a renúncia 

do crédito tributário acessório, eis que o principal da dívida acrescido da correção monetária é irredutível. Nesse 

diapasão, toda e qualquer projeção tendo por base a adesão num intervalo de 1 a 100% de contribuintes correspondentes 

aum intervalo de 4 a 12 parcelas resultará em maior preservação do crédito, com estimativa de impacto orçamentário-

financeiro em montantes menores. 

 

 

V – ATENDIMENTO AO CAPUT DO ART. 14 DA LC 101/2000: 

 

Quanto ao atendimento do que estipula o art. 14 da LC 101/2000 há de se registrar que a concessão de benefício, assim 

considerados a multa e juros incidentes sobre o crédito tributário inscrito em dívida ativa, na forma demonstrada no item 
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12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será descredenciado do 
Cadastro de Fornecedores do Águas de Casimiro e Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/02, e alterações posteriores, o licitante que: 
a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata ou autorização de Fornecimento, deixar de apresentar 
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa; 
b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c) não mantiver a proposta; 
d) falhar ou fraudar a execução da Ata ou 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 Águas de Casimiro e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 e demais disposições correlatas; 
d) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.. 
12.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste edital. 
12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificação 
da sanção, sob pena de ser descontado da garantia prestada ou do pagamento eventualmente devido pela Administração. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de 
Registro de Preços. 
b) é vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Fornecimento decorrente do presente registro para qualquer operação financeira. 
13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua 
vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização desta Autarquia, através da Presidência. 
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, 17 de Agosto de  2015. 

 
ELIEZER CRISPIM PINTO 

Presidente (Gerente da Ata) 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Águas de Casimiro 

 
WANDERLEI FRANKLIN DE VASCONCELOS, 

MAXCLOR DO BRASIL LTDA  
 

ALDIR COTTA FROES 
A.L. COMÉRCIO LTDA ME 

 
ROGÉRIO COSTA FLORES 

AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA 
 

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

adicionais que vão além da tentativa de recuperar créditos. Adicionalmente, adota-se com a norma a possibilidade de 

atualização cadastral, bem como a viabilidade administrativa para futuras cobranças, especialmente para os casos de 

difícil execução, mas de fácil prescrição.  

 

IV – CÁLCULO DO VALOR DA RENÚNCIA DE RECEITAS: 

 

Considerando os montantes elencados no Anexo I apresenta-se abaixo o demonstrativo de renúncia de receita, do maior 

para o menor universo. 

 

IV.1 – RENÚNCIA DO PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA: 

 

A) – Não há impacto a ser demonstrado sobre a parte do crédito oriundo do principal acrescido da correção monetária, 

uma vez que não se prevê redução das referidas parcelas. 

 

 

IV.2 – RENÚNCIA DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDAS VENCIDAS: 

 

A) – Considerando-se a adesão ao parcelamento de 100% dos contribuintes que compõem a dívida ativa vencida e a 

vencer (em regime de parcelamento), com opção pelo pagamento à vista, teríamos: 

 

RECEITA: 

 

Pelo recebimento do principal corrigido    R$  15.970.471,36 

 

RENÚNCIA DE RECEITAS 

 

Pela redução de 100% de Multas e Juros de Mora   R$  10.217.755,59 

Total         R$  10.217.755,59 

Nota:Pelo demonstrado acima o município terá efetivado uma arrecadaçãode R$               15.970.471,36 à vista, 

preservando o principal corrigido do débito, renunciando apenas a parte da receita acessória, ou seja, à39,02% do 

montante da dívida ativa tributária vencida e a vencer, portanto, valor bem inferior a 50% dos créditos. 

 

B) - Considerando-se a adesão ao parcelamento de 50% dos contribuintes que compõem a dívida ativa vencida e a vencer 

(em regime de parcelamento), com opção pelo pagamento à vista, teríamos: 

 

Pelo recebimento do principal corrigido    R$    7.985.235,68 

 

RENÚNCIA DE RECEITAS 

 

Pela redução de 100% de Multas e Juros de Mora   R$    5.108.877,80 

Total         R$    5.108.877,80 

 

Nota: Pelo demonstrado acima o município terá efetivado uma arrecadaçãode R$               7.985.235,68à vista, 

preservando o principal corrigido do débito, renunciando apenas a parte da receita acessória, ou seja, à 19,51% do 

montante da dívida ativa tributária vencida e a vencer, portanto, valor bem inferior a1/5dos créditos, mantendo R$ 

13.094.113,48 em registro de dívida ativa vencida. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2015 

 
 

PROCESSO n.º 138/2014 
LICITAÇÃO n.º  10/2015 – Pregão Presencial 
 
 
Aos 19 dias do mês de agosto de 2015, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – ÁGUAS DE CASIMIRO, com 
sede na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro – Casimiro de Abreu/RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 
30.419.220/0001-15, nos termos do estabelecido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.02, pelo Decreto Municipal n.º 520, de 
15.04.2015, Decreto Municipal nº 031 de 07.03.2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, assim 
como os procedimentos para Registro de Preços previsto no Decreto Municipal n.º 032, de 02.05.2011 e alterações 
posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital, neste ato representado pelo 
Presidente do Águas de Casimiro, a seguir denominado SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  - Águas de 
Casimiro, resolve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, a seguir denominadas simplesmente 
PRESTADORAS, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento PRESTADOR:  
 
 
MACABÚ E MACABU LTDA ME., CNPJ 31.665.011/0001-14, estabelecida na Rua Alfredo Marchon, 105, Centro, 
Casimiro de Abreu, RJ, CEP 28.860-000, neste ato representada por seu representante Credenciado, Sr LUIZ FERNANDO 
BORGES MACABÚ, portador da Carteira de Identidade n.º  42.125 OAB-RJ e CPF n.º 213.749.707-78; 
 
 
DO OBJETO 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Aquisição de Material de Escritório para manutenção dos serviços administrativos na sede do 
“Águas de Casimiro” de Abreu e em suas localidades, ETA’s e ETE’s. A aquisição deverá ser feita com a utilização da 
ferramenta REGISTRO DE PREÇOS, em observância a recomendação descrita no ordenamento legal do Art. 15 II da lei 
8666/93. 
 
 
1.1. Este instrumento não obriga o Águas de Casimiro a adquirir os itens 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 registrados encontram-se relacionados a seguir: 
 
 

 
 
 

inscrições geradoras de crédito tributário de IPTU passaram a constituir o cadastro de inadimplentes, ou seja, tiveram 

seus valores inscritos em dívida ativa. Por outro lado, não menos preocupante, tem-se que dos 55% do montante inscrito 

em dívida ativa cerca de 47% consegue ser recuperado, quer sejam por ações administrativas, quer sejam por ações 

judiciais. Nesse diapasão, é natural o crescimento do volume da dívida ativa, atingindo valores estratosféricos tanto pela 

aplicação obrigatória da correção monetária, quanto pelo lançamento de multa e juros, na forma que disciplina o Código 

Tributário Municipal. Adicionalmente, pesa negativamente na ação de cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa a 

fragilidade do cadastro imobiliário pela ausência de informações básicas do contribuinte, a exemplo, seu registro no CPF 

ou CNPJ, o que até mesmo inviabiliza o êxito na cobrança judicial. Não se pode descartar ainda o que conceitualmente 

define-se por “Lixo Cadastral” que na prática representa inscrições geradoras de  

 

crédito sem que, contudo, ainda existam por terem sido desmembradas ou remembradas em novas inscrições, também 

dignas de lançamento. De certo a correção da fragilidade e do equívoco cadastral passa por um grande e necessário 

processo de recadastramento. Possivelmente pelos fatos apresentados a previsão da arrecadação da receita tributária tem 

levado em conta nos últimos anos o histórico da receita arrecadada em exercícios anteriores, ou seja, torna por considerar 

em sua metodologia o universo de contribuintes que naturalmente honram com suas obrigações perante a fazenda 

pública.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

III – OBJETIVOS ADICIONAIS: 

 

Apresentadas as informações que subsidiam a iniciativa pelo parcelamento dos débitos para com a fazenda pública 

municipal com possibilidade de redução de multas e juros, a proposição objeto de lei municipal tem ainda objetivos 

EVOLUÇÃO IPTU 

Exercício IPTU lançado 
IPTU 

arrecadado 

2010 2.863 1.436 

2011 3.046 1.198 

2012 3.223 1.511 

2013 3.622 1.707 

2014 3.904 1.761 

Total 16.659 7.612 

    Em milhares 
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A - CUSTO MÍNIMO DE COBRANÇA (R$) 
  

4,50  

B - QUANTIDADE DE INSCRIÇÕES COM VALOR INFERIOR AO CUSTO 
MÍNIMO (UN) 

0 

C - MONTANTE DIVIDA DE VALOR INFERIOR AO CUSTO MÍNIMO (R$) 

  

-  

    

III - DISPOSITIVO DO PROJETO DE LEI 

A - PRAZO MÁXIMO PARA ADESÃO AO PARCELAMENTO 90 dias 

    

Fonte: I e III - Departamento da Divida Ativa  /  II - Secretaria de Fazenda 

_____________________________________ ________________________ 

                Departamento da Dívida Ativa Secretário(a) Municipal de Fazenda 

 

ANEXO II 

 

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTARIO-FINANCEIRO RELATIVO A RENÚNCIA DE RECEITAS 

(MULTAS E JUROS DE MORA) 

(Art. 14, caput e Inciso I – LC 101/2000) 

I – INTRODUÇÃO: 

 

Objetiva a presente proposição regulamentar o parcelamento dos débitos de natureza tributária para com a Fazenda 

Municipal, que estejam ou não inscritos em dívida ativa, bem como o saldo daqueles já objetos de parcelamento 

anteriormente concedido. Concomitantemente ao parcelamento conceder-se-á redução de multas e juros incidentes sobre 

o valor principal do débito, preservando, desta forma, o valor original devidamente acrescido da correção monetária, não 

objeto de qualquer tipo de redução. 

 

II – HISTÓRICO DA ARRECADAÇÃO: 

 

Tendo como ponto de partida os registros cadastrais, a arrecadação da receita tributária, em especial o Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), vem se comportando ao longo do tempo em valores bem inferiores a 

capacidade gerada do crédito. Tomemos por exemplo o montante do crédito gerado anualmente referente ao IPTU onde 

as informações cadastrais atuais registram cerca de 21,5 mil inscrições imobiliárias, representando um crescimento 

nominal na ordem de 14,20% nos últimos cinco anos.Nesse sentido, o total do imposto lançado nos últimos 5 (cinco) 

anos monta em R$ 16.659.464,89. No entanto, no mesmo período, o montante arrecadado foi de R$ 7.612.141,35 

representando em torno de 45,69% do imposto lançado.  Nestas condições, representa dizer que próximo a 55% das 
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DA VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação e consequentemente 
a assinatura da mesma, nos termos do art. 4 do Decreto Federal nº. 3.931 de 19.09.2001. 
 
DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – ÁGUAS DE 
CASIMIRO, 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 PARA FORNECIMENTO 
CLÁUSULA QUINTA. 
 
5.1. Fornecer com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pelo Águas de Casimiro. 
5.2. Informar ao gestor do contrato, assim que identificar, qualquer anomalia, que impeçam a perfeita entrega, solicitando novos prazos, se 
necessários. 
5.3. Fornecer, às suas custas, todos os materiais, ferramentas, insumos e mão de obra, necessários à entrega dos materiais, 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. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO 
CLÁUSULA SEXTA. 
 
6.1. Os itens serão recebidos pelo setor solicitante da mesma, que verificará a conformidade da execução com o que foi especificado na 
Autorização. 
6.3. No caso de não conformidade com o determinado acima, o item deverá ser devolvido, sendo feitas as devidas observações na nova 
Autorização. 
6.4. Todos os eletrodomésticos e eletroeletrônicos a serem adquiridos deverão possuir o Certificado de Aprovação do INMETRO e garantia 
mínima é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal. 
 
6.4.1. A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição dos mesmos se, porventura, forem 
entregues com qualquer defeito, avaria ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência. 
 

 

Art. 11. As condições do parcelamento serão mantidas caso ocorra à transferência de titularidade do imóvel. 

 

Parágrafo Único. Só será expedida a Certidão Negativa de Débitos caso ocorra o adimplemento de todas as parcelas.   

 

Art. 12. Em cumprimento ao disposto no art. 14 da Lei Complementar n.º: 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

demonstra-se à estimativa de impacto orçamentário-financeiro na forma do Anexo I e II desta Lei. 

 

 Art. 13. Fica autorizado o chefe do executivo a prorrogar por meio de Decreto por igual período a presente Lei, visando 

o interesse e conveniência da Administração Pública. 

 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 

 

ANEXO I 

RENÚNCIA DE RECEITAS - LC 101/2000 (LRF) 

INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA EFETIVAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO 

OBJETIVO: DEMONSTRAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

I - ART. 14 - CAPUT 

Em Reais: 

1. - DIVIDA ATIVA REGISTRADA - IPTU 26.188.226,95 

1.1  - VENCIDA: 23.026.865,28 

A - PRINCIPAL + C. MONET. DOS TRIBUTOS 
                     
13.921.677,84  

B - MULTAS E JUROS DE MORA 
                       
9.105.187,44  

1.2 - A VENCER: 3.161.361,67 

A - DIVIDAS PARCELADAS A VENCER 
                       
2.048.793,52  

B - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DIV. PARCELADA 
                       
1.112.568,15  

    

II - ART. 14  § 3º INCISO II 
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6.5. Os fornecimentos de itens, somente deverão ser executados mediante autorização (Ordem de fornecimento) expressa do Águas de 
Casimiro ou pessoa por ela designada. 
6.6. Os funcionários do fornecedor registrado que irão atender ao setor, deverão ser técnicos habilitados e qualificados, devidamente 
providos do ferramental necessário, identificados através de crachá, com vestuário adequado.  
6.7. O fornecedor registrado deverá dispor de materiais de qualidade, de modo a garantir a perfeita utilização aos fins que se destina.  
6.8. O prazo de entrega dos itens será de 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Fornecimento 
6.9.. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do País, pelo Setor de Tesouraria – no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, da data 
final do período de adimplemento, conforme previsto no Artigo 40 da Lei Federal 8.666/93; 
6.10. Será considerado adimplemento, a data em que o Setor de Material, Patrimônio e Transporte deu o RECEBIMENTO do produto 
especificado na respectiva Ordem de Fornecimento; 
6.11. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Águas de Casimiro) solicitará a emissão de nota fiscal, após entrega de todo o produto no 
Setor de almoxarifado e encaminhará no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do RECEBIMENTO, a respectiva Nota 
Fiscal/Fatura, isenta de erros e devidamente atestada ao Setor de Contabilidade do Águas de Casimiro, para analise e liquidação que 
procederá posterior envio ao Setor de Tesouraria para pagamento. 
6.12. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer documento fiscal por culpa da CONTRATADA, para que o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Águas de Casimiro) 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 do respectivo documento fiscal, desobrigada 
dos problemas que levaram sua suspensão; 
6.13. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, transferência na conta corrente da CONTRATADA ou Cheque nominal, 
conforme informações apresentadas pela mesma. 
 
. 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS OBJETOS PELA CONTRATADA 
 
CLÁUSULA SÉTIMA. O fornecimento deverá ser recebido conforme previsto na forma do art. 73, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93. 
7.2. 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 às seguintes condições: 
a) O item solicitado pelo setor requisitantes do Águas de Casimiro, conforme informações fornecidas. 
b) quantidades em conformidade com o estabelecido no edital; 
c) entrega no prazo, no local e no horário previsto no edital. 
7.2.1. O produto em evidente desconformidade com as especificações exigidas será recusado no ato da entrega, sob total responsabilidade 
do fornecedor, que deverá providenciar a entrega do produto adquirido dentro do prazo previsto. 
7.3. O recebimento definitivo do produto dar-se-á: 
a) após a verificação da conformidade com quantidades e especificações de cada pedido. 
7.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do produto recebido provisoriamente, será lavrado o Termo de Recusa, contendo 
as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser recolhido e substituído no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, quando serão 
realizadas novamente as verificações antes referidas. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações: 
 
8.1. DO ÁGUAS DE CASIMIRO 
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 do Águas de Casimiro no 
decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser procedido em até 10 (dez) dias úteis, 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 materiais do 
objeto desta ata. 
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 Águas de Casimiro qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgáveis 
necessárias para recebimento de correspondência. 
8.2.6. Indenizar terceiros e/ou o Águas de Casimiro, 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 entrega. 
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 do contrato. 
8.2.13. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.66/93. 
 
DO PAGAMENTO 
 

 

Art. 3º. O parcelamento será concedido mediante Termo de Confissão e Reconhecimento de Dívida, realizado em caráter 

irrevogável e irretratável, assinado pelo devedor ou por procurador legalmente habilitado. 

 

Parágrafo Único. O proprietário, o enfiteuta ou foreiro, o usufrutuário, o possuidor a qualquer título, o inventariante, o 

herdeiro, o meeiro e o legatário, poderão requerer o parcelamento. 

 

Art. 4º. O valor da parcela mensal não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do valor da UFIMCA. 

 

Art. 5º. As parcelas que forem pagas até a data de vencimento não sofrerão a incidência de juros. 

 

Parágrafo Único. Ocorrendo atraso no recolhimento da parcela mensal, incidirão sobre a prestação vencida, juros de 

0,033% (trinta e três milésimos por cento) ao dia e multa diária de 2% (dois por cento), sem prejuízo das demais 

penalidades previstas no Código Tributário Municipal. 

 

Art. 6º.  O Termo de Atualização Cadastral para recolhimento à vista, o Termo de Confissão e Reconhecimento de Dívida 

para parcelamento e as guias para recolhimento à vista ou das parcelas serão de responsabilidade do Departamento de 

Dívida Ativa.      

 

Parágrafo Único. A elaboração da guia de recolhimento de parcelamento deverá obedecer às condições estabelecidas no 

Manual da Receita Pública da Secretaria do Tesouro Nacional, objetivando o correto procedimento contábil-orçamentário 

em suas respectivas categorias econômicas.  

 

Art. 7º. Considerar-se-á revogado o parcelamento, independente de Aviso ou Notificação Judicial ou Extrajudicial, na 

hipótese de inadimplência no pagamento de 2 (duas) parcelas consecutivas ou 3 (três) intercaladas, o que primeiro 

ocorrer, implicando na exigibilidade imediata da totalidade do crédito  confessado e ainda não pago, devidamente 

atualizado monetariamente e acrescido de multas e juros na forma estabelecida na Lei Municipal n.º: 223/93 ( Código 

Tributário Municipal). 

 

Art. 8º. Objetivando facilitar os estudos quanto à elaboração da Planta Genérica de Valores, caberá ao Departamento de 

Dívida Ativa exigir do contribuinte todos os dados e documentos necessários à atualização cadastral. 

 

§ 1º. No ato de emissão da guia de recolhimento para pagamento à vista será requisitado do contribuinte os dados 

necessários a atualização do Cadastral necessários ao preenchimento do Termo.  

 

§2º. Quando o pagamento for através de parcelamento será solicitado do Requerente cópia da identidade, CPF e 

comprovante de residência que farão parte do processo de parcelamento. 

 

Art. 9º. Serão mantidos todos os parcelamentos concedidos até a entrada em vigor da presente Lei, desde que estejam 

sendo regularmente cumpridos pelos respectivos responsáveis, salvo quando o Requerente faça a opção por escrito pelo 

novo módulo de parcelamento. 

 

Art. 10. Será formalizado exclusivamente pelo Departamento de Dívida Ativa o requerimento para pagamento à vista ou 

parcelado dos débitos, a partir da publicação da presente Lei até o seu vencimento que ocorrerá após 90 (noventa) dias da 

entrada em vigor. 
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CLÁUSULA NONA. O Águas de Casimiro pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela quantidade 
solicitada, que constará da ordem de fornecimento e da Nota de Empenho. 
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais 
e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores. 
9.2. Para cada entrega do produto, 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. O Águas de Casimiro somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às formalidades legais e contratuais 
previstas; 
9.5. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, aplicar-se-á, no que couber, o 
disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal No. 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar 
No. 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a correspondente Lei Municipal do local de prestação dos serviços, com as alterações e 
regulamentações posteriores 
 
DAS ALTERAÇÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. O preço registrado se manterá fixo e irreajustável durante a vigência da ata, ressalvadas as hipóteses contidas no 
art. 65 da Lei Federal 8.666/93, desde que, devidamente comprovadas mediante planilhamento dos custos e detalhamento dos fatos 
supervenientes. 
10.1. O pedido de alteração de preços deverá vir acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: 
a) nota fiscal que comprove o novo preço praticado pelo fornecedor no período solicitado; 
b) planilha detalhada referente 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 materiais 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 Águas de Casimiro: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar a Autorização de Fornecimento, 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 Águas de Casimiro. 
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 Águas de Casimiro, 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 Águas de Casimiro adotará as medidas 
ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 1.709, de 20 de agosto de 2015. 

 

Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, autoriza a Concessão de Anistia de Multa, Remissão de Juros, 

parcela débitos tributários 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. Fica instituído no Município de Casimiro de Abreu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, em simetria 

com a Lei Federal n.º: 11.941, de 27 de maio de 2009.  

    

Art. 2º. Na execução do REFIS, fica o Poder Executivo autorizado a conceder descontos aplicados sobre o total do débito 

do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, nestes compreendidos as multas de mora e os juros de mora na forma 

estabelecida no Código Tributário do Município – Lei Municipal n.º: 223/93 – sobre os débitos inscritos na dívida ativa 

do Município, inclusive, sobre os débitos ajuizados e os já parcelados, obedecendo-se a seguinte Tabela: 

 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PERCENTUAL DE DESCONTOS 

 

À VISTA ou até 3 Parcelas 

Redução de 100% das multas de mora e redução de 100% 

dos juros de mora. 

 

De 4 a 12 Parcelas 

Redução de 50% das multas de mora e redução de 50% dos 

juros de mora. 

  

 

§ 1º. Poderão ser pagas ou parceladas na forma da Tabela deste artigo, as dívidas do IPTU vencidas até 31 de dezembro 

de 2014, inscritas em dívida ativa, de pessoas físicas ou jurídicas. 

 

§ 2º. O pagamento à vista dar-se-á através de guia própria emitida no ato da assinatura do Termo de Atualização 

Cadastral (Anexo III), com vencimento em 30 (trinta) dias após a data da emissão. 

 

§ 3º. O pagamento parcelado proceder-se-á através de guias próprias emitidas no ato de assinatura do Termo de Confissão 

e Reconhecimento de Dívida (Anexo IV), vencendo-se a primeira no prazo de 10 (dez) dias após sua emissão, e segunda 

30 (trinta) dias após o vencimento da primeira e a demais, na mesma data dos meses subseqüentes.  

 

§ 4º. O saldo devedor apurado, referente aos débitos já parcelados, poderá ser objeto do parcelamento de que trata esta 

lei. 

 

§ 5º. Não se inclui em nenhuma hipótese nos benefícios de redução o principal mais a correção monetária da dívida. 

 

§ 6º. Não serão incluídas, no débito consolidado, as custas judiciais, taxa judiciária e outras despesas arbitradas 

judicialmente, as quais deverão ser quitadas através de guias próprias a serem apresentadas nos respectivos órgãos 

judiciais de Execução Fiscal.     

 



14 27/08/2015Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu- Edição nº CDXCI 2727/08/2015 Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu- Edição nº CDXCI

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
I - Ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados a Juízo do Águas de Casimiro, a CONTRATADA incorrerá em multa 
quando houver atraso na entrega dos bens, objeto do presente contrato; 
II - O valor da multa será calculado à razão de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre valor do contrato; 
III - Pela inobservância das especificações ou pela prática de irregularidades ou omissões na execução do objeto do presente instrumento a 
multa será de 10% (dez por cento), sobre valor do contrato; 
IV - Outras faltas cometidas pela CONTRATADA sem que seja prevista penalidade para o caso, a multa será de 2% (dois por cento) sobre 
o valor do contrato por infração; 
V - As multas impostas à CONTRATADA em decorrência desse Contrato, serão solvidas por ela na ocasião do pagamento do objeto; 
VI - À CONTRATADA, assiste o direito de solicitar reconsideração por escrito ao Águas de Casimiro, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contados da data da notificação recebida, que será decidida pela autoridade competente em 5 (cinco) dias, relevando ou não a multa. 
VII - Sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis nos termos da Lei Civil, o Águas de Casimiro poderá impor à 
CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento, as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração e no valor vigente à data de sua imposição, não podendo, no entanto, o 
seu valor total, exceder ao equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratação com o Águas de Casimiro, por prazo de 120 (cento e 
vinte) dias; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Águas de Casimiro e o Município enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o Águas de Casimiro pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção 
aplicada no inciso anterior; 
1) Os atos de aplicação de sanção, serão motivados e obrigatoriamente publicados na imprensa local; 
2) A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento da multa dentro de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão unilateral do 
Contrato. 
e) É facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo Processo Administrativo, solicitada por escrito à autoridade competente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis que será decidida pela mesma autoridade, relevando ou não a sanção. 

 
Parágrafo Único - As penas acima referidas serão propostas pela fiscalização e impostas pela autoridade competente. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de 
Preços. 
b) é vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Fornecimento decorrente do presente registro para qualquer operação financeira. 
13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, 
desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização desta Autarquia, através da Presidência. 
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, 19 de Agosto de 2015. 
 

ELIEZER CRISPIM PINTO 
Presidente (Gerente da Ata) 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Águas de Casimiro 
 

LUIZ FERNANDO BORGES MACABÚ 
 Sócio Gerente  

MACABÚ E MACABU LTDA ME 
 

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

2155 Paulo Roberto da Silva Agente Serv Gerais 2014/2015 02/09 a 21/09/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

ORDEM PÚBLICA 

11401 Alessandra Pires Prates Guarda 2014/2015 11/09 à 30/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

10054 Almir Rogério Lopes Gomes Guarda 2014/2015 01/09 à 20/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

10053 Eder Pacheco Lopes Guarda 2014/2015 01/09 à 20/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

6283 Erivelton Siqueira de Azevedo Guarda 2014/2015 11/09 à 30/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

9274 Fábio Paes Crespo Guarda 2014/2015 01/09 à 20/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

11427 Jaumarli Silva Cruz Guarda 2014/2015 01/09 à 20/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

10115 Prince Alves Baptista Guarda 2014/2015 01/09 à 20/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

9505 Priscila Araujo C. do Nascimento Guarda 2013/2014 11/09 à 30/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

9185 Valdeli Pereira Ferreira Guarda 2013/2014 01/09 à 20/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

10149 Grazielly Rosa Ferreira Guarda 2014/2015 11/09 à 30/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

11423 Marcelo de Jesus Pereira Guarda 2014/2015 11/09 à 30/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

6286 Murilo dos Santos Moreira Guarda 2013/2014 01/09 à 20/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

6279 Rafael de Barros Tavares Guarda 2013/2014 11/09 à 30/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

11418 Wilson Carlos Moreira Mendes Guarda 2014/2015 11/09 à 30/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

8921 Admilson Alvernaz Vigia 2014/2015 01/09 à 20/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

8912 Carlos Ednei Carvalho Vieira Vigia 2013/2014 01/09 á 20/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

10211 Fernanda Christina da Silva Coelho Cruz Vigia 2014/2015 01/09 á 12/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

10117 Jairo Duarte Azevedo Vigia 2014/2015 01/09 á 20/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

8907 Leia Marvila de Oliveira Vigia 2014/2015 01/09 à 20/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

8869 Paulo Henrique Rangel Carvalho Vigia 2014/2015 01/09 à 20/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

8882 Ronaldo Cardoso Conceição Vigia 2014/2015 11/09 à 30/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

9005 Sabrina da Costa Vigia 2014/2015 11/09 à 30/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

9077 Wandervel Furtado dos Santos Vigia 2013/2014 01/09 à 20/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

10098 Willians Araujo Moret Motorista 2014/2015 11/09 à 30/09/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

SAÚDE 

6408 Ana Amélia Chaves Vasquez Psicólogo 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [ ]Sim [x] Não 

2163 Andréa da Silva Fernandes Ag.Serviços Gerais 2014/2015 01/09 a 20/09/2015 [x]Sim [  ] Não 

6405 Luciano da Silva Suvóbida Ag.Comb.Endemias  2014/2015 11/09 a 30/09/2015 [x]Sim [  ] Não 

2750 Luciano Jorge Moura Odontólogo 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [ ]Sim [x ] Não 

6038 Marcela Dames Correa de Sá Palmeira Farmacêutico 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [x] Não 

2269 Maria Eraídes da Costa Ag. Especializado 2014/2015 11/09 a 30/09/2015 [x]Sim [  ] Não 

1201 Marizete Conceição Santos Ag.Serviços Gerais 2012/2013 01/09 a 30/09/2015 [ ]Sim [x ] Não 

6563 Marli Emília César Ag.Comb.Endemias 2014/2015 11/09 a 30/09/2015 [x]Sim [  ] Não 

2507 Normalice Moreira da Silva Farmacêutico 2014/2015 11/09 a 30/09/2015 [x]Sim [  ] Não 

5985 Viviane Silva dos Santos Marchon Nutricionista 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [x] Não 

PLANEJAMENTO/COMPLEMENTAR 

8942 Liubica Felicidade do Nascimento Ag.Serviços Gerais 2014/2015 03/08 a 01/09/2015 [ ]Sim [ x ] Não 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2015 

 
 
PROCESSO n.º 035/2015 
LICITAÇÃO n.º 08/2015 – Pregão Presencial 
 
Aos 25 dias do mês de agosto de 2015, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – ÁGUAS DE CASIMIRO, com sede na Rua 
Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro – Casimiro de Abreu/RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 30.419.220/0001-15, nos termos do 
estabelecido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.02, pelo Decreto Municipal n.º 520, de 15.04.2015, Decreto Municipal nº 031 de 
07.03.2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, assim como os procedimentos para Registro de Preços previsto 
no Decreto Municipal n.º 032, de 02.05.2011 e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do 
disposto no Edital, neste ato representado pelo Presidente do Águas de Casimiro, a seguir denominado SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO  - Águas de Casimiro, resolve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, a seguir denominadas 
simplesmente PRESTADORAS, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento PRESTADOR:  
 
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS ME, CNPJ 01.601.085/0001-26, estabelecida na Rua Alpheu Marchon, 105, sala 104 – Centro 
– Casimiro de Abreu/RJ, neste ato representada por seu representante Credenciado, Sr CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA, portador da 
Carteira de Identidade n.º 09782072-4 – IFP-RJ e CPF n.º 013.919.407-09; 
 
L F COMÉCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 22.122.736/0001-75, estabelecida na Rua Carlos Honório Berbert, 
65 – Mataruna – Casimiro de Abreu/RJ, neste ato representada por seu representante Credenciado, Sr FABIO DA SILVA CUNHA, 
portador da Carteira de Identidade n.º 115795742 – IFP-RJ e CPF n.º 075.896.447-14; 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Aquisição de materiais de consumo (higiene, limpeza e alimentos) para a manutenção dos serviços 
administrativos na sede do “ÁGUAS DE CASIMIRO” de Casimiro de Abreu e em suas localidades, ETA’S e ETE’S. A aquisição deverá 
ser feita com a utilização da ferramenta REGISTRO DE PREÇOS, em observância a recomendação descrita no ordenamento legal do Art. 
15 II da lei 8666/93. 
 
1.1. Este instrumento não obriga o Águas de Casimiro a adquirir os itens 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 registrados encontram-se relacionados a seguir: 
 

PORTARIA N.º 073/2015

 ”Dispõe sobre a retificação da Portaria n.º 033/2013, que concede o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora
Sra. VERA LÚCIA OLIVEIRA CALDEIRA DE SALLES.”
 

A Diretora Presidente do IPREV-CA – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de CASIMIRO DE ABREU, Estado do RJ, no uso
de suas atribuições legais espeque no art. 58, inciso XIV da Lei 1047/06 e fundamentado no Art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, combinado
com Art. 12, da Lei Municipal n.º 1047/2006, de 18 de agosto de 2006, resolve:
 

Art. 1º Conceder o benefício Aposentadoria por Tempo de Contribuição, à servidora Sra. VERA LÚCIA OLIVEIRA CALDEIRA DE SALLES, 
matriculada sob o n.º 2090, portadora da cédula de identidade RG n.º 04839118-9, inscrita no CPF sob o n.º 454.252.307-10, efetiva no cargo de
Professora A, Nível “05”, lotada na SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, com proventos integrais, conforme processo administrativo do IPREV-CA, n.º
2013.04.00016P, a partir desta data até posterior deliberação.

Ressalta-se a forma de reajustamento pela Paridade, ou seja, toda vez que for reajustado os vencimentos dos servidores em atividade pelo
Executivo Municipal, também fará jus ao aumento os servidor aposentado pela regra acima.

DESCRIÇÃO MENSAL ANUAL
Salário Base (Art. 160, Lei n.º 365/96)   1.007,86  12.094,32
Triênio 35%(Art. 184, Lei n.º 365/96)      352,75    4.233,00
Função Grat. – FG2 - Incorp.(Art. 164, Lei n.º 365/96)      660,00    7.920,00
Grat. Tempo Integral Incorp.(Art. 164, Lei n.º 365/96)   1.007,86  12.094,32
Grat. por Valor e Assid. - GVA 20%(Art. 2º, Lei n.º 1372/2010)      201,57    2.418,84
Valor Total do Provento   3.230,04  38.760,48

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário surtindo efeitos a partir de 01 de agosto de 2013.

 

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
 

                                                        CASIMIRO DE ABREU - RJ, 19 de agosto de 2015.
  

VERA BEZERRA CAMPOS
Diretora Presidente do IPREV-CA

2761 Nicia Maria Barreto de Oliveira Professor 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

5855 Ricardina Fontes F. dos Santos Professor 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

2063 Rogeria Valadão dos Santos Professor 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

8601 Ruth Cindelar dos Santos P. Teixeira Merendeira 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

11357 Sidney Carlos Pinheiro Filho Professor 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

9514 Sheyla dos Santos da Silva Merendeira 2014/2015 13/09 a 12/10/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

9578 Shirley Mara da Silva Neves Merendeira 2014/2015 13/09 a 12/10/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

9572 Sonia Maria da Silva Alves Merendeira 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

8598 Roselene Costa de Abreu Merendeira 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

9880 Tania Regina Nolasco da Silva Merendeira 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

ESPORTE 

256 Ancelmo Simões Menezes Aux. Adm. 2014/2015 01/09 à 20/09/2015  [ x ]Sim [  ] Não 

11066 
Anderson Andrade Barão de Souza Instrutor de Esportes 2014/2015 01/09 à 20/09/2015  [  x]Sim [  ] Não 

11490 
Dulcinete Batista de  Arruda  Secretária 2014/2015 01/09 à 20/09/2015  [x ]Sim [  ] Não 

9819 Edimar Pinheiro Navega Ag.Serv. Gerais 2014/2015 01/09 à 20/09/2015 [ x]Sim [  ] Não 

10293 
Jaqueline Duarte Moreira Instrutor de Esportes 2014/2015 01/09 à 30/09/2015  [  ]Sim [x ] Não 

8745 José Gabriel Frese Miler Ag.Serv. Gerais 2014/2015 01/09 à 30/09/2015  [  ]Sim [ X ] Não 

10294 José Gonçalves da Silva Instrutor de Esportes 2014/2015 01/09 à 20/09/2015  [ x ]Sim [  ] Não 

11482 Marilia da Silva Soares Instrutor de Esportes 2014/2015 01/09 à 30/09/2015  [  ]Sim [ X ] Não 

11489 Mauricio Vinicius Castanheira Bento Instrutor de Esportes 2014/2015 01/09 à 30/09/2015  [  ]Sim [ X ] Não 

10062 
Niura Alves de Souza Ag.Serv. Gerais 2014/2015 01/09 à 30/09/2015  [  ]Sim [x  ] Não 

2650 
Renato Ximenes Assessor Técnico  2014/2015 01/09 à 20/09/2015  [ x ]Sim [  ] Não 

10796 Tienes Nascimento Pinto Assistente 6 2014/2015 01/09 à 30/09/2015  [  ]Sim [x  ] Não 

FAZENDA 

2778 Rozani  Ximenes Magalhães Auxiliar Administrativo 2014/2015 01/09 a 20/09/2015   [ x]Sim [  ] Não 

9330 Verônica Aparecida O. da Silva Agente de Serviços 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [  ] Não 

11042 Luan M. Sarzedas Assistente - 6 2014/2015 18/09 a 07/10/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

394 Feliciano Pinto Motorista 2014/2015 11/09 a 30/09/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

96 Suecilda Macedo O. Franco Auxiliar Administrativo 2014/2015 21/09 a 10/10/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

11314 Felipe Luiz Freire de Souza Agente de Fiscalização 2014/2015 21/09 a 10/10/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

FUNDAÇÃO CULTURAL 

725 Silvana Ribeiro de Miranda Auxiliar Administrativa 2014/2015 01/09 à 20/09/2015 [X]Sim [ ] Não 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

11048 Priscylla dos Santos D. Agr e Insdust 2014/2015 01/09 a 20/09/2015 [X ]Sim [  ] Não 

OBRAS 

261 Gerônymo Coelho Maria Operador de Máquina 2014/2015 02/09 a 21/09/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

284 José Jorge Macharet Agente Serv Gerais 2014/2015 01/09 a 20/09/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

680 Maria Luiza Benzin Agente Serv Gerais 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 
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TURISMO 

6180 Fernando de Araújo Filho Técnico em Turismo 2014/2015 03/08 a 22/08/2015 [X ]Sim [  ] Não 

 
ANEXO II 

 
SETEMBRO 

MATR NOME CARGO PER. AQUISITIVO DIAS DE FÉRIAS ABONO 

          ASSISTÊNCIA SOCIAL         

11518 Carmem Lucia Fidel Ferreira Chef. de Produção 2014/2015 14/09 à 03/10/2015 [x]Sim [ ] Não 

7072 Edjani S. A. Marini Ag. Administrativo  2014/2015 01/09 à 30/09/2015 [ ]Sim [x] Não 

5905 Elaine Mara V. F. Monteiro Assistente Social 2014/2015 01/09 à 30/09/2015 [ ]Sim [x] Não 

11457 Nathália dos Santos Nascimento Mãe social 2014/2015 01/09 à 20/09/2015 [x]Sim [ ] Não 

11515 Rita de Cássia B. Barcellos Coord. Do Programa 2014/2015 01/09 à 30/09/2015 [ ]Sim [x] Não 

AGRICULTURA 

10250 Gelson Guarabú Junior Subsecretário 2015/2016 01/09 a 30/09/2015 [x]Sim [  ] Não 

          COMUNICAÇÃO         

2109 Neuza Maria Curvelo Aguilar Subsecretária 2014/2015 20/08 a 08/09/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

CONTROLE INTERNO 

11445 Maiara Porto de Souza Aux. Administrativo 2014/2015 16/09 a 15/10/2015 [  ]Sim [ X ] Não 

11073 Murillo Xavier dos Santos Santiago Economista 2013/2014 28/09 a 17/10/2015 [X  ]Sim [  ] Não 

10766 Romulo Marchi Veloso Assistente 6 2014/2015 16/09 a 05/10/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

EDUCAÇÃO 

11061 Adalberto Martins Junior Professor 2014/2015 16/09 a 15/10/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

11519 Adilson Ferreira Monteiro Assistente 2014/2015 29/09 a 28/10/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

11056 Alinde Gadelha Kuhner Professor 2014/2015 19/09 a 18/10/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

6103 Ana Kelly da Silva Xavier Professor 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

3538 Bethania Rodrigues Marchon Professor 2014/2015 23/09 a 22/10/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

6319 Claudia Cristina V. de O. Monteiro Professor 2014/2015 01/09 a 20/09/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

11052 Danielle Benther Rodrigues Professor 2014/2015 18/09 a 17/10/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

10038 Dilciane Gomes de Almeida  Ag. de Serv. Gerais 2014/2015 01/09 a 18/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

8575 Elaine Carias Marcelino Marques Merendeira 2012/2035 01/09 a 30/09/2015 [ ]Sim [ x ] Não 

11249 Fernanda Medeiros da Silva Ramos Professor 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

11055 Henry da Silva Pereira Professor 2014/2015 16/09 a 15/10/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

2754 Georgineia Guimarães Machado Professor 2014/2015 01/09 a 20/09/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

9610 Jullianne Pcheco Arraiol Ag. de Serv. Gerais 2014/2015 01/09 a 12/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

9543 Leandro Lopes Silva Ag. de Serv. Gerais 2014/2015 10/09 a 09/10/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

2964 Leila Marcia Barbosa de Souza Professor 2014/2015 03/09 a 02/10/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

11035 Marcio Greick da Silva Souza Assistente 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

11158 Maria de Fatima Pereira C. Francisco Professor 2014/2015 01/09 a 30/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 
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6290 Michel Gripp Rosa                    Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6282 Paulo Eduardo Almeida de Souza Guarda 2014/2015 11/0/ à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6243 Patrick Coutinho Rodrigues             Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

9174 Rafael Geferson Graça Martins Guarda 2014/2015 11/08 à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6248 Raphael dos Santos Souto Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6220 Renato Azeredo de Azevedo Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

9175 Romario Quintanilha Correia Guarda 2013/2014 11/08 à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6224 Rui Luiz Ferreira de Goes Portela        Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

9162 Sandro Prudente Rodrigues Guarda 2013/2014 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

10056 Shelder Belfort Silva Coutinho Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

9163 Thiago Mello da Silveira Guarda 2013/2014 11/08 à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

9188 Wanderson Costa da Silva Guarda 2013/2014 11/08 à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6245 Welington Heringer Campos Guarda 2014/2015 11/08 à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

9184 Willian Paula Coutinho Guarda 2013/2014 11/08 à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

8858 Aldo Correia Santana Vigia 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

8918 Andrea Gomes da Silva Vigia 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

8884 Bruno Nascimento dos Santos Vigia 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

9294 Delso Gomes Vigia 2014/2015 01/08 á 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

8879 Gumercindo Queiroz Machado Vigia 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

10116 Marcos Frese Miller Vigia 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

8904 Mônica de C. F. de Oliveira Vigia 2013/2014 11/08 à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

9293 Robinson da Silva Santos Vigia 2014/2015 11/08 à 03/09/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

8898 Rodrigo Oliveira da Silva Vigia 2014/2015 11/08 à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

SAÚDE 

3511 Alexandra Alvarenga da Mata Aux.de Enfermagem 2014/2015 01/08 a 30/08/2015 [  ]Sim [x] Não 

6060 Ana Cristina da Cunha Almeida Sousa A.C.D. 2014/2015 03/08 a 22/08/2015 [x]Sim [ ] Não 

558 Edméa Pereira Raimundo Ag. Serviços Gerais 2014/2015 11/08 a 30/08/2015 [x]Sim [  ] Não 

8619 Elisa de Oliveira Moreno Ag. Administrativo 2013/2014 12/08 a 31/08/2015 [x]Sim [  ] Não 

5989 Emir Kemel Ayoubi Médico do Trabalho 2014/2015 03/08 a 01/09/2015 [  ]Sim [x] Não 

2160 Fernando Cosme Leal da Silva Odontólogo 2014/2015 12/08 a 31/08/2015 [x]Sim [ ] Não 

2531 Fernando de Carvalho Guimarães Téc.em Radiologia 2014/2015 03/08 a 22/08/2015 [  ]Sim [x] Não 

8935 Fernando Gonçalves Sampaio Motorista 2014/2015 03/08 a 01/09/2015 [  ]Sim [x] Não 

7625 Francisco César Ferreira Espíndola Médico Clínico Geral 2013/2014 03/08 a 01/09/2015 [  ]Sim [x] Não 

2168 Israel Citeli Agente Especializado 2014/2015 03/08 a 22/08/2015 [x]Sim [  ] Não 

6556 Lauricéa da Silva Viveiros Ag.Comb.Endemias 2014/2015 01/08 a 30/08/2015 [  ]Sim [x] Não 

3518 Paulo César de Paula Cabral Aux.de Enfermagem 2014/2015 01/08 a 20/08/2015 [x]Sim [ ] Não 

3512 Regina Kátia de Souza Araújo Assistente Social 2014/2015 03/08 a 22/08/2015 [x]Sim [  ] Não 

962 Regina Kátia de Souza Araújo Professor "C" 2014/2015 03/08 a 22/08/2015 [X]Sim [  ] Não 
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DA VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação e consequentemente 
a assinatura da mesma, nos termos do art. 4 do Decreto Federal nº. 3.931 de 19.09.2001. 
 
DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – ÁGUAS DE 
CASIMIRO, 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 PARA FORNECIMENTO 
CLÁUSULA QUINTA. 
 
5.1. Fornecer com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pelo Águas de Casimiro. 
5.2. Informar ao gestor do contrato, assim que identificar qualquer anomalia, que impeçam a perfeita entrega, solicitando novos prazos, se 
necessários. 
5.3. Fornecer, às suas custas, todos os materiais, ferramentas, insumos e mão de obra, necessários à entrega dos materiais, 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. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO 
CLÁUSULA SEXTA. 
 
6.1. Os itens serão recebidos pelo setor solicitante da mesma, que verificará a conformidade da execução com o que foi especificado na 
Autorização. 
6.3. No caso de não conformidade com o determinado acima, o item deverá ser devolvido, sendo feitas as devidas observações na nova 
Autorização. 
6.4. Os fornecimentos de itens, somente deverão ser executados mediante autorização (Ordem de fornecimento) expressa do Águas de 
Casimiro ou pessoa por ela designada. 

9674 Nancy Drumond Martins Ag. de Serviços Gerais 2014/2015 01/08 a 30/08/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

2756 Rosangela Dias Ferraz da Silva Professor 2014/2015 01/08 a 20/08/2015 [ x ]Sim [ ] Não 

1895 Rosangila Alves de Souza Professor 2014/2015 01/08 a 30/08/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

6299 Samanta Cristina da Cunha Melo Professor 2014/2015 01/08 a 30/08/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

2714 Sonia Maria R. dos Santos Rangel Professor 2014/2015 01/08 a 30/08/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

FAZENDA 

2536 Antônio Sérgio Monçores Fachas Fiscal de Tributos 2014/2015 11/08 a 30/08/2015 [x ]Sim [  ] Não 

11433 Flávio Santos Padilha Fiscal de Tributos 2014/2015 06/08 a 04/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

8.961 Iolanda Regina de Andrade Agente de Serv.  2014/2015 11/08 a 30/08/2015 [x  ]Sim [  ] Não 

9.300 Osvaldo Pio de Souza Agente de Fiscalização 2014/2015 03/08 a 22/08/2015 [x  ]Sim [  ] Não 

FUNDAÇÃO CULTURAL 

2219 Dirlene Asth de Souza Jorge Aux. De Serv. Gerais 2014/2015 01/08 a 30/08/2015 [  ]Sim [X] Não 

GOVERNO 

1022 Neiva Maura Gomes Guarabú AG. ADM. 2014/2015 03/08 a 22/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

11036 Cintia Regina G. Pinheiro ASSIST 06 2014/2015 03/08 a 01/09/2015 [ ]Sim [x ] Não 

MEIO AMBIENTE 

8752 Nilma Thedim Barroso Agente de SerV. Gerais 2014/2015 01/08 a 30/08/2015 [   ]Sim [ x ] Não 

2529 Mauro Domingues Alencar Engenheiro Agrônomo 2014/2015 01/08 a 30/08/2015 [   ]Sim [ x ] Não 

OBRAS 

6337 Ailton Rodrigues Topógrafo 2014/2015 04/08 a 23/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6317 Alessandra Cristina dos Santos Estarneck Agente de Fiscalização 2014/2015 03/08 a 22/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

177 Edilson Barreto Agente Serv Gerais 2014/2015 03/08 a 22/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

169 Francisco Carlos Macharet Agente Serv Gerais 2014/2015 03/08 a 22/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

ORDEM PÚBLICA 

9142 Bianca Ferreira Castro de Oliveira Guarda 2013/2014 11/08 a 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6252 Claudio Felipe Gama Guarda 2013/2014 11/08 à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6246 Eduardo Alves do Nascimento Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6256 Elton Araujo da Silva Guarda 2014/2015 11/08 à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6250 Fabio de Moraes Chagas               Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6278 Fabio de Souza Ribeiro Gomes Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6240 Flavia Sá de Souza Guarda 2014/2015 11/08 à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6212 Gustavo Carvalho de Freitas Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

10050 Jeferson Ramalho de Freitas Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6287 Katia Ferreira Paulo Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

9180 Leandro da Cruz Gomes Guarda 2013/2014 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6223 Luis Carlos N. Dias Junior            Guarda 2014/2015 11/08 à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

10058 Luiz Alberto Lima da Cruz Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6289 Luiz dos Santos da Costa Guarda 2014/2015 11/08 à 30/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

6219 Marcus V. Accioli de Vasconcellos Guarda 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 
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6.5. Os funcionários do fornecedor registrado que irão atender ao setor, deverão ser técnicos habilitados e qualificados, devidamente 
providos do ferramental necessário, identificados através de crachá, com vestuário adequado.  
6.6. O fornecedor registrado deverá dispor de materiais de qualidade, de modo a garantir a perfeita utilização aos fins que se destina.  
6.7. O prazo de entrega dos itens será de 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Fornecimento. 
6.8. O Águas de Casimiro solicitará a emissão de nota fiscal, quinzenalmente, após entrega de do produto ou realização do serviço, no Setor 
de Material, Patrimônio e Transporte e encaminhará no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do RECEBIMENTO, a 
respectiva Nota Fiscal/Fatura, isenta de erros e devidamente atestada ao Setor de Contabilidade do Águas de Casimiro, para analise e 
liquidação que procederá posterior envio a Setor de Tesouraria do Águas de Casimiro para pagamento. 
6.9- Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer documento fiscal por culpa da CONTRATADA, para que a Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto 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 do respectivo documento fiscal, desembaraçados dos problemas que 
levaram sua suspensão; 
6.10-O pagamento será efetuado através de depósito bancário, transferência na conta corrente da CONTRATADA ou Cheque nominal, 
conforme informações apresentadas pela mesma. 
 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS OBJETOS PELA CONTRATADA 
 
CLÁUSULA SÉTIMA. O fornecimento deverá ser recebido conforme previsto na forma do art. 73, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93. 
7.2. 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 às seguintes condições: 
a) O item solicitado pelo setor requisitantes do Águas de Casimiro, conforme informações fornecidas. 
b) quantidades em conformidade com o estabelecido no edital; 
c) entrega no prazo, no local e no horário previsto no edital. 
7.2.1. O produto em evidente desconformidade com as especificações exigidas será recusado no ato da entrega, sob total responsabilidade 
do fornecedor, que deverá providenciar a entrega do produto adquirido dentro do prazo previsto. 
7.3. O recebimento definitivo do produto dar-se-á: 
a) após a verificação da conformidade com quantidades e especificações de cada pedido. 
7.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do produto recebido provisoriamente, será lavrado o Termo de Recusa, contendo 
as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser recolhido e substituído no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, quando serão 
realizadas novamente as verificações antes referidas. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações: 
 
8.1. DO ÁGUAS DE CASIMIRO 
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 do Águas de Casimiro no 
decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser procedido em até 10 (dez) dias úteis, 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 materiais do 
objeto desta ata. 
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 Águas de Casimiro qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgáveis 
necessárias para recebimento de correspondência. 
8.2.6. Indenizar terceiros e/ou o Águas de Casimiro, 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 entrega. 
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 do contrato. 
8.2.13. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.66/93. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA NONA. O Águas de Casimiro pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela quantidade 
solicitada, que constará da ordem de fornecimento e da Nota de Empenho. 
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais 
e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores. 
9.2. Para cada entrega do produto, 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: 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
PORTARIA SEMAD Nº 080/2015                                 EM, 26 DE AGOSTO DE 2015 
 
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. 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS aos servidores relacionados nos Anexos I e II, referente ao mês de AGOSTO E SETEMBRO de 2015. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio público. 

RICARDO SILVA LOPES 
Secretário de Administração 

Port. 006/2013 

 
ANEXO I 

 
AGOSTO 

MATR NOME CARGO PER. AQUISITIVO DIAS DE FÉRIAS ABONO 

          ADMINISTRAÇÃO           

9811 Lucia da Silva Heringer Dames Ag. Serv. Gerais 2014/2015 03/08 à 01/09/2015 [  ]Sim [X  ] Não 

8940 Daniel Ligabo Motorista 2014/2015 21/08 à 09/09/2015 [X ]Sim [  ] Não 

677 Maria Elena Schuindt da Silva Aux. Administrativo 2014/2015 06/08 à 25/08/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

8607 Nofânia Dalete Santana Valença Ag. Administrativo 2014/2015 01/08 à  20/08/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

          AGRICULTURA           

11372 Fabiano Pereira Souto Méd. Veterinário 2014/2015 01/08 a 30/08/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

8605 Ciro Marçal Marques Téc. Agropecuária  2014/2015 03/08 a 22/08/2015 [ x ]Sim [  ] Não 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

2304 Aracélia Costa Ag. Especializado 2014/2015 03/08 à 22/08/2015 [x]Sim [ ] Não 

10448 Christian de Lima Gonçalves Chef. de A. T. e Op 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [x]Sim [ ] Não 

10268 Jéssica Oliveira Gonçalves Orientador de Equipe 2014/2015 01/08 à 30/08/2015 [ ]Sim [x] Não 

8802 Josy Rodrigues Esteves Lima Ag. De Serv. Gerais 2014/2015 01/08 à 30/08/2015 [ ]Sim [x] Não 

11040 Katherine L. de Nijs Macabú Assessor 1 2014/2015 01/08 à 20/08/2015 [x]Sim [ ] Não 

174 Mara Rogéria Nogueira Vieira de Moura  Ag. Administrativo  2014/2015 01/08 à 30/08/2015 [ ]Sim [x] Não 

CONTROLE INTERNO 

11404 Rodrigo Sarzeda Borges Cardoso Assistente 1 2014/2015 12/08 a 31/08/2015 [ X ]Sim [  ] Não 

EDUCAÇÃO 

8782 Adelaine Coutinho dos Santos Ag. de Serviços Gerais 2014/2015 01/08 a 30/08/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

8667 Adriana Pereira da S. Souza Merendeira 2014/2015 01/08 a 30/08/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

6320 Alexandre Guimarães Fernandes Nutricionista 2014/2015 01/08 a 30/08/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

9015 Catia Regina Farias de Moura Professor 2014/2015 17/08 a 15/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

2280 Erlan Ferreira Cortes  Motorista 2014/2015 18/08 a 16/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

2278 Fabio Henrique Ribeiro Coutinho Motorista 2014/2015 18/08 a 06/09/2015 [ x ]Sim [ ] Não 

2754 Georgineia Guimarães Machado Professor 2014/2015 01/08 a 20/08/2015 [ x ]Sim [ ] Não 

7538 Marta Silva Amaral Borba Professor 2014/2015 04/08 a 02/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 

8822 Moises Oliveira Lima Ag. de Serviços Gerais 2014/2015 17/08 a 15/09/2015 [  ]Sim [ x ] Não 
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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, a fim de ser atestada e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser efetuado em 
até 10 (dez) dias úteis; 
9.5. O Águas de Casimiro 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 materiais 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 Águas de Casimiro: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar a Autorização de Fornecimento, 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 Águas de Casimiro. 
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 Águas de Casimiro, 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 Águas de Casimiro adotará as medidas 
ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
I - Ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados a Juízo do Águas de Casimiro, a CONTRATADA incorrerá em multa 
quando houver atraso na entrega dos bens, objeto do presente contrato; 
II - O valor da multa será calculado à razão de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre valor do contrato; 

III - Pela inobservância das especificações ou pela prática de irregularidades ou omissões na execução do objeto do presente instrumento a 
multa será de 10% (dez por cento), sobre valor do contrato; 
IV - Outras faltas cometidas pela CONTRATADA sem que seja prevista penalidade para o caso, a multa será de 2% (dois por cento) sobre 
o valor do contrato por infração; 
V - As multas impostas à CONTRATADA em decorrência desse Contrato, serão solvidas por ela na ocasião do pagamento do objeto; 
VI - À CONTRATADA, assiste o direito de solicitar reconsideração por escrito ao Águas de Casimiro, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contados da data da notificação recebida, que será decidida pela autoridade competente em 5 (cinco) dias, relevando ou não a multa. 
VII - Sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis nos termos da Lei Civil, o Águas de Casimiro poderá impor à 
CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento, as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração e no valor vigente à data de sua imposição, não podendo, no entanto, o 
seu valor total, exceder ao equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratação com o Águas de Casimiro, por prazo de 120 (cento e 
vinte) dias; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Águas de Casimiro e o Município enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o Águas de Casimiro pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção 
aplicada no inciso anterior; 
1) Os atos de aplicação de sanção, serão motivados e obrigatoriamente publicados na imprensa local; 
2) A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento da multa dentro de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão unilateral do 
Contrato. 
e) É facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo Processo Administrativo, solicitada por escrito à autoridade competente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis que será decidida pela mesma autoridade, relevando ou não a sanção. 

 
Parágrafo Único - As penas acima referidas serão propostas pela fiscalização e impostas pela autoridade competente. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de 
Preços. 
b) é vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Fornecimento decorrente do presente registro para qualquer operação financeira. 
13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, 
desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização desta Autarquia, através da Presidência. 
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, 25 de agosto de  2015. 
 
 

ELIEZER CRISPIM PINTO 
Presidente (Gerente da Ata) 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Águas de Casimiro 
 
 

CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA 
Sócio Gerente  

C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS ME 
 
 

FABIO DA SILVA CUNHA 
Sócio Gerente  

L F COMÉCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 
 

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


