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PROCESSO Nº. 245/15

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$ 35.040,00 (trinta e cinco mil e quarenta reais).

Publique-se
Em, 25 de novembro 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$ 35.040,00 (trinta e
cinco mil e quarenta reais).

Publique-se
Em, 25 de novembro de 2015

Edson Mangefesti Franco
Secretário Municipal de Saúde

Port. 516/14

EXTRATO DE EMPENHO

PREGÃO PRESENCIAL - RP 6/2015
PROCESSO Nº 59/2015
CONTRATANTE: Água de Casimiro- Serviço Autônomo de Água e
Esgoto
OBJETO: Aquisição de  Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos
EMPENHO: N° 156/2015
CONTRATADO: Macabu e Macabu LTDA ME
CNPJ: 31.665.011/0001-14
VALOR DA DESPESA EMPENHADA: R 8.607,00 (oito mil
seiscentos e sete reais)

Casimiro de Abreu, 04/12/2015

Eliezer Crispim Pinto
Presidente do Águas de Casimiro

EXTRATO DE EMPENHO

PREGÃO PRESENCIAL - RP 6/2015
PROCESSO Nº 59/2015
CONTRATANTE: Água de Casimiro- Serviço Autônomo de Água e
Esgoto
OBJETO: Aquisição de  Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos
EMPENHO: N° 155/2015
CONTRATADO: Concept Work LTDA ME
CNPJ: 97.536.186/0001-30
VALOR DA DESPESA EMPENHADA: R 5.395,50 (cinco mil trezentos
e noventa e cinco reais e cinqüenta centavos )

Casimiro de Abreu, 04/12/2015

Eliezer Crispim Pinto
Presidente do Águas de Casimiro

EXTRATO DE EMPENHO

PREGÃO PRESENCIAL - RP 13/2015
PROCESSO Nº 132/15
CONTRATANTE: Água de Casimiro- Serviço Autônomo de Água e
Esgoto
OBJETO: Aquisição de  Hidrômetros
EMPENHO: N° 163/2015
CONTRATADO: Saga Medição LTDA
CNPJ: 08.026.075/0001-53
VALOR DA DESPESA EMPENHADA: R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)

Casimiro de Abreu, 04/12/2015

Eliezer Crispim Pinto
Presidente do Águas de Casimiro

EXTRATO DE EMPENHO

PREGÃO PRESENCIAL - RP 13/15
PROCESSO Nº 132/15
CONTRATANTE: Água de Casimiro- Serviço Autônomo de Água e
Esgoto
OBJETO: Aquisição de  Hidrômetros
EMPENHO: N° 162/2015
CONTRATADO: Hidromed Medição de Água LTDA ME
CNPJ: 08.804.532/0001-93
VALOR DA DESPESA EMPENHADA: R$ 46.100,00 (quarenta e seis
mil e cem reais)

Casimiro de Abreu, 04/12/2015

Eliezer Crispim Pinto
Presidente do Águas de Casimiro

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público aos
interessados, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, que fará
realizar na sala de reuniões da Comissão Especial de Licitação na Rua
Padre Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, Licitação na
Modalidade Pregão na forma Presencial n.° 55/2015, no dia 11/12/2015,
às 10h00min, objetivando a contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de assistência técnica e locação de sistema
informatizada integrado entre si, especifico e facilitador de gestão, visando
o atendimento aos Munícipes, aos servidores e as demandas da
Administração Publica Direta e Indireta de Casimiro de Abreu. O Edital e
seus anexos poderão ser obtidos no site: www.comprascasimiro.com.br
ou em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do recebimento das
propostas, mediante a entrega de 02 (duas) resmas 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, 01 de dezembro de 2015.

Álvaro Luiz Carvalho da Silva
Pregoeiro

RESOLUÇÃO SMAS Nº 010/2015

EMENTA: Prorrogação do prazo para atuação da Comissão de
Inventário, Avaliação e Reavaliação de bens pertencente ao Fundo
Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente.

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

RESOLVE:

Art.1º- PRORROGAR pelo período de 90 (noventa) dias o prazo de
vigência de atuação da Comissão de Inventário, Avaliação e
Reavaliação de bens pertencente ao Fundo Municipal de Assistência
Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
tendo em vista a complexidade dos trabalhos desenvolvidos.

Art 2º - A prorrogação se dá nos termos do Art. 2º da Resolução
SMAS 008.2015 publicada em 08 de setembro de 2015.

Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogado as disposições em contrário.

Casimiro de Abreu, 08 de dezembro de 2015.

Rosana Lélia de Souza Santos Machado
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 112/2015 EM, 04 DE DEZEMBRO 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 E COM FULCRO NO ART. 74 DA LEI Nº 365,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996.

CONSIDERANDO os pareceres da Junta Médica e da Procuradoria
Geral, no Processo nº 6620/2015;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO a Servidora
Municipal, ALCINEIA PEIXOTO, Agente de Serviços Gerais,
Matrícula 621, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria
e Comércio, em caráter definitivo, de forma compatível ao atestado
de saúde constante no Processo Administrativo nº 6620/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou
afixação no átrio público, surtindo seus efeitos a partir de 01/12/2015.

RICARDO SILVA LOPES
Secretário de Administração

Port. 006/2013

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 113/2015 EM, 04 DE DEZEMBRO 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 E COM FULCRO NO ART. 74 DA LEI Nº 365,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996.

CONSIDERANDO os pareceres da Junta Médica e da Procuradoria
Geral, no Processo nº 7468/2015;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO a Servidora
Municipal, MARINÊS DO NASCIMENTO, Merendeira, Matrícula
9695, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em caráter
definitivo, de forma compatível ao atestado de saúde constante no
Processo Administrativo nº 7468/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou
afixação no átrio público, surtindo seus efeitos a partir de 07/12/
2015.

RICARDO SILVA LOPES
Secretário de Administração

Port. 006/2013

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1.722, 25 de novembro de 2015.

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 Passa a denominar-se ODINO MIRANDA, o ESF- Estratégia
Saúde da Família, situado entre as ruas A, Silas Gaspar e Tancredo
M. Paixão, Lotes 31, 32, 33,34 e 35, Quadra C, no Bairro Parque Valle
do Indaiaçu, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO
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EXTRATO DE EMPENHO

PREGÃO PRESENCIAL - RP 10/2015
PROCESSO Nº 138/15
CONTRATANTE: Água de Casimiro- Serviço Autônomo de Água e
Esgoto
OBJETO: Aquisição de Material de Escritório
EMPENHO: N° 160/2015
CONTRATADO: Macabu e Macabu LTDA ME
CNPJ: 31.665.011/0001-14
VALOR DA DESPESA EMPENHADA: R$ 1.147,62 (mil cento e
quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos)

Casimiro de Abreu, 04/12/2015

Eliezer Crispim Pinto
Presidente do Águas de Casimiro

CONVITE Nº 4/15

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 209/15
HOMOLOGAÇÃO: 04/12/15
CONTRATADO: Cotteia Serviços e Comércio LTDA ME
CNPJ:  07.625.606.0001/61
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
OBJETO: Aquisição de uniformes para os servidores do Águas de
Casimiro lotados na administração e  nos sistemas de água e esgoto
conforme modelos no termo de referência.
VALOR DA DESPESA: R$ 52.986,40 (cinqüenta e dois mil novecentos
e oitenta e seis reais e quarenta centavos)

Casimiro de Abreu, 04/12/2015

Eliezer Crispim Pinto
Presidente do Águas de Casimiro

TOMADA DE PREÇO Nº 1/15

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 208/15
HOMOLOGAÇÃO: 04/12/15
CONTRATADO: Ônix Serviços LTDA EPP
CNPJ: 03.638.457/0001-14

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
OBJETO: Contratação de empresa especializada, sob regime de
empreitada, com material e Mao de obra, para perfuração de dois poços
tubulares de água subterrânea, outorga de recursos hídricos e trabalhos
de prospecção geofísica no distrito de Professor Souza.
VALOR DA DESPESA: R$ 160.942,01 (cento e sessenta mil novecentos
e quarenta e dois reais e um centavo)

Casimiro de Abreu, 04/12/2015

Eliezer Crispim Pinto
Presidente do Águas de Casimiro

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2014,
PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Processo nº: 162/2014.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: S.V. TERAPIAS LTDA ME
End: Rua Jonas Nunes, nº. 06 – Bairro Chic – Casimiro de Abreu/RJ
CNPJ: 07.917.812/0001-45
As partes resolvem de comum acordo promover a prorrogação de
prazo do contrato de prestação de serviços de fisioterapia, pelo
período de 12(doze) meses, perfazendo o valor global de R$
205.652,40(duzentos e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais
e quarenta centavos), sendo que para o corrente exercício foi
empenhada a importância no valor de R$ 17.137,70(dezessete mil,
cento e trinta e sete reais e setenta centavos), e o valor restante será
empenhado no exercício de 2016, conforme justificativas
apresentadas as fls. 497, a contar da autorização deste, mantidas
para isto, as demais condições apresentadas.
Casimiro de Abreu, 23 de novembro de 2015.

Edson Mangefesti Franco
Secretário Municipal de Saúde

516/14

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2013,
PARA PROROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº: 077/2013.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: I - Conecta Redes de Telecomunicações Ltda Epp
End: Av. Jane Maria Martins Figueira nº. 93 – Bloco 02 – Loja 06 –
Jardim Mariléia – Rio das Ostras/RJ.
CNPJ: 05.818.777/0001-81
As partes resolvem de comum acordo promover a prorrogação de
prazo do contrato de prestação de serviço de instalação e fornecimento
de Link de internet Banda Larga, pelo período de 12(doze) meses, no
valor global de R$19.125,00(dezenove mil, cento e vinte e cinco reais),
sendo que para o corrente exercício foi empenhado à importância no
valor de R$1.593,75(um mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta
e cinco centavos), referente a 01(hum) mês, e o valor de R$
17.531,25(dezessete mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco
centavos), referente aos 11(onze) meses restantes serão empenhados
no exercício de 2016, a contar da autorização deste, mantidas para
isto, as demais condições iniciais convencionadas.
Origem do pedido: Fundo Municipal de Saúde.
Casimiro de Abreu, 27 de novembro de 2015.

Edson Mangefesti Franco
Secretário Municipal de Saúde

516/14

 

 
 
 

 

ANEXO ÚNICO - APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO - EXERCICIO FINDO DE 2014 

RESULTADO 1: 
BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - PREFEITURA DE CASIMIRO DE 
ABREU 
* Todas as Fontes de Recursos (ROYALTIES/ORDINÁRIOS/SUS/FUNDEB e 
CONVÊNIOS) 

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO 
 

          
(A) Ativo Financeiro   Passivo Financeiro (B) 

  
83.279.677,37   60.062.867,63 

      

(A - B) DIFERENÇA  23.216.809,74 
          

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2014 

 
* Fonte de Recursos - Banco Bradesco -  c/c: 14-0 Multas de Trânsito 
DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO 

 
          

(C) Saldo do extrato bancário em 31/12    512.470,80 
(D) Valores em trânsito a compensar....   0,00 
(E) Restos a Pagar   5.400,00 
(F) D.D.O.(Consignações a terceiros) ...   0,00 
(G) Repasse Financeiro á Transferir   0,00 

      

(C - D - E - F - G) Suficiência financeira em 31/12/2014 507.070,80 
      
 
Utilizado no Decreto nº 548/2015 130.000,00 
Utilizado no Decreto nº 569/2015 44.000,00 
Utilizado no Decreto nº 637/2015 2.000,00 
Utilizado no Decreto nº 647/2015 2.600,00 
Utilizado neste Decreto  70.000,00 
Disponível 258.470,80 

 
Histórico: 
 
(A) => Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial; 
(B) => Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial; 
(C) => Montante correspondente aos saldos em contas correntes em 31/12/2014; 
(D) => Montante registrado em conciliação bancária referente a Saídas não consideradas pelo banco; 
(E) =>O montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo o exercício 
de 2014 concernentes aos empenhos, registrados em conta de Restos a Pagar no Balanço 
Patrimonial, vinculado aos recursos oriundos de Multas de transito devidamente identificado; 
(F) => Não ocorrência de montante correspondente as obrigações consignadas a  favor de terceiros,  
resultante da  
execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.     
(G) => Montante correspondente a transferências financeiras não realizadas no exercício de 2014 

 
ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
PROCESSO n.º 10035/2015 
LICITAÇÃO n.º 28/2015 – Pregão Presencial 
 
Aos 09 dias do mês de dezembro de 2015, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, com sede na Rua Padre 
Anchieta, n.º 234, Centro – Casimiro de Abreu - RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 29.115.458/0001-78, nos termos do estabelecido pela Lei 
Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e Decreto Municipal n.º 520, de 15.04.2015, de 02.05.2011, Decreto 466, de 16.12.2014, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e 
do disposto no Edital, neste ato representada pela Secretária Municipal de Comunicação Social, a seguir denominado PMCA, resolve 
registrar o preço das empresas abaixo identificadas, a seguir denominadas simplesmente FORNECEDOR, observadas as disposições do 
Edital e as cláusulas deste instrumento: 
 
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, CNPJ 10.788.541/0001-80, estabelecida na Rua Nossa Senhora do Carmo, 
385 – Soc Fluminense – Casimiro de Abreu-RJ, neste ato, representada pelo seu representante legal Sr Fábio Junior Ribeiro Contildes, 
portador da Carteira de Identidade n.º 133451161, expedida pelo IFP/RJ e CPF n.º 102.450.397-67. 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata destina-se ao Registro de preço para serviço de equipamento de sonorização, a fim de atender 
as diversas solicitações das secretarias municipais. 
1.1. Este instrumento não obriga a PMCA 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, locais, preços e fornecedor registrado encontra-se relacionado a seguir: 
 

COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME 

Item Quantidade Especificação UNID 

1 25 

01(UM)P.A16(DEZESSEIS) GRAVES ALINHADO; 16(DEZESSEIS) CAIXAS 
ACÚSTICAS COM 06(SEIS) POTENCIAS (TRÊS A TRÊS); 02( DOIS) 
PROCESSADORES DIGITAL; 02(DUAS) MESAS DE SOM 
DIGITAL;16(DEZESSEIS)MICROFONES SM 58 COM FIO; 16(DEZESSEIS) 
PEDESTAIS; 03(TRÊS) MICROFONES SM 58 SEM FIO; SISTEMA AC 110/220 
COM 1 25,000 DIÁRI 4.800,00 ATERRAMENTO(QUATRO) AMPLIFICADORES PARA TOCAR 
16 RETORNO;01 (UM) CUBO DE BAIXO; 01(UM ) CUBO DE GUITARRA ; 1(UM) CUBO DE 
TECLADO; 24 (VINTE E QUATRO REFLETORES DE LED PAR 64; 01 (UMA) 
MESA DE ILUMINAÇÃO DMX 512; 10(DEZ) DIRECT BOX PASSIVO; 01(UM) KIT 
MICROFONE DE BATERIA 

Diária 

2 40 

01(UM)P.A 8(OITO) GRAVES ALINHADO; 8(OITO) CAIXAS ACÚSTICAS COM 06(SEIS) 
POTENCIAS (TRÊS A TRÊS); 02( DOIS) PROCESSADORES DIGITAL; 
02(DUAS) MESAS DE SOM DIGITAL; 16(DEZESSEIS)MICROFONES SM 58 COM FIO; 
08(OITO) PEDESTAIS; 03(TRÊS) MICROFONES SM 58 SEM FIO; SISTEMA AC 110/220 COM 
ATERRAMENTO(QUATRO) 
2 40,000 DIÁRI 3.300,00 AMPLIFICADORES PARA TOCAR 08 RETORNO;01 (UM) CUBO DE 
BAIXO;01(UM) CUBO DE GUITARRA ; 1(UM) CUBO DE TECLADO; 24 (VINTE E QUATRO 
REFLETORES DE LED PAR 64; 01 (UMA) MESA DE ILUMINAÇÃO DMX 512; 10(DEZ) 
DIRECT BOX PASSIVO; 01(UM) KIT MICROFONE DE BATERIA. 

Diária 

3 75 
04(QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS; 01(UMA) MESA DE SOM ANALÓGICA DE 12 
CANAIS ; 01(UM) MICROFONE SM 58 COM FIO; 01(UM) MICROFONE SM 58 SEM FIO 

Diária 

4 75 01 PROJETOR DE IMAGEM DE 3500 LUMES; 01(UMA) TELA DE 1,80 X 1,80 ; 01 NOTEBOOK Diária 

5 25 02 TELEVISORES DE 50'' OU 55''. Diária 

 
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 a Secretaria Municipal de Comunicação social, 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. 

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 657, DE 1º DE DEZEMBRO 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$. 40.000,00 (quarenta mil reais) para atender as atividades, conforme
abaixo:

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Reforço
07.07.08.244.0028.2.094 28 Atendimento a População Carente com Distribuição de Materiais Diversos 0.108                 3.3.90.32.99.00 40.000,00
TOTAL 40.000,00

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
07.07.08.243.0028.1.039 25 Reequipamento do CRAS Barra de São João 0.108 4.4.90.52.99.00 40.000,00
TOTAL 40.000,00

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 660, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE CONFORMIDADE COM O
INCISO I, § 1º DO ARTIGO 43 DA LEI 4.320/64 E ARTIGO 8º E 9º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.677 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 70.000,00 (setenta mil reais), para atender as ações da Secretaria
Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, abaixo relacionada e de acordo com o resultado 2 do ANEXO ÚNICO a este Decreto.

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Crédito
20.20.06.122.0010.1.247 339 Reequipamento da Unidade Administrativa 0.606 4.4.90.52.99.00.00 70.000,00
TOTAL 70.000,00

Art. 2º O Crédito aberto no artigo anterior é proveniente de recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de
2014 da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO
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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. Prestar os serviços com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pela PMCA. 
5.2. Informar ao gestor do contrato, assim que identificar, qualquer anomalia, que impeçam o perfeito fornecimento, solicitando novos 
prazos, se necessários. 
5.3. Fornecer, às suas custas, todos os materiais, ferramentas, insumos e mão de obra, necessários à entrega dos bens, bem como 
responsabilizar-se por todas as despesas relativas ao transporte e entrega do objeto. 
5.4. Reparar, corrigir, modificar e substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem quaisquer 
defeitos de fabricação. 
5.5. Assinar contrato com a municipalidade se comprometendo entregar os materiais solicitados nos mesmos preços e condições 
apresentadas na licitação. 
 
PRAZO E LOCAL E CONDIÇÃO PARA ENTREGA 
CLÁUSULA SEXTA 
 
6.1. O serviço será prestado em todo o Município de Casimiro de Abreu, os equipamentos citados deverão estar disponíveis 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, a fim de atender um montante de 175 (cento e setenta e cinco) atendimentos. 
6.2 A empresa deverá dispor dos equipamentos necessários para atender eventos que porventura ocorram no mesmo dia 
6.3 Os serviços serão executados, após emissão da ordem de execução dos serviços, que deverão ser prestados de acordo com a 
solicitação da Secretaria de comunicação Social. 
6.4 A contratada obriga-se a entregar à Secretaria de Comunicação Social comprovante de execução dos serviços prestados “Check List”, 
conforme itens do Anexo IV, com assinatura e carimbo de identificação de um funcionário responsável da Secretaria de Comunicação 
Social. 
6.5. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a aquisição dos materiais, tomando por base os 
preços praticados no mercado; 
6.6. A validade da proposta não deverá ser inferior a 60(sessenta) dias, contados da sua apresentação; 
 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS OBJETOS PELA CONTRATADA 
CLÁUSULA SÉTIMA. 
 
7.1. Os serviços serão recebidos na forma prevista no art. 73, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93. 
7.2. O recebimento provisório do objeto da licitação não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua 
perfeita execução e dar-se-á, mediante recibo, se satisfeitas todas as condições previstas em edital. 
7.3. O recebimento definitivo do serviço dar-se-á: 
a) após verificação da execução que constate a integridade e correção dos serviços; 
b) após a verificação da conformidade com quantidades e especificações de cada pedido. 
7.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições dos serviços recebidos provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, 
contendo as desconformidades, devendo o serviço rejeitado ser substituído imediatamente, quando serão realizadas novamente as 
verificações antes referidas. 
7.5. A empresa vencedora deverá apresentar a planilha aberta em até 3 (três) dias após o certame. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações: 
 
8.1. DA PMCA 
8.1. Fiscalizar a execução, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o contrato; 
8.1.2. Realizar o pagamento de acordo com o fornecimento, empenhado e contratado, consoante a necessidade da Secretaria no decorrer 
do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser procedido em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal. 
 
8.2. DO FORNECEDOR 
8.2.1. Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto 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 da execução, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza. 
8.2.5. Comunicar imediatamente a PMCA de qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgáveis necessárias para 
recebimento de correspondência. 
8.2.6. Indenizar terceiros e/ou o Tribunal, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o contratado 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. Executar, mediante Ordem de Fornecimento, de acordo com as condições previstas, as entregas do objeto deste instrumento; 

 
GABINETE DO PREFEITO 
 
DECRETO N.º 659, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015. 
 
Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral com vista a atender a ação da Secretaria abaixo 
relacionada: 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE 
CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 40, INCISO I DO ARTIGO 41, INCISO II DO § 1º DO ARTIGO 43 DA LEI 4.320/64, 
ARTIGO 8º E 9º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.677 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014; 
 
DECRETA: 
 

Art. 1º Fica aberto Crédito adicional Suplementar na importância de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), conforme abaixo: 

 

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Crédito 

20.18.17.512.0019.1.182 Novo 
Sistema de Abastecimento de Água Boa 
Esperança 

0.209 4.4.90.51.00 71.000,00 

TOTAL   71.000,00 

 

Art. 2º O Crédito aberto pelo artigo anterior é proveniente de excesso de arrecadação de acordo com anexo ÚNICO a este Decreto. 

 

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

 
ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 
 

A N E X O    Ú N I C O 

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO- ORÇAMENTO 2015 

RECURSOS: VINCULADO  
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64 

Receita Previsão   Receita Realizada 
Categoria Econômica Arrecadação 2015   

          
2.4.71.99.04.00 - Sistema de Abastecimento de 
Água Boa Esperança 0,00 71.000,00 
          
TOTAL 0,00 0,00   71.000,00 

DEMONSTRAÇÃO DO PROVÁVEL EXCESSO  

Demonstração do excesso de arrecadação  Cálculo 
      

Receita Arrecadada 
Provável excesso 2015 71.000,00 

Excesso de Arrecadação 71.000,00 
 
 

ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 
PREFEITO 
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8.2.10. Executar diretamente o objeto, conforme estabelecido na licitação, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação; 
8.2.11. Respeitar a melhor técnica vigente durante a execução do contrato. 
8.2.12. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.66/93. 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA NONA. A PMCA pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela quantidade solicitada, que 
constará da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho. 
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores. 
9.2. Para cada Execução, o fornecedor deverá emitir a nota fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e 
conseqüentemente lançado nesta Ata. 
9.3. A nota fiscal deverá ser encaminhada mensalmente, após a prestação de serviço, informando a quantidade de atendimentos e o total a 
ser pago, a fim de ser atestada por um servidor responsável e, posteriormente encaminhado para pagamento juntamente com uma planilha 
descrevendo o quantitativo de itens utilizados, o valor unitário de cada um e o valor total que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias.   
O pagamento será efetuado de acordo com o número de eventos realizados, não sendo, portanto, um valor mensal fixo pré-determinado. 
9.4. A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às formalidades 
legais e contratuais previstas; 
9.5. “Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 

1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações: 

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

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Protocolo ICMS 42/2009, Cláusula Segunda); 
9.6. 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. 106, de 31 de julho de 2003 e Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), 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 órgão 
participantes, se houver. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o registro de prestador específico poderá ser cancelada de pleno direito nas 
seguintes situações: 
 
11.1. Pela PMCA: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar a Ordem 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 pela PMCA. 
f) não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
 
11.2. Pelo Fornecedor: 
a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta 
Ata de Registro de Preços; 
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior. 
11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

Resumo Portarias 024/015 – de 10/12/2015

Port. 909/2015- Nomear as pessoas abaixo mencionadas para
integrarem Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB, para o biênio 2015-2017:

Representantes do Poder Executivo Municipal
Titular – Gislaine Rincha Neves
Suplente – Roberta Marinho de Cnop Figueiredo

Representantes do Poder Executivo Municipal – Sec. Mun. Educação
Titular – Adauto da Rocha Franco
Suplente – Maíses Assunção Alfradique

Representantes dos Professores da Educação Básica Pública
Titular – Hosana Carina dos Anjos Conceição
Suplente – Layanne Gouvea Netto

Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas
Titular – Grázia Aparecida Andrade Bastos Moura
Suplente – Cátia Regina Soares Braga Souza

Representantes dos Servidores Técnico – Administrativos das
Escolas Pública
Titular – Sebastião da Silva Soares
Suplente – Sandra Teixeira Lara
Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública:

Titular – Fernada Silva da Costa
Suplente – Wanderléa Oliveira Santos Silva
Titular – Carla Rangel Guimarães
Suplente – Denize Pereira da Silva Oliveira

Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:

Titular – Matheus Costa de Almeida Mota
Suplente – Patricia Maria Soares
Titular – Rita de Cassia Maria Araujo
Suplente – Eliete Nogueira de Melo

Representantes do Conselho Municipal de Educação
Titular – Ana Lúcia de Souza Leite
Suplente – Laís Tereza Inácio Araújo

Representantes do Conselho Tutelar
Titular – Bianca Ferreira Varela
Suplente – Aline Erconval
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 664, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2015.

Estabelece expediente nas Repartições Públicas Municipais nos
dias 24 e 31 de dezembro, 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 os dias 24 e 31 de dezembro antecedem os
feriados do natal e confraternização universal, respectivamente.

 DECRETA:

Art. 1º É considerado facultativo o ponto nas Repartições Públicas
Municipais nos dias 24 (quinta-feira) e 31 (quinta-feira) de dezembro.

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

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1.723, de 07 de dezembro de 2015.

Dispõe sobre a criação de vagas no Anexo IV da Lei 972, de 24 de
outubro de 2005, alterado pela Lei nº 1135, de 26 de abril de 2007.

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 Ficam criadas as seguintes vagas no quadro geral dos
Servidores Públicos Municipais, Anexo IV da Lei 972, de 24 de outubro
de 2005, alterado pela Lei nº 1135, de 26 de abril de 2007, a saber:

CARGOS                                                                         VAGAS
        Supervisor de Ensino                                                       04

Art. 2º Com a criação da vaga especificada no Art. 1º desta Lei, o
anexo IV da Lei nº 972/2005 passa a constar o seguinte:

CARGOS                                                                          VAGAS
        Supervisor de Ensino                                                               12

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO

PREFEITO
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11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no “Diário 
Oficial do Município”, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PMCA, facultando-se a este a 
aplicação das sanções previstas nesta Ata. 
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens. 
11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, a PMCA adotará as medidas ordenadas 
pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 
Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, garantida a ampla defesa, a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais 
cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, e alterações posteriores, o 
licitante que: 
a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata ou autorização de 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 Tribunal e impedimento de contratar com a Administração Pública 
Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 e demais disposições correlatas; 
d) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.. 
12.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste edital. 
12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificação da 
sanção, sob pena de ser descontado da garantia prestada ou do pagamento eventualmente devido pela Administração. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro 
de Preços. 
b) é vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Fornecimento decorrente do presente registro para qualquer operação financeira. 
13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de registro de Preços durante sua vigência, 
desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização desta Prefeitura, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL. 
13.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas. 
13.3. As aquisições adicionais de que trata o subitem 13.2 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
13.4. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço. 
 
DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As partes elegem o foro da Comarca de Casimiro de Abreu/RJ para dirimir dúvidas ou litígios 
eventualmente emergentes em decorrência desta Ata. E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata. 

 
Casimiro de Abreu, 09 de dezembro de 2015. 

 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Michelle Angeline de Andrade Reis 
 
 

COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME 
Fábio Junior Ribeiro Contildes 

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

CONTRATO DE COMPRA Nº. 074/2015

PROCESSO Nº: 065/2015
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: A. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
END: RUA MÁRIO COSTA, Nº. 189 – CENTRO – CASIMIRO DE
ABREU/RJ
CNPJ: 10.980.954/0001-61
PRAZO PARA ENTREGA: SERÁ DE ATÉ 10(DEZ) DIAS, CONTADOS
A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DA ENTREGA
VALOR TOTAL: R$11.069,24(ONZE MIL, SESSENTA E NOVE REAIS
E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
CONDIÇÕES DE PAGTº: SERÁ REALIZADO EM ATÉ 30 (TRINTA)
DIAS, APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
OBJETO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HMCA.
ORIGEM: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CASIMIRO DE ABREU – RJ 04 DE DEZEMBRO DE 2015

EDSON MANGEFESTI FRANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 516/14

CONTRATO DE COMPRA Nº 075/2015

PROCESSO Nº: 065/2015
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: ARTHUCELY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
END. AV. SILAS GASPAR , Nº 287 – CÉLIO SARZEDAS –
CASIMIRO DE ABREU/RJ.
CNPJ: 15.727.912/0001-37
PRAZO PARA ENTREGA: SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS,
CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM
PARA ENTREGA.
VALOR TOTAL: R$935,00 (NOVECENTOS E TRINTA E CINCVO
REAIS).
CONDIÇÕES DE PAGTº: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM
ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA
FISCAL.
OBJETO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HMCA.
ORIGEM: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CASIMIRO DE ABREU – RJ 04 DE DEZEMBRO DE 2015

EDSON MANGEFESTI FRANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 516/14

CONTRATO DE COMPRA Nº 076/2015

PROCESSO Nº: 065/2015
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: LINCK EMPREENDIMENTOS LTDA ME
END. RUA SÃO JOÃO, Nº. 55 – CASA – PROFESSOR SOUZA –
CASIMIRO DE ABREU/RJ.
CNPJ:17.256.815/0001-39
PRAZO PARA ENTREGA: SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS,
CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM
PARA ENTREGA.

CONTRATO DE COMPRA Nº 077/2015

PROCESSO Nº: 065/2015
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
SAÚDE LTDA
END. RUA HAROLDO GASPAR Nº.443 – LOJA 02 – SANTA ELI –
CASIMIRO DE ABREU/RJ.
CNPJ:18.716.271/0001-03
PRAZO PARA ENTREGA: SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS,
CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM
PARA ENTREGA.
VALOR TOTAL: R$6.030,50 (SEIS MIL, TRINTA REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS).
CONDIÇÕES DE PAGTº: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM
ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA
FISCAL.
OBJETO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HMCA.
ORIGEM: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CASIMIRO DE ABREU – RJ 04 DE DEZEMBRO DE 2015

EDSON MANGEFESTI FRANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 516/14

VALOR TOTAL: R$9.893,00 (NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA
E TRÊS REAIS).
CONDIÇÕES DE PAGTº: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM
ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA
FISCAL.
OBJETO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HMCA.
ORIGEM: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CASIMIRO DE ABREU – RJ 04 DE DEZEMBRO DE 2015

EDSON MANGEFESTI FRANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 516/14

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público aos
interessados, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, que
fará realizar na sala de reuniões da Comissão Especial de Licitação na
Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, Licitação
para Registro de Preço na Modalidade Pregão na forma Presencial n.°
58/2015, no dia 23/12/2015, às 10h00min, objetivando o registro de
preço para futura e eventual prestação de serviço de manutenção
técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do
Município. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site:
www.comprascasimiro.com.br ou em até 24 (vinte e quatro) horas
anteriores à data do recebimento das propostas, mediante a entrega
de 02 (duas) resmas 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, 10 de dezembro de 2015.

Álvaro Luiz Carvalho da Silva
Pregoeiro
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 16/2014 

 
No dia 22 do mês de Dezembro do ano de 2014, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU , Estado de 
RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.115.458/0001-78, com sede administrativa localizada na RUA 
PADRE ANCHIETA, 234, bairro CENTRO, CEP nº. 28860-000, nesta cidade de Casimiro de Abreu/RJ, representado pelo(a) Sr(a). Secretário(a) , 
doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
188/2014, Processo Licitatório nº. 10061/2014, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA 
ATENDER OS EVENTOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 
Em conformidade com as especificações constantes no Edital. 

 
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores: 
 

Código Nome da Empresa Itens 
8539   ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 
As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação 
decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, 
bem como pelo Decreto Municipal nº: 84/2009 (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas: 

 
 

Empresas CNPJ / CPF Nome do Representante CPF 
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 15.727.912/0001-37 Alexandre de Almeida Carvalho 091.887.237-55 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública, objetivando:   
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA CONFECÇÃO DE LANCHES 
PARA ATENDER OS EVENTOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM 
ANEXO.   
Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e 
demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do presente Registro de Preços.  

 
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade 
dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor Preço por Item, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e 
de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade 
do registro, conforme segue: 
 
 
Fornecedor: 8539 - ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
Item Especificação 

   
1  BANANA PRATA.  
2  GUARANÁ NATURAL EM COPO PLÁSTICO DE 290ML.  
3  MAÇÃ VERMELHA, NACIONAL EXTRA.  
4 PÃO DE FORMA COMUM, ACONDICIONADO EM SACO 

PLÁSTICO, EMBALAGEM 500 G.   
5  PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 7,5M X 30CM.  
6  PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO  
7  QUEIJO PRATO TIPO LANCHÃO, FATIADO  
8 REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO 

PET COM 2 LITROS   
9 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PLÁSTICA 

TIPO PET COM 2 LITROS   
10  ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS EM GARRAFA DE 500 ML 

  
 Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total 
      

KG  400,000 2,6500 1.060,00

UN  2.500,000 0,8300 2.075,00

KG  300,000 3,7600 1.128,00

PCT  200,000 3,6400 728,00

RL  50,000 4,6500 232,50

KG  40,000 17,4800 699,20

KG  40,000 19,9000 796,00

UN  300,000 5,2500 1.575,00

UN  300,000 4,4800 1.344,00

UN  8.000,000 1,7800 14.240,00 

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 8/2015 originada no Processo
Licitatório Pregão Presencial 142/2015, Objeto: Registro de preços
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAL DE LABORATÓRIO.
Vigência: 7/09/2015 – 7/09/2016.
Para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna
público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços registrados na presente Ata.
Casimiro de Abreu, 7 de dezembro de 2015.
ELIEZER CRISPIM PINTO - Presidente do Águas de Casimiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/15

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/15
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015
VIGÊNCIA: 8/12/2015 a 8/12/2016
HOMOLOGAÇÃO: 07/12/15
CONTRATADO: Reditum serviços LTDA - ME
CNPJ: 04.107.614/0001-28
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
OBJETO: Aquisição de Material de Construção
VALOR DA DESPESA: R$ 191.004,00 (cento e noventa e um mil e
quatro reais)

Casimiro de Abreu , 7 de dezembro de 2015.

ELIEZER CRISPIM PINTO
Presidente do Águas de Casimiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/15

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/15
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015
VIGÊNCIA: 8/12/2015 a 8/12/2016
HOMOLOGAÇÃO: 07/12/15
CONTRATADO: Alternativa comércio e serviços LTDA ME
CNPJ: 13.791.068/0001-58
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
OBJETO: Aquisição de Material de Construção
VALOR DA DESPESA: R$ 10.601,00 (dez mil seiscentos e um reais)

Casimiro de Abreu,  7 de dezembro de 2015.

ELIEZER CRISPIM PINTO
Presidente do Águas de Casimiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/15

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/15
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015
VIGÊNCIA: 8/12/2015 a 8/12/2016
HOMOLOGAÇÃO: 07/12/15
CONTRATADO: V.S.Peres Construção ME
CNPJ: 03.366.535/0001-79
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
OBJETO: Aquisição de Material de Construção
VALOR DA DESPESA: R$ 86.849,00 (oitenta e seis mil oitocentos e
quarenta e nove reais)

Casimiro de Abreu,  7 de dezembro de 2015.

ELIEZER CRISPIM PINTO
Presidente do Águas de Casimiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/15

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/15
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015
VIGÊNCIA: 8/12/2015 a 8/12/2016
HOMOLOGAÇÃO: 07/12/15
CONTRATADO: OS Magalhães de Friburgo Materiais de construção
LTDA
CNPJ: 03.204.167/0001-62
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
OBJETO: Aquisição de Material de Construção
VALOR DA DESPESA: R$ 11.046,80 (onze mil e quarenta e seis reais
e oitenta centavos)

Casimiro de Abreu,  7 de dezembro de 2015.

ELIEZER CRISPIM PINTO
Presidente do Águas de Casimiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/15

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/15
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015
VIGÊNCIA: 8/12/2015 a 8/12/2016
HOMOLOGAÇÃO: 07/12/15
CONTRATADO: Eletricidade Energia e Luz Comércio LTDA - ME
CNPJ: 13.380.785/0001-17
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
OBJETO: Aquisição de Material de Construção
VALOR DA DESPESA: R$ 4.632,50 (quatro mil seiscentos e trinta e
dois reais e cinqüenta centavos)

Casimiro de Abreu, 7 de dezembro de 2015.

ELIEZER CRISPIM PINTO
Presidente do Águas de Casimiro

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2015

O Águas de Casimiro, com sede a Rua Pastor Luiz Laurentino da
Silva, 109 - CENTRO - Casimiro de Abreu/RJ, pelos poderes conferidos
a esta Pregoeira, CONVOCA, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações, e o processo administrativo 59/2015, a empresa
CONCEPT WORK LTDA. M/E, inscrita no CNPJ sob o n 97.536.186/
0001-30, na pessoa de seu representante o Sr. EVARISTO TIAGO
MACEDO BOUCINHA a comparecer na sede desta Autarquia, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, para assinar a ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS nº 10/2015, referente à Aquisição de Eletrodomésticos e
Eletroeletrônicos, considerando inúmeras tentativas frustradas para
tal. Faz igualmente saber que o seu não comparecimento acarretará
as sanções previstas no Edital de Licitação objeto deste certame e
legislação vigente.

Casimiro de Abreu, 10 de Dezembro de 2015.

Laila Pedro Manhães
Pregoeira - Portaria nº 22/2015
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2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço. 
 
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao 
restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993.  

 
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por 
meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de 
fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena 
de indeferimento do pedido.  

 
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para 
levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.  

 
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, 
devidamente justificado no processo.  

 
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá 
optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.  

 
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor 
preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.  

 
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:  

 
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua 

adequação ao praticado no mercado;  
 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  
 

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.  
 
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente 
assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as 
situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:  

 
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:  

 
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção 

do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:  
 

b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados 
pelo órgão gerenciador; 

 
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época 

da licitação, sendo registrado o de menor valor. 
 
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a 
anuência das partes.  

 
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de 
fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das 
penalidades.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE 
PREÇOS 

 
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as 
eventuais prorrogações.  

 
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e 
respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.  

 
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais 
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.  

 
 

  

 

 
 

  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  pelos  órgãos  ou  entidades  da  Administração  Municipal  relacionadas  no  objeto  deste  Edital; 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  Nº 42    –  Concurso Público 2013 

 
                      O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os 
candidatos relacionados no Anexo I a comparecerem na Coordenadoria Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Casimiro de Abreu,  situada na Rua Padre Anchieta, nº 234, centro – Casimiro de Abreu-RJ,  para provimento de vagas 
decorrentes de aprovação no  Concurso Público 2013, homologado através do Decreto nº 105, de 10 Julho de 2013. 
                  Os candidatos deverão se apresentar nos  dias e horários especificado no anexo I deste Edital, munidos dos 
seguintes documentos abaixo relacionados que serão conferidos com o original, ficando alertados do não comparecimento  
perder direito a vaga. 

a) Atestado de Saúde Admissional (Posto de Saúde ) 
b) Cópia da Carteira de Identidade; 
c) Cópia do CPF; 
d) Cópia do Título de Eleitor, bem como comprovante de votação da última eleição; 
e) Cópia de Certidão de Nascimento, Casamento e dos Dependentes; 
f) Cópia de comprovante de residência.; 
g) Cópia do PIS/PASEP, se  tiver; 
h) Cópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
i) Cópia de Certificado de Conclusão de Curso 
j) Cópia do Registro no Conselho profissional exigido nos termos do edital; 
k) 02 fotos 3x4; 
l) Declaração de Bens e Rendas; 
m) Cópia Cartão de conta corrente ( Brasil ou Itaú ) 
n) Certidão de Antecedentes Criminais (somente para cargo de guarda municipal) 

 
       Exames para os seguintes cargos: 
 
 Para cargo de Professor:  

• Exame de otorrinolaringologista – Laringoscopia, 
• Exame de Sangue: Hemograma completo, glicose, uréia, creatinina, tipo sanguíneo e Fator RH; 
• Transaminases 
• Telerradiografia de Tórax P.A e perfil com laudo; 
• Radiografia simples de coluna lombossacra e de coluna cervical com laudo; 
• Eletrocardiograma com laudo ( só para maiores de 40 anos) 

  
Para os demais cargos:  

• Exame de Sangue: Hemograma completo, glicose, uréia, creatinina, tipo sanguíneo e Fator RH; 
• Transaminases 
• Telerradiografia de Tórax P.A e perfil com laudo; 
• Radiografia simples de coluna lombossacra e de coluna cervical com laudo 
• Eletrocardiograma com laudo ( só para maiores de 40 anos) 

  
Obs: Para obtenção do Atestado Admissional de que trata alínea acima, o candidato deverá dirigir-se ao Posto de Saúde 
Manoel Marques Monteiro em Casimiro de Abreu-RJ no mesmo dia da convocação, munidos de resultados de exames 
acima solicitado. 
                                                          

                                                                               Casimiro de Abreu, 08 de Dezembro de 2015. 
  

Ricardo Silva Lopes 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

ANEXO I 
 

 
CARGO: SUPERVISOR DE ENSINO 
Dia:  05 / 01 / 2016  às 09:00 
 

Colocação 
 

  

10 105470 ALESSANDRA SANTOS DO NASCIMENTO 
11 102088 VALÉRIA CRISTINA MIRANDA COSTA NEVES  
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4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão 
gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro 
instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os 
preços registrados, obedecida a ordem de classificação.  

 
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.  

 
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores 
e demais normas cabíveis.  

 
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições 
por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.  

 
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado 
do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".  

 
CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
5.1. Compete ao Órgão Gestor: 

 
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, 
denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;  

 
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado 
do valor máximo a ser pago pela Administração.  

 
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará 
os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
fornecidos. 

 
5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe 
facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro 
de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização; 
 
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, 
observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para 
atendimento dos órgãos usuários.  

 
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente 
justificado no processo;  

 
5.1.6. Emitir a autorização de compra;  

 
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros 
meios permitidos pela legislação;  

 
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 

 
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas 
estabelecidas no edital;  

 
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive 
encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;  

 
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.  

  

 
 
  

  

 
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata: 

 
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de 
duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na 
proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;  

 
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em 
função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais 
situações;  

 
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;  

 
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;  

 
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;  

 
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta 
Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela 
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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,08 de Dezembrode  2015. 
 

ELIEZER CRISPIM PINTO 
Presidente (Gerente da Ata) 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Águas de Casimiro 
 

REDITUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
LEONARDO DIAS DE ABREU 

Sócio Gerente  
 

ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVÇOS LTDA/ME 
ODAIR JOSÉ MARINHO 

Sócio Gerente  
 

V. S. PERES CONSTRUÇÃO M/E 
ROBSON DA SILVA PERES 

Sócio Gerente  
 
 

OS MAGALHÃES DE FRIBURGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA/ME 
NATANIAS FREZ MAGALHÃES 

Sócio Gerente 
Testemunhas: 
1. _________________________________________ CPF: ________________________ 
 
2. _________________________________________ CPF: ________________________ 
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Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;  
 
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;  

 
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por 
outros meios facultados na legislação relativa às licitações.  

 
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto 
de registro de preços.  

 
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.  

 
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados 
e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando: 
 
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 
 

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;  
 

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;  
 

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;  
 

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;  
 

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;  

 
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

 
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de 
registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

 
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o 
comprovante ao expediente que deu origem ao registro.  

 
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.  

 
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada 
a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e 
a ampla defesa.  

 
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente 
subsequente.  

 

 
 

  
 
CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.  

 
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela 
devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do 
responsável.  

 
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma 
estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de 
Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.  

 
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o 
fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem 
de Fornecimento.  

 
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, 
mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.  

 
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local 
em que esta indicar.  

 
7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de 
recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.  

 
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.  

 
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações 
deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.  
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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 
 
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; 
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7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e 
assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a 
Ata cancelado.  

 
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.  

 
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações 
descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas 
especificações.  

 
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam 
adequados para o uso.  

 
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da 
entrega.  

 
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo 
de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.  

 
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente 
Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, 
contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, 
conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.  

 
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com 
o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.  

 
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, 
passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.  

 
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.  

 
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.  

 
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou 
créditos existentes em favor da fornecedora.  

 
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.  

 
 

  

 

 
 

  
 

 
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
9.1. A Detentora da Ata de Registro de Preços estará obrigada, em função de solicitação dos usuários (participantes ou apostilados), a fornecer os 
quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 
8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativo nas demais situações.  

 
9.2. Na hipótese acima, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados em ata.  

 
9.3. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o 
disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários 
da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, 
observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
 
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas: 
 
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de 
empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos: 
 

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;  
 

b) cancelamento do preço registrado;  
 

�

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 15 (quinze) dias corridos 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 15 (quinze) dias corridos, 
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 análise 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 15 (quinze) dias corridos, 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. 
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c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos. 

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.  

 
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento: 
 

a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;  
 

b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.  
 
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço: 
 

a) advertência, por escrito, nas falta leves;  
 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo 
fornecedor;  

 
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 

(dois) anos.  
 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas 
nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  

 
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a 
administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não 
mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.  

 
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão 
temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.  

 
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada 
a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos 
causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.  

 
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da 
notificação.  

 
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.  

 
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.  

 

 
 

  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA 
 
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Casimiro de Abreu para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento. 
 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas. 

 
 
 

Casimiro de Abreu,22 de Dezembro de 2014. 
 
 

______________________________________________  
Dulcinete Batista de Arruda 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
       PROTARIA nº 0617/2015 

 
Empresas Participantes: 

 
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CNPJ: 15.727.912/0001-37  ________________________________________ 
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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 itens 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. 
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PROCESSO n.º 104 /2015 
LICITAÇÃO n.º15/2015– Pregão Presencial 
 
Aos oito dias do mês de Dezembro 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:  
 
REDITUM SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.107.614/0001-28, estabelecida à Rua Padre José Maria Yanes 
Garcia, nº 298, Mataruna, Município de Casimiro de Abreu /RJ, CEP 28.860.000, neste ato representada por seu representante 
Credenciado, Sr LEONARDO DIAS ABREU, portador da Carteira de Identidade n.º 10776888-9 IFP/RJ e CPF n.º 085.880.687-88;; 
 
ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA/ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.791.068/0001-88, estabelecida à Rua 
Evaristo Boucinha, nº 95, Centro, Município de Casimiro de Abreu /RJ, CEP 28.860.000, neste ato representada por seu representante 
Credenciado, Sr ODAIR JOSÉ MARINHO, portador da Carteira de Identidade n.º 097847578IFP/RJ e CPF n.º 041.870.707-37; 
 
V. S. PERES CONSTRUÇÃO M/E, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.366.535/0001-79, estabelecida à Rua Pastor Luis Laurentino, nº 
685, Mataruna, Município de Casimiro de Abreu /RJ, CEP 28.860.000, neste ato representada por seu representante Credenciado, Sr 
ROBSON DA SILVA PERES, portador da Carteira de Identidade n.º 106903818IFP/RJ e CPF n.º 069512857-48; 
 
OS MAGALHÃES DE FRIBURGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA/ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.204.167/0001-
62, estabelecida à Rua Rodrigues Alves, 432, São Pedro da Serra , Município de Nova Friburgo /RJ, CEP 28.616-155, neste ato 
representada por seu representante Credenciado, Sr NATANIAS FREZ MAGALHÃES, portador da Carteira de Identidade n.º 11395965-
4IFP/RJ e CPF n.º 089.119.287-55; 
 
ELETRICIDADE ENERGIA E LUZ COMÉRCIO LTDA/ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.380.785/0001-17, estabelecida à 
Avenida Venâncio Pereira Veloso, 17, loja 01, Centro, Município de Bom Jardim /RJ, CEP 28.660-000, neste ato representada por seu 
representante Credenciado, Sr JADSON NEVES DE JESUS, portador da Carteira de Identidade n.º 24.975.519-0IFP/RJ e CPF n.º 
154.819.147-78; 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Aquisição de Materiais de Construção, que serão utilizados em consertos, manutenção e obras, nas localidades 
de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado, em observância a recomendação descrita no ordenamento legal do Art. 15 II da lei 
8666/93, conforme Termo de Referência. 
 
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: 
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