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Resolução nº 02/2016 Casimiro de Abreu, 24 de fevereiro de 2016
O Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:

Edição nº DXLV - 26 de fevereiro de 2016

Art. 1º - Rescindir o Contrato Temporário de Trabalho com o Fundo Municipal de Saúde, relativo ao período de 03/04/2015 a 28/01/2016, da

Jornalista responsável:Guilherme Duarte

profissional relacionada no Anexo Único da presente Resolução;
ERRATA DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2015

Onde se lê:

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Na publicação do Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu
– Edição nº DXL de 12/02/2016, página 7:

Edson Mangefesti Franco
Secretário Municipal de Saúde

Onde se lê:

Port. 516/2014
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“Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2016, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, com sede na Rua Padre
Anchieta, n.º 234, Centro – Casimiro de Abreu - RJ, inscrito noCNPJ
sob o n.º 29.115.458/0001-78, nos termos do estabelecido pela Lei
Federaln.º 10.520, de 17.07.02 e Decreto Municipaln.º 520, de
15.04.2015, de 02.05.2011, Decreto 466, de 16.12.2014, com aplicação
subsidiária da Lei Federaln.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 Secretaria Municipal
de Educação...”

“Instrumento: 4º Termo aditivo ao contrato nº 057/2012. Assinado em
03/09/2015. Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa:
Unimed de Macaé Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
FundamentoLegal: resolução normativa 279/2011 e 308/2013 da ANS.
...”
Leia-se:
“Instrumento: 4º e 5º Termos aditivos ao contrato nº 057/2012.
Assinados em 08/10/2015. Partes: Município de Casimiro de Abreu e
a Empresa: Unimed de Macaé Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
FundamentoLegal: resolução normativa 279/2011 e 308/2013 da ANS.
...”
RICARDO SILVA LOPES
Secretário Municipal de Administração
Portaria n.º 006/2013

“(...) Casimiro de Abreu, 16 de fevereiro de 2016.”
Leia-se:

RESOLUÇÃO SMAS Nº 002/16
A Secretária Municipal de Assistência Social de Casimiro de Abreu, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, em conformidade
com as Leis Nº 1048 e 1049 de 18 de agosto de 2006.
RESOLVE:
Art. 1°- Designar a servidora, Angela Vianna de Carvalho Martins, mat. 10224, cargo Assessor Especial – 2, responsável pelo setor Direção
e Assessoramento Superior do Abrigo Temporário com efeitos retroativos em 29 de Dezembro de 2015.
Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio público, revogadas as disposições em contrário.

“Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2016, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, com sede na Rua Padre
Anchieta, n.º 234, Centro – Casimiro de Abreu - RJ, inscrito noCNPJ
sob o n.º 29.115.458/0001-78, nos termos do estabelecido pela Lei
Federaln.º 10.520, de 17.07.02 e Decreto Municipaln.º 520, de
15.04.2015, de 02.05.2011, Decreto 466, de 16.12.2014, com aplicação
subsidiária da Lei Federaln.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 Secretaria Municipal
de Administração...”
“(...) Casimiro de Abreu, 12 de fevereiro de 2016.”
RICARDO SILVA LOPES
Secretário Municipal de Administração
Portaria n.º 006/2013

Casimiro de Abreu, 29 de janeiro de 2016.

Rosana Lélia de Souza Santos Machado
Secretária Municipal de Assistência Social
Port: 016/2013

ERRATA DE EXTRATO DE INSTRUMENTO TERMOADITIVO
CONTRATUAL
Na publicação do Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu
– Edição nº DII de 08/10/2016, página 22:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEMAD Nº 014/2016

EM, 22 DE FEVEREIRO DE 2016

O SUCRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DELEGADA DE ACORDO COM O
DECRETO Nº 054/2013 E COM FULCRO NO ART. 52 DA LEI Nº 365,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996.
RESOLVE:
Art. 1º - REMOVER, a Servidora MARLENE EMILIA CESAR, Agente
de Serviços Gerais, Matrícula nº 10172, da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a Secretaria
Municipal de Administração, desta Municipalidade.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou
afixação no átrio público, revogadas as disposições em contrário,
surtindo seus efeitos a partir de 01/03/2016.
RICARDO SILVA LOPES
Secretário Municipal de Administração
Port. 006/2013
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PROCESSO Nº. 004/16

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 com a Empresa THIAGO F. MACABÚ
LTDA ME, Situada a Rua Prefeito Alpheu Marchon, nº. 30 Loja 01 –
Centro – Casimiro de Abreu/RJ, referente à aquisição de medicamento
para atender os usuários Antonio Teles da Silva, Tânia Souza da
Silva e Weider Souza da Silva, no valor total de R$ 854,10(oitocentos
e cinquenta e quatro reais e dez centavos)
Publique-se
Em, 01 de fevereiro 2016
Gilson Motta Paixão
Coordenador FMS
Port.375/15
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 com a Empresa THIAGO F. MACABÚ
LTDA ME, Situada a Rua Prefeito Alpheu Marchon, nº. 30 Loja 01 –
Centro – Casimiro de Abreu/RJ, referente à aquisição de medicamento
para atender os usuários Antonio Teles da Silva, Tânia Souza da
Silva e Weider Souza da Silva, no valor total de R$ 854,10(oitocentos
e cinquenta e quatro reais e dez centavos)

para atender a usuária Ednalva Germano de Souza, no valor total de
R$ 747,90(setecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos)
Publique-se
Em, 01 de fevereiro 2016
Gilson Motta Paixão
Coordenador FMS
Port.375/15
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 com a Empresa THIAGO F. MACABÚ
LTDA ME, Situada a Rua Prefeito Alpheu Marchon, nº. 30 Loja 01 –
Centro – Casimiro de Abreu/RJ, referente à aquisição de medicamento
para atender a usuária Ednalva Germano de Souza, no valor total de
R$ 747,90(setecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos)
Publique-se
Em, 01 de fevereiro 2016
Edson Mangefesti Franco
Secretário Municipal de Saúde
Port. 516/14

Publique-se
Em, 01 de fevereiro 2016
Edson Mangefesti Franco
Secretário Municipal de Saúde
Port. 516/14

26/02/2016

RESOLUÇÃO SMAS Nº 001/ 16
EMENTA: Tornar sem Efeito a Resolução SMAS n° 005/2013, e dá
outras providências.

PROCESSO Nº. 008/16
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 com a Empresa THIAGO F. MACABÚ
LTDA ME, Situada a Rua Prefeito Alpheu Marchon, nº. 30 Loja 01 –
Centro – Casimiro de Abreu/RJ, referente à aquisição de medicamento

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

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

26/02/2016
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Pela inexecução total ou parcial na execução do objeto, garantida a ampla defesa, a
Contratada ficará sujeita às seguintes sanções:
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será descredenciado do
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, e
alterações posteriores, o licitante que:
a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata ou autorização de prestação de serviço, deixar de
apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;
b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
c) não mantiver a proposta;
d) falhar ou fraudar a execução da Ata ou ordem de fornecimento;
e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
12.2. Pela inexecução total ou parcial da Ata ou da Autorização de Compra, garantida a ampla defesa, a Contratada ficará sujeita
às seguintes sanções:
a) advertência, por escrito, informando à contratada sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
b) multa, observados os seguintes limites:
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou prestação
do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou causem transtornos, ainda, fora das
especificações contratadas.
c) suspensão temporária de participar em licitações promovidas pelo Tribunal e impedimento de contratar com a Administração
Pública Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 e demais disposições correlatas;
d) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93..
12.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste edital.
12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificação
da sanção, sob pena de ser descontado da garantia prestada ou do pagamento eventualmente devido pela Administração.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de
Registro de Preços.
b) é vedado caucionar ou utilizar a Autorização de prestação de serviço decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira.
13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de registro de Preços durante sua
vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização deste Fundo, através da Comissão Permanente de Licitação
- CPL.
13.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
13.3. As aquisições adicionais de que trata o subitem 13.2 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento)
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
13.4. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As partes elegem o foro da Comarca de Casimiro de Abreu/RJ para dirimir dúvidas ou
litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata. E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata.

Art.1º- Tornar sem Efeito a Resolução SMAS n° 005/2013 de 01
de Janeiro de 2013, que designa Suelene Rodrigues da Fonseca,
Assessor Especial - 2, matrícula 10559, responsável pelo cargo de
Direção e Assessoramento Superior do Abrigo Temporário, com
efeitos retroativos em 28 de dezembro de 2015.
Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação ou
afixação no átrio público, revogadas as disposições em contrário.

Casimiro de Abreu, 26 de JANEIRO de 2016.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário Municipal de Saúde

MEDCOT DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
Erick Malheiro Leoncio Martins

Casimiro de Abreu, 29 de Janeiro de 2016.

Rosana Lélia de Souza Santos Machado
Secretária Municipal de Assistência Social

Testemunhas:
1. _________________________________________ CPF:________________________
2. _________________________________________ CPF:________________________
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9.10. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observada as condições especificas da CONTRATADA, aplicar-se-á, no que
couber, o dispositivo da Lei Federal nº 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, na Lei Federal 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 suas alterações e regulamentações posteriores;
9.11. No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do Art. 4º, ou como pessoa jurídica
amparada por medida Judicial constante do Art. 36, ambos da instrução normativa SRF, nº 1.234, de 11.01.2012, deverá
apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida instrução normativa, sob pena de
retenção de tributos da fonte;
9.12. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento respectivos,
prosseguindo-se a contagem somente após apresentação da nova documentação isenta de erros.
DAS ALTERAÇÕES
CLÁUSULA DÉCIMA. O preço registrado se manterá fixo e irreajustável durante a vigência da ata, ressalvadas as hipóteses
contidas no art. 65 da Lei Federal 8.666/93, desde que, devidamente comprovadas mediante planilhamento dos custos e
detalhamento dos fatos supervenientes.
10.1. O pedido de alteração de preços deverá vir acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos:
a) nota fiscal que comprove o novo preço praticado pelo fornecedor no período solicitado;
b) planilha detalhada referente a composição dos custos operacionais que comprovem com a devida técnica os novos valores.
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata, promover as necessárias negociações junto
aos fornecedores.
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
órgão gerenciador deverá:
10.3.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
10.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
10.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
10.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
10.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
10.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgão
participantes, se houver.
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderá ser cancelado de pleno
direito nas seguintes situações:
11.1. Pelo FUNDO:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar a Autorização de Prestação de Serviços, contratos ou instrumentos congêneres no prazo
estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses
previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas pelo Fundo.
f) não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
11.2. Pelo Fornecedor:
a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências
desta Ata de Registro de Preços;
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.
11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento,
a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no
“Diário Oficial do Município”, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.
11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Fundo, facultando-se a este
a aplicação das sanções previstas nesta Ata.
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos
itens.
11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, o Fundo adotará as medidas
ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26/02/2016
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO n.º 239/2015
LICITAÇÃO n.º 34/2015 – Pregão Presencial – Fundo Municipal de Saúde
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos 26 dias do mês de janeiro de 2016, o Fundo Municipal de Saúde, com sede na Rua Padre Anchieta, 264, Centro, Casimiro de
Abreu- RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.291.841/0001-44, nos termos do estabelecido pela Lei Federal nº 10.520, de
17.07.2002, Decreto Municipal nº 520, de 15.04.2015 e Decreto Municipal nº 466, de 16.12.2014, com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993, e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do
disposto no Edital, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, a seguir denominado FMS, resolve registrar os
preços da empresa abaixo identificada, a seguir denominada simplesmente PRESTADORA, observadas as disposições do Edital
e as cláusulas deste instrumento:
MEDCOT DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, CNPJ 19.622.734/0001-30, estabelecida na Rua Guapore, n.º 508 –
Balneário Remanso – Rio das Ostras, RJ, neste ato representada por seu Representante Legal Sr Erick Malheiro Leoncio Martins,
portador da Carteira de Identidade n.º 5267364-1 expedida pelo CRM/RJ e CPF n.º 016.778.237-12.
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA.
1.1. Este instrumento não obriga o Fundo a adquirir os serviços nela registrados nem firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese
em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.
DOS PREÇOS
CLÁUSULA SEGUNDA. Os quantitativos, preços e prestadores encontram-se relacionados no quadro a seguir:
MEDCOT DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
UNID Quantidade
Item
Preço Unitário
Especificação
1 ANGIORRESSONÂNCIA CEREBRAL.
UN
120
R$ 268,75
RESSONÂNCIA
MAGNETICA
DO
CRÂNIO.
2
UN
120
R$ 268,75
RESSONANCIA
MAGNÉTICA
DE
SELA
3
UN
36
R$ 268,75
TURCICA
RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA
4
UN
120
R$ 268,75
CERVICAL.
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA
5
UN
40
R$ 268,75
TORACICA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN
6 SUPERIOR
UN
50
R$ 268,75
7

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
LOMBO-SACRA

DA

COLUNA

Preço Total
R$ 32.250,00
R$ 32.250,00
R$ 9.675,00
R$ 32.250,00
R$ 10.750,00
R$ 13.437,50

UN

300

R$ 268,75

R$ 80.625,00

UN

36

R$ 268,75

R$ 9.675,00

UN

300

R$ 268,75

R$ 80.625,00

9

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE
BACIA PELVES
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO
INFERIOR (UNILATERAL)

10

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO
SUPERIOR (UNILATERAL)

UN

240

R$ 268,75

R$ 64.500,00

11

RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
DE
ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR.

UN

10

R$ 268,75

R$ 2.687,50

UN

5

R$ 361,25

R$ 1.806,25

UN

20

R$ 268,75

R$ 5.375,00

UN

5

R$ 268,75

R$ 1.343,75

8

12
13
14

RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
DE
CORAÇÃO/AORTA.
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TÓRAX.
RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
DE
VIAS
BILIARES

TOTAL

R$ 377.250,00

DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, nos
termos do art. 4 do Decreto Federal nº. 3.931 de 19.09.2001.
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DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Fundo Municipal de Saúde, para avaliar o mercado
constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar trimestralmente os preços registrados.
4.1. Os Órgãos Não Participantes do certame poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, mediante prévia consulta ao Órgão
Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e regras estabelecidas
no Edital e na Lei nº 8.666 de 1993.
4.1.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.1.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100%
(cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
4.1.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade
ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
4.2. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação atende a seus interesses,
sobretudo quanto aos valores praticados.
DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA QUINTA.
5.1. Os procedimentos deverão ser inicializados após a autorização do Secretário Municipal de Saúde ou pessoa por ela
autorizada, após a retirada da nota de empenho, no prazo abaixo especificado: A prestação dos serviços deverá ser inicializada
imediatamente de acordo com a ordem de execução do Secretário Municipal de Saúde ou pessoa por ela autorizada para este fim,
juntamente com o envio da nota de empenho; devendo-se a respectiva prestação de serviços ser realizada em conformidade ao
período e ao quantitativo informado na solicitação de empenho;
5.2. A prestação de serviços deverá ser oferecida por empresas que se localizem na baixada litorânea para garantir o acesso de
atendimento em caráter eletivo e/ ou emergencial aos usuários, evitando transtornos na locomoção para municípios extremamente
distantes, além propiciar economicidade aos cofres públicos pela relação custo x benefício;
5.3. Em caso de quebra, mau funcionamento ou outros problemas que impeçam a realização dos mesmos, esta deverá
disponibilizar os mesmos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;
5.4. Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços (exames); devendose ainda a empresa fornecer todos os equipamentos, funcionários e insumos necessários para a execução dos mesmos.
DO LOCAL E PRAZO DE REALIZAÇÃO
CLÁUSULA SEXTA.
6.1. Os Exames de média e alta complexidade serão realizados nos pacientes encaminhados pela Rede Municipal de Saúde de
Casimiro de Abreu e Unidades de Saúde referenciadas através de ficha de encaminhamento ou requisição devidamente autorizada
pelo SAU – Serviço de Acolhimento ao Usuário desta Secretaria. Para os exames eletivos a Contratada deverá realizá-los em suas
dependências mediante agendamento prévio, em horário comercial, de segunda à sexta-feira, de 08h as17h.
6.2. A empresa deverá se responsabilizar ainda por todos os custos operacionais; visando assim fortalecer as ações em saúde no
processo de regionalização da assistência à saúde preconizado pelo Sistema Único de Saúde, consoante os princípios constantes
na Lei 8080/90, bem como para consolidar o atendimento da norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS- SUS 01/01
(POT. MS/GM Nº 95, de 26 de janeiro de 2001 e regulamentação complementar);
6.3. Fornecer de acordo com a execução dos procedimentos solicitados através da nota de empenho/ordem de execução, a relação
mensal dos procedimentos realizados com as respectivas solicitações de exames devidamente autorizados pela Secretaria
Municipal de Saúde, carimbadas e assinadas pela contratada.
6.4. Manter equipe de profissionais qualificados e registrados nos órgãos competentes para realização dos procedimentos dentro
das normas exigidas pelo Ministério da Saúde, bem como oferecer e manter equipamento de qualidade para o atendimento de
nossos pacientes;
6.5. 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 médicos ou de
material empregados inadequadamente.
6.6. Não realizar procedimentos em pacientes sem que a guia de solicitação médica esteja devidamente preenchida,
principalmente sem o procedimento adequado, tampouco realizar procedimentos desnecessários ao solicitado pelo médico do
Sistema Municipal de Saúde;
6.7. Se a guia de solicitação médica estiver indicando mais de um procedimento o mesmo deve ser efetuado pela contratada,
cabendo o SAU (Serviço de Acolhimento ao Usuário ), justificar o caso por escrito quando concluído os serviços correspondentes
ao referido empenho.
6.8. Se a solicitação de exame for de unidade de saúde de outro município e autorizada pelo SAU, o procedimento deve ser
efetuado pela contratada. Trata-se de unidade referenciada ao atendimento de pacientes munícipes de Casimiro de Abreu.
6.9. Se a guia de solicitação médica de exame for encaminhada em cópia autorizada pelo SAU, a contratada deve efetuar o
procedimento. Cabendo ao SAU justificar o caso por escrito quando concluído os serviços correspondentes ao referido empenho.
6.10. Se a guia médica for encaminhada ao prestador, no qual a nomenclatura do exame não estiver exatamente conforme
descrito no empenho, corresponder ao mesmo procedimento e autorizada pelo SAU. A contratada deve efetuar o exame, cabendo
ao SAU justificar o caso por escrito quando concluído os serviços correspondentes ao referido empenho.
6.11. Entregar semanalmente os resultados dos exames realizados diretamente para o SAU (Serviço de Acolhimento ao Usuário),
situado na Rua Franklin José dos Santos, 271 – Centro – Casimiro de Abreu – RJ;
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6.12. Para o atendimento e recepção aos pacientes, a contratada deverá utilizar-se de pessoal qualificado, devidamente trajado,
asseado e com comportamento exemplar de atenção ao usuário dos serviços.
6.13. A contratada deverá apresentar, como ambiente para receber os pacientes, um espaço arejado e limpo, de acordo com
exigências da vigilância sanitária (SEMUSA – Secretaria Municipal de Saúde), com uma sala equipada para atender de maneira
satisfatória as necessidades dos pacientes, devendo ainda oferecer uma sala adequada para a espera.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações:
7.1. DO FMS
7.1. Fiscalizar a execução dos serviços, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o contrato;
7.1.2. Realizar o pagamento de acordo com a execução do serviço a ser empenhado/contratado consoante a necessidade desta
Secretaria no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser procedido em até 30 (trinta) dias após a
apresentação da nota fiscal.
8.2. DO FORNECEDOR
8.2.1. Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto
deste Projeto Básico/Contrato.
8.2.2. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
Contrato.
8.2.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no valor ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de procedimentos.
8.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos
de greve ou paralisação de qualquer natureza.
8.2.5. Comunicar imediatamente ao Fundo qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgáveis necessárias
para recebimento de correspondência.
8.2.6. Indenizar terceiros e/ou o Tribunal, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer
danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das
autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
8.2.7. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
8.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos a prestação dos serviços.
8.2.9. Ter sede e/ou filial no município, com telefone;
8.2.10. Executar, mediante ordem de fornecimento, de acordo com as condições previstas, as entregas do objeto deste
instrumento;
8.2.11. Executar diretamente o objeto, conforme estabelecido na licitação, sem transferência de responsabilidade ou
subcontratação;
8.2.12. Respeitar a melhor técnica vigente durante a execução dos serviços.
8.2.13. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.66/93.
DO PAGAMENTO
CLÁUSULA NONA. O Fundo pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela quantidade
solicitada, que constará da ordem de fornecimento e da Nota de Empenho.
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores.
9.2. O fornecedor deverá emitir a nota fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e conseqüentemente
lançado nesta Ata.
9.3. A contratada apresentará nota fiscal no ato da entrega dos materiais, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores (exceto o
ordenador de despesas) e posteriormente encaminhada para pagamento que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias;
9.4. O Fundo Municipal de Saúde somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às formalidades legais e
contratuais previstas;
9.5. 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
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.
9.7. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações desde que este atraso decorra de culpa da PMCA/FMS, o valor devido será
acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia de atraso, a
titulo de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida;
9.8. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o sub item anterior será efetivado mediante a autorização
expressa da Secretaria Municipal de Fazenda/FMS, em processo próprio, que se iniciará com requerimento da licitante contratada
dirigido ao Secretário (a) Municipal de Fazenda/FMS;
9.9. Caso a PMCA/FMS efetue pagamento devido a contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontada da
importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia de antecipação;
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