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Resumo Portarias 008/2016 – 07/06/16

Port. 015/16 – Colocar à disposição da Prefeitura Municipal de
Casimiro de Abreu, a Servidora Srª. AUERICA DE OLIVEIRA CASTRO
MAGALHAES, Agente de Serviços Gerais, matrícula nº. 113, para
exercer suas atividades junto a Prefeitura, sem ônus para a Fundação
Cultural Casimiro de Abreu, a partir de 1º de Junho de 2016. Port. 016/
16 – Colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Casimiro de
Abreu, o Servidor Sr. ARISTIDES ARNALDO SCARPINE, Auxiliar
Administrativo, matrícula nº. 058, para exercer suas atividades junto
a Prefeitura, sem ônus para a Fundação Cultural Casimiro de Abreu, a
partir de 1º de Junho de 2016. Port. 017/16 – Colocar à disposição da
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, o Servidor Sr. LEONARDO
DOS SANTOS OLIVEIRA, Auxiliar do Biblioteca, matrícula nº. 103,
para exercer suas atividades junto a Prefeitura, sem ônus para a
Fundação Cultural Casimiro de Abreu, a partir de 1º de Junho de 2016.
Estas portarias entrarão em vigor na data de suas publicações,
revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a
parti de 1º de Junho de 2016.

LUIS GUSTAVO SILVA MARCHIORI
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 11/2016 DO CONTRATO DE
FORNECIMENTO Nº 13/2016 ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE E A EMPRESA AUTO POSTO IRMÃOS MUCELIN LTDA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o
nº 08.772.020/0001-92, estabelecido na Rua PE. Anchieta, nº 264 –
Centro, CEP 28860-000, nesta Cidade, doravante denominada FUNDO,
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o Sr.
Edson Mangefesti Franco, brasileiro, casado, administrador, carteira
de identidade nº 50.440.415-5, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no
CPF sob o nº 962.993.127-34, residente e domiciliado na Rua Mário
Costa, nº 238, sobrado, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, resolve
modificar unilateralmente o Contrato de Fornecimento nº 13/2016,
conforme Processo Administrativo nº 241/15, que se regerá pela
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo a

modificação unilateral do Contrato de Fornecimento registrado e
publicado através do nº 13/2016 de 15.02.2016, por parte deste
FUNDO, visando à alteração do código da Fonte de Recurso e do
Programa de Trabalho constante na Nota de Empenho nº 77/16 de
15.02.2016, cujo Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.99.00.00.00.0109,
cujo Programa de Trabalho nº 10.122.0072.2.008 e cuja Fonte de

Recursos 0109 (Royalties Especial) passarão a apresentar, através da
Nota de Empenho nº 265/16 de 31/05/2016, no valor de R$ 32.845,85
(trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco
centavos), o Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.99.00.00.00.0602, o
Programa de Trabalho nº 10.301.0059.2.175 e Fonte de Recursos 0602
(SUS), e da nota de empenho nº 266/16 de 31/05/2016, no valor de R$
151.433,75 (cento e cinqüenta e um mil, quatrocentos e trinta e três
reais e setenta e cinco centavos), o Elemento de Despesa nº
3.3.90.30.99.00.00.00.0202, o Programa de Trabalho nº 10.302.0071.2.101
e Fonte de Recursos 0202 (SUS) tornando anulada parcialmente a
importância de R$257.486,03 (duzentos e cinqüenta e sete mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais e três centavos) da Nota de
Empenho nº 77/2016 de 15.02.2016, por meio da Anulação de Nota de
Empenho nº 18/2016 de 31.05.2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições
anteriormente acordadas do Contrato de Fornecimento nº 13/2016 de
15.02.2016, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.

                                 Casimiro de Abreu – RJ, 31 de maio de 2016.

EDSON MANGEFESTI FRANCO
Secretario Municipal de Saúde

Port. nº 516/14

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 12/2016 DO  CONTRATO DE
FORNECIMENTO Nº 11/2016 ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE E A EMPRESA WR DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS
LIQUEFEITO ME

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o
nº 08.772.020/0001-92, estabelecido na Rua PE. Anchieta, nº 264 –
Centro, CEP 28860-000, nesta Cidade, doravante denominada FUNDO,
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o Sr.
Edson Mangefesti Franco, brasileiro, casado, administrador, carteira
de identidade nº 50.440.415-5, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no
CPF sob o nº 962.993.127-34, residente e domiciliado na Rua Mário
Costa, nº 238, sobrado, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, resolve
modificar unilateralmente o Contrato de Fornecimento nº 11/2016,
conforme Processo Administrativo nº 73/15, que se regerá pela
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo a

modificação unilateral do Contrato de Fornecimento registrado e
publicado através do nº 011/2016 de 05.02.2016, por parte deste

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 775, DE 15 DE JUNHO DE 2016.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar com vista a atender as ações no orçamento geral da Secretaria de Agricultura e Pesca.

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 DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.725 DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2015;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais) para atender a atividade,
conforme abaixo.

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Reforço
20.11.15.452.0032.2.063 207 Conservação de Parques e Jardins 0.108 3.3.90.39.99.00 280.000,00
TOTAL 280.000,00

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

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Anulação
20.16.18.543.0091.2.162 226 Recuperação de Áreas Degradadas 0.108 3.3.90.30.99.00 280.000,00
TOTAL 280.000,00

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 776, DE 15 DE JUNHO DE 2016.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar com vista a atender as ações no orçamento geral da Secretaria de Agricultura e Pesca.

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 DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.725 DE 22
DE DEZEMBRO DE 2015;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 536.000,00 (Quinhentos e trinta e seis mil reais) para atender a atividade,
conforme abaixo.

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Reforço
20.11.15.452.0032.2.063 207 Conservação de Parques e Jardins 0.108 3.3.90.39.99.00 536.000,00
TOTAL 536.000,00

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

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Anulação
20.11.4.122.0010.1.024 205 Reequipamento da Secretaria de Agricultura 0.108 4.4.90.52.99.00 9.000,00
20.11.04.122.0010.1.539 206 Capacitação de Servidor 0.108 3.3.90.39.99.00 6.000,00
20.11.18.542.0032.2.154 208 Controle Biológico do Burrachudo 0.108 3.3.90.30.99.00 29.000,00
20.11.20.122.0010.2.002 209 Auxilio e Vantagens ao Servidor 0.108 3.3.90.14.00.00 7.000,00
20.11.20.122.0032.1.524 210 Eventos da Área Agropecuária 0.108 3.3.90.39.99.00 89.000,00
20.11.20.451.0032.1.530 212 Equipamento para Feira Intinerante 0.108 3.3.90.30.99.00 2.000,00
20.11.20.451.0032.1.530 213 Equipamento para Feira Intinerante 0.108 4.4.90.52.99.00 7.000,00
20.11.20.451.0032.2.312 214 Manutenção da Estrutura Agropecuária 0.108 3.3.90.30.99.00 243.000,00
20.11.20.451.0032.2.312 215 Manutenção da Estrutura Agropecuária 0.108 3.3.90.39.99.00 144.000,00
TOTAL 536.000,00

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO
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FUNDO, visando à alteração do código da Fonte de Recurso e do
Programa de Trabalho constante na Nota de Empenho nº 75/16 de 05/
02/2016, cujo Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.99.00.00.00.0109, cujo
Programa de Trabalho nº 10.122.0072.2.008 e cuja Fonte de Recursos
0109 (Royalties Especial) passarão a apresentar, através da Nota de
Empenho nº 268/16 de 31/05/2016, no valor de R$2.222,00 (dois mil,
duzentos e vinte e dois reais), o Elemento de Despesa nº
3.3.90.30.99.00.00.00.0602, o Programa de Trabalho nº 10.301.0059.2.175
e Fonte de Recursos 0602 (SUS), e da Nota de Empenho nº 267/16 de
31/05/2016, no valor de R$2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais), o
Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.99.00.00.00.0202, o Programa de
Trabalho nº 10.302.0071.2.101 e Fonte de Recursos 0202 (SUS),
tornando anulada parcialmente a importância de R$2.586,00 (dois mil,
quinhentos e oitenta e seis reais) da Nota de Empenho nº 75/16 de
05.02.2016, por meio da Anulação de Nota de Empenho nº 22/16 de
31.05.2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições
anteriormente acordadas no Contrato de Fornecimento nº 11/2016,
permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas
por este Instrumento.

                                 Casimiro de Abreu – RJ, 31 de maio de 2016.

EDSON MANGEFESTI FRANCO
Secretario Municipal de Saúde

Port. nº 516/14

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 13/2016 DO  TERMO DE
CONTRATO SERVIÇOS Nº 03/2016 ENTRE O FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE E A EMPRESA CUSTOM INFORMÁTICA LTDA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº
08.772.020/0001-92, estabelecido na Rua PE. Anchieta, nº 264 – Centro,
CEP 28860-000, nesta Cidade, doravante denominada FUNDO, neste
ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o Sr. Edson
Mangefesti Franco, brasileiro, casado, administrador, carteira de
identidade nº 50.440.415-5, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF
sob o nº 962.993.127-34, residente e domiciliado na Rua Mário Costa,
nº 238, sobrado, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, resolve modificar
unilateralmente o Termo de Contrato de Serviços nº 03/2016, conforme

Processo Administrativo nº 344/15, que se regerá pela legislação
pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo a

modificação unilateral do Termo de Contrato de Serviços registrado
e publicado através do nº 03/2016 de 01.01.2016, por parte deste
FUNDO, visando à alteração do código da Fonte de Recurso e do
Programa de Trabalho constante na Nota de Empenho nº 30/16 de
01.01.2016, cujo Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0101,
cujo Programa de Trabalho nº 10.122.0072.2.008 e cuja Fonte de
Recurso nº 0101 (Recursos Royalties), passarão a apresentar, através
da Nota de Empenho nº 264/16 de 31/05/2016, no valor de R$ 28.545,30
(vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta
centavos), o Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0202, o
Programa de Trabalho nº 10.302.0071.2.101 e com a Fonte de Recursos
0202 (SUS), tornando anulada parcialmente a importância de R$
28.545,30 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e
trinta centavos) da Nota de Empenho nº 30/16 de 01.01.2016, por
meio da Anulação de Nota de Empenho nº 17/2016 de 31.05.2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições
anteriormente acordadas do  Termo de Contrato de Serviços nº 03/
2016, de 01.01.2016, permanecendo válidas e inalteradas as não
expressamente modificadas por este Instrumento.

                                 Casimiro de Abreu – RJ, 31 de maio de 2016.

EDSON MANGEFESTI FRANCO
Secretario Municipal de Saúde

Port. nº 516/14

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 14/2016 CONTRATO DE
SERVIÇOS Nº 79/2014 ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
E A EMPRESA CUSTOM INFORMÁTICA LTDA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o
nº 08.772.020/0001-92, estabelecido na Rua PE. Anchieta, nº 264 –
Centro, CEP 28860-000, nesta Cidade, doravante denominada FUNDO,
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o Sr.
Edson Mangefesti Franco, brasileiro, casado, administrador, carteira
de identidade nº 50.440.415-5, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no
CPF sob o nº 962.993.127-34, residente e domiciliado na Rua Mário
Costa, nº 238, sobrado, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, resolve
modificar unilateralmente o Contrato de Serviços nº 79/2014, conforme
Processo Administrativo nº 109/14, que se regerá pela legislação
pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo a

modificação unilateral do Contrato de Serviços registrado e publicado
através do nº 79/2014 de 04.09.2014, por parte deste FUNDO, visando
à alteração do código da Fonte de Recurso e do Programa de Trabalho
constante na Nota de Empenho nº 11/2016 de 01.01.2016, cujo
Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0101, cujo Programa de
Trabalho nº 10.122.0072.2.008 e cuja Fonte de Recurso nº 0101
(Recursos Royalties), passarão a apresentar, através da Nota de

EXTRATO DE EMPENHO N.º 482/2016

Instrumento: Nota de empenho n.º482/2016;
Data:27/04/2016;
Processo Administrativo n°.6724/2014;
Licitação:Pregão nº 008/2015, conforme Lei 10.520/2002, Decreto
Municipal032/2011, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/93;
Objeto: Referente a aquisição de materiais de escritóriopara atender
a necessidade da Administração Pública de Casimiro de Abreu.
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa:Macabu e
Macabu Ltda Me
CNPJ:31.665.011/0001-14;
Prazo: Até 31/12/2016.
Valor: R$18.029,84(Dezoito mil vinte e nove reais e oitenta e quatro
centavos);
Origem: Secretaria Municipal de Administração.

RICARDO SILVA LOPES

Secretário Municipal de Administração

Portaria n.º 006/2013

EXTRATO DE EMPENHO N.º 484/2016

Instrumento: Nota de empenho n.º484/2016;
Data:27/04/2016;
Processo Administrativo n°.6724/2014;
Licitação:Pregão nº 008/2015, conforme Lei 10.520/2002, Decreto
Municipal032/2011, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/93;
Objeto: Referente a aquisição de materiais de escritóriopara atender
a necessidade da Administração Pública de Casimiro de Abreu.
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa:Cartel Papelaria Ltda
CNPJ:36.220.515/0001-44;
Prazo: Até 31/12/2016.
Valor: R$2.357,80(Dois mil trezentos e cinquenta e setereais e oitenta
centavos);
Origem: Secretaria Municipal de Administração.

RICARDO SILVA LOPES

Secretário Municipal de Administração

Portaria n.º 006/2013

EXTRATO DE EMPENHO N.º 485/2016

Instrumento: Nota de empenho n.º485/2016;
Data:27/04/2016;
Processo Administrativo n°.6724/2014;
Licitação:Pregão nº 008/2015, conforme Lei 10.520/2002, Decreto
Municipal032/2011, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/93;
Objeto: Referente a aquisição de materiais de escritóriopara atender a
necessidade da Administração Pública de Casimiro de Abreu.
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa:OnLine Papelaria
e Informática Ltda Me
CNPJ:09.666.393/0001-41;
Prazo: Até 31/12/2016.
Valor: R$31.200,00(Trinta e um mil e duzentos reais);
Origem: Secretaria Municipal de Administração.

RICARDO SILVA LOPES

Secretário Municipal de Administração

Portaria n.º 006/2013

EXTRATO DE EMPENHO N.º 486/2016

Instrumento: Nota de empenho n.º486/2016;
Data:27/04/2016;
Processo Administrativo n°.6724/2014;
Licitação:Pregão nº 008/2015, conforme Lei 10.520/2002, Decreto
Municipal032/2011, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/93;
Objeto: Referente a aquisição de materiais de escritóriopara atender a
necessidade da Administração Pública de Casimiro de Abreu.
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a
Empresa:ConceptWorkLtda
CNPJ:97.536.186/0001-30;
Prazo: Até 31/12/2016.
Valor: R$460,00(Quatrocentos e sessenta reais);
Origem: Secretaria Municipal de Administração.

RICARDO SILVA LOPES

Secretário Municipal de Administração

Portaria n.º 006/2013

EXTRATO DE EMPENHO N.º 487/2016

Instrumento: Nota de empenho n.º487/2016;
Data:27/04/2016;
Processo Administrativo n°.6724/2014;
Licitação:Pregão nº 008/2015, conforme Lei 10.520/2002, Decreto
Municipal032/2011, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/93;
Objeto: Referente a aquisição de materiais de escritóriopara atender
a necessidade da Administração Pública de Casimiro de Abreu.
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa:Jomar Alliance
Papelaria e Informática Ltda
CNPJ:15.677.344/0001-07;
Prazo: Até 31/12/2016.
Valor: R$18.468,20(Dezoito mil e quatrocentos e sessenta e oito
reais e vinte centavos);
Origem: Secretaria Municipal de Administração.

RICARDO SILVA LOPES

Secretário Municipal de Administração

Portaria n.º 006/2013

EXTRATO DE EMPENHO N.º 488/2016

Instrumento: Nota de empenho n.º488/2016;
Data:27/04/2016;
Processo Administrativo n°.6724/2014;
Licitação:Pregão nº 008/2015, conforme Lei 10.520/2002, Decreto
Municipal032/2011, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/93;
Objeto: Referente a aquisição de materiais de escritóriopara atender
a necessidade da Administração Pública de Casimiro de Abreu.
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa:Valtex de Niteroi
Comercio e Serviço Ltda
CNPJ:02.001.594/0001-80;
Prazo: Até 31/12/2016.
Valor: R$3.933,26(Três mil novecentos e trinta e três reais e vinte e
seis centavos);
Origem: Secretaria Municipal de Administração.

RICARDO SILVA LOPES

Secretário Municipal de Administração

Portaria n.º 006/2013
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Empenho nº 263/16 de 31/05/2016, no valor de R$ 7.130,00 (sete mil,
cento e trinta reais), o Elemento de Despesa nº
3.3.90.39.99.00.00.00.0202, o Programa de Trabalho nº 10.302.0071.2.101
e com a Fonte de Recursos 0202 (SUS), tornando anulada parcialmente
a importância de R$ 7.130,00 (sete mil, cento e trinta reais) da Nota de
Empenho nº 11/2016 de 01.01.2016, por meio da Anulação de Nota de
Empenho nº 16/2016 de 31.05.2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições
anteriormente acordadas do  Contrato de Serviços nº 79/2014, de
04.09.2014, e seus respectivos aditivos; permanecendo válidas e
inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

                                 Casimiro de Abreu – RJ, 31 de maio de 2016.

EDSON MANGEFESTI FRANCO
Secretario Municipal de Saúde

Port. nº 516/14

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 15/2016 CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2013 ENTRE O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA I-CONECTA REDES DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o
nº 08.772.020/0001-92, estabelecido na Rua PE. Anchieta, nº 264 –
Centro, CEP 28860-000, nesta Cidade, doravante denominada FUNDO,
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o Sr.
Edson Mangefesti Franco, brasileiro, casado, administrador, carteira
de identidade nº 50.440.415-5, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no
CPF sob o nº 962.993.127-34, residente e domiciliado na Rua Mário
Costa, nº 238, sobrado, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, resolve
modificar unilateralmente o Contrato de Prestação de Serviços nº
100/2013, conforme Processo Administrativo nº 77/13, que se regerá
pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Instrumento contratual tem como objetivo a
modificação unilateral do Contrato de Prestação de Serviços
registrado e publicado através do nº 100/2013 de 27.08.2013, por parte
deste FUNDO, visando à alteração do código da Fonte de Recurso e
do Programa de Trabalho constante na Nota de Empenho nº 29/2016
de 01.01.2016, cujo Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0101,
cujo Programa de Trabalho nº 10.122.0072.2.008 e cuja Fonte de
Recurso nº 0101 (Recursos Royalties), passarão a apresentar, através
da Nota de Empenho nº 269/16 de 31/05/2016, no valor de R$ 9.562,50
(nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos),
o Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0202, o Programa de
Trabalho nº 10.302.0071.2.101 e com a Fonte de Recursos 0202 (SUS),
tornando anulada parcialmente a importância de R$ 9.562,50 (nove
mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos) da
Nota de Empenho nº 29/2016 de 01.01.2016, por meio da Anulação de
Nota de Empenho nº 19/2016 de 31.05.2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições
anteriormente acordadas do Contrato de Prestação de Serviços nº

100/2013, de 27/08/2013, e seus respectivos aditivos;, permanecendo
válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este
Instrumento.

                                     Casimiro de Abreu – RJ, 31 de maio de 2016.

EDSON MANGEFESTI FRANCO
Secretario Municipal de Saúde

Port. nº 516/14

Termo de Aprovação de Prestação de Contas
Processo: 05/2016

Considerando o que consta dos autos e o parecer favorável da Secretaria
Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de contas
apresentada pela CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA
SILVA, referente à 3ª parcela, relativa ao período de 01/11/2015 a 31/
12/2015, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Rosana Lélia de Souza Santos Machado
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Termo de Aprovação de Prestação de Contas
Processo: 038/2015

Considerando o que consta dos autos e o parecer favorável da
Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de
contas apresentada pela APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE CASIMIRO DE ABREU, referente à 3ª
parcela, relativa ao período de 01/11/2015 a 31/12/2015, no valor de
R$ 84.041,56 (oitenta e quatro mil e quarenta e um reais e cinquenta e
seis centavos).

Rosana Lélia de Souza Santos Machado
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

Port. 016/2016 – Nomear a servidora Rogéria Almeida Franco Moret,
Técnica Legislativa, matrícula 022/PL, para exercer a Função Gratificada
de Diretora de Suprimentos, nos termos do art. 2º, inciso IV, c/c o art. 3º,
inciso II, alínea “l”, da Lei Complementar n° 011/2009. Esta Portaria
entrará em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos a partir de
06 de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Odino Miranda do Nascimento

Presidente interino

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 772, DE 13 DE JUNHO DE 2016.

Altera o decreto 006 de 03 de fevereiro de 1999 que regulamenta a

Lei nº 440 de 02 de abril de 1998 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE
LHE SÃO CONFERIDAS NO ART. 97, I, DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o art. 2º para vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º Compete a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa
Civil, através da Fiscalização de Posturas, com auxílio da Secretaria
de Obras, Habitação e Serviços Públicos fazer cumprir as normas
estabelecidas no presente regulamento.

Art. 2º Fica alterado o parágrafo único do art. 3º e inclui o § único,
que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º Compete a Secretaria Municipal de Obras, Habitação e
Serviços Públicos a coleta do lixo e à secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, transportar e dar o
tratamento e destinação aos resíduos sólidos.

Parágrafo Único  Compete a Secretaria Municipal de Ordem Pública e
Defesa Civil, através da Fiscalização de Posturas, aplicar as sanções
previstas neste regulamento.

Art. 3º Compete a Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços
Públicos o recolhimento do lixo até o quantitativo de 1m³, devendo a
unidade geradora de resíduo sólido ser responsável pelo descarte
final em caso de produção superior ao volume mencionado.

Art. 4º O quantitativo de até 1m³ que será coletado pela Secretaria
Municipal de Obras, Habitação e Serviços, deverá ser realizado um
prévio agendamento, visto que a coleta será realizada por bairros em
dias e horários programados e pré determinados pela secretaria
gestora.

 Art.5º Altera o § 1º e § 4º do artigo 7º, que passam a vigorar com a
seguinte redação:

Parágrafo 1º A secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil,
através da Fiscalização de Posturas, exercerá a função fiscalizadora,
no sentido de fazer cumprir preceitos deste decreto.
(...)

Parágrafo 4º Os autos de Infração serão emitidos pelos Fiscais e
Agentes de fiscalização, lotados na Secretaria Municipal de Ordem
Pública e Defesa Civil, através da Fiscalização de Postura.

 Art.6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1.747, 13 de junho de 2016.

Retifica a Lei nº 316, de 24 de outubro de 1995.

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 E PROMULGA A SEGUINTE LEI;

Art. 1º O Art. 1º, da Lei nº 316, de 24 de outubro de 1995 passa a
vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 1º Passa a denominar-se Rua LAIZE TARDELLI
PORTO, a Travessa Projetada existente entre as Ruas
Bernardo Gomes e Rodovia Amaral Peixoto, em Barra
de São João.

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

ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

1ª N O T I F I C A Ç Ã O

A Subsecretária Municipal de Administração no uso de suas
atribuições legais, NOTIFICA o ex-servidor ANDRÉ NUNES ROCHA,
a comparecer Secretaria Municipal de Administração, no prazo máximo
de 72 horas após o recebimento deste, para tratar de assunto referente
ao Processo Administrativo nº 5604/2014.

O não comparecimento de Vossa Senhoria no prazo acima
citado será tomado às providências de acordo com o estabelecido no
parágrafo único do art. 167, da Lei Municipal nº 365/96.

                                         Casimiro de, 17 de Junho de 2016

REGINA KÁTIA DE SOUZA ARAUJO E ARAUJO

Subsecretária Municipal de Administração

CONTRATO N º. 03/2016

PROCESSO Nº 065/2016 – Dispensa
CONTRATANTE: ÁGUAS DE CASIMIRO - SERVICO AUTONOMO
DE AGUA E ESGOTO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em operação,
manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado
do tipo fluxo de refrigerante variável - VRF, incluindo instalações e
equipamentos existentes nas Estações de Casimiro de Abreu e
Professor Souza e da Sede do Águas de Casimiro.
CONTRATADA: GEREMIAS RODRIGUES CORREIA
REFRIGERAÇÃO ME
CNPJ: 24.164.011/0001-75
PRAZO: 06 (seis) meses, cujo início será contado a partir da data
determinada da Ordem de Execução
Casimiro de Abreu 20/06/2016
ALINE DE AZEVEDO LIRA - Presidente do Águas de Casimiro

ERRATA A PUBLICAÇÃO DE 16/06/2016 -
AVISO DE LICITAÇÃO – MODALIDADE CONVITE Nº 06/2016

ONDE SE LÊ: REGISTRO DE PREÇOS
LEIA-SE: CONVITE 01/2016

Casimiro de Abreu, 20 de junho de 2016.
Rieles Nei Pires de Souza

Presidente da CPL - Portaria nº 14/2016
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Convênio nº:135/2016 

 
CONVÊNIO PARA ESTÁGIO que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE e FUNDAÇÃO 
CULTURAL CASIMIRO DE ABREU, objetivando a concessão de Estágios Curriculares Profissionais a estudantes de Graduação 
da UFF. 

 
De um lado, como Instituição de Ensino, a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia federal vinculada ao 
Ministério da Educação, com sede na Rua Miguel de Frias, nº. 09, Icaraí, Niterói, RJ, doravante denominada UFF, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 28.523.215/0001-06, neste ato representada pela PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO, através do Pró-Reitor, Professor 
JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS FILHO, portador da Cédula de Identidade n.º 92027016775, expedida pela SSPCE, e inscrito no 
CPF/MF n.º 366.014.543-20, conforme portaria UFF nº 55.712, publicada no D.O.U  nº  40 de 01/03/2016,  designado pelo Magnífico 
Reitor,  Professor SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO, portador da cédula de identidade nº 03.386.007-3, expedida pelo 
DETRAN, e inscrito no CPF/MF nº 598.549.687-49. 
 
De outro lado, FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU, como Instituição Governamental CONCEDENTE do 
estágio, sediada à Praça Lúcio André S/N, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, CEP: 28860-000, Casimiro de Abreu/RJ, doravante 
denominada CONCEDENTE, inscrita no CNPJ sob o nº 03-999.531/0001-28, neste ato representada por LUIS GUSTAVO SILVA 
MARCHIORI, Presidente desta Fundação,  portador(a) da cédula de identidade nº 09978370-6 IFP, e inscrito(a) no CPF/MF 
nº035.330.877-35, resolvem firmar o presente CONVÊNIO, nos termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e da Lei nº 11.788, de 
25/09/2008, publicada no D.O.U n° 187 de 26/09/2008, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONCEDENTE concederá Estágios Curriculares obrigatórios de complementação educacional a 
estudantes selecionados que estejam regularmente matriculados e inscritos em disciplina(s) e efetivamente freqüentando Cursos de 
Graduação da UFF. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Os estudantes candidatos a estagiários poderão ser indicados pela UFF ou mesmo selecionados de acordo 
com os parâmetros estabelecidos pela CONCEDENTE para as áreas de interesse desta nos Estágios Curriculares Profissionais. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Os estudantes estagiários deverão executar atividades relacionadas com os respectivos Cursos, segundo 
Plano de Estágio proposto e aprovado pelas Coordenações dos Cursos. 
 
CLÁUSULA QUARTA - A jornada de atividade do estagiário, quando tratar-se de estágio obrigatório, será definida pela 
Coordenação do Curso ao qual o estudante está vinculado, e, no caso de estágio não obrigatório, será estabelecida pela 
CONCEDENTE, devendo ser observado, em conformidade com o disposto no art. 10, da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, o limite de, 6 
(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e 
do ensino médio regular. 
 
CLÁUSULA QUINTA –  Fica claro que a CONCEDENTE  não concederá qualquer benefício pecuniário (bolsa, auxílio-transporte, 
alimentação, saúde e etc.) ao estagiário. 
 
CLÁUSULA SEXTA  -   É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1(um) ano, período de 
recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. 
§ 1º  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 
1 (um) ano. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – A duração do estágio, na mesma parte concedente, em conformidade com o art. 11 da Lei nº 11.788, de 
25/09/2008, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 
 
CLÁUSULA OITAVA - De conformidade com o art. 9º, IV, parágrafo único, da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, o estudante estagiário 
deverá estar obrigatoriamente coberto por um seguro de acidentes pessoais quando estiver em atividades de estágio, conforme 
cláusula 3ª, ficando a ficando a UFF responsável por esse procedimento, no caso de estágio obrigatório, fazendo constar 
explicitamente no Termo de Compromisso de Estágio o nº da apólice e a seguradora. 
 
CLÁUSULA NONA - Nos termos do art.3º da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, o estágio objeto deste Convênio não cria vínculo 
empregatício de qualquer natureza entre o estagiário, a CONCEDENTE e a UFF. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – A participação direta ou indireta, na execução do presente Convênio, de servidores e/ou empregados de um 
Partícipe não gerará nenhum vínculo de qualquer natureza entre qualquer deles e o outro Partícipe. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONCEDENTE e o estudante celebrarão, com a interveniência da UFF, representada pela 
Coordenação de Estágio e/ou do Curso a que o estudante estiver vinculado, Termo de Compromisso de Estágio, conforme modelo 
padrão da UFF, na qual estarão estabelecidas as condições específicas do estágio e que mencionará, necessariamente, o presente 
Convênio, devendo ser anexado, ao referido Termo de Compromisso, o Plano de Estágio referido na Cláusula Terceira. 
 

 

 
 

 

 

ANEXO ÚNICO - APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO - EXERCICIO FINDO DE 2015 

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - 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) 

  
24.624.752,78   46.418.731,61 

      

(A - B) DIFERENÇA  -21.793.978,83 
          

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2015  

 
* Fonte de Recursos - Banco do Brasil - PNAE 18.844-1 

          
(C) Saldo do extrato bancário em 31/12    298.885,64 
(D) Valores em trânsito a compensar....   0,00 
(E) Restos a Pagar   45.721,71 
(F) D.D.O.(Consignações a terceiros) ...   0,00 
(G) Repasse Financeiro á Transferir   0,00 

      

(C - D - E - F - G) Suficiência financeira em 31/12/2015 253.163,93 
      
 
Utilizado neste Decreto 253.163,93 
Disponível 0,00 

 
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 31/12/2015; 
(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 2015 concernentes aos empenhos, registrados em conta de Restos a Pagar no Balanço 
Patrimonial, vinculado aos recursos oriundos do FNDE 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 2015 

 
ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONCEDENTE praticará, por intermédio de seus representantes, todos os atos que se 
tornem necessários à efetiva execução das presentes disposições, bem como na sistemática de organização, orientação, supervisão, 
acompanhamento e avaliação dos estudantes estagiários, conforme ficar explicitado no Plano de Estágio referido na Cláusula Terceira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O presente Convênio vigerá por 5 ( cinco) anos anos a partir de sua assinatura, podendo ser 
denunciado a qualquer momento por qualquer das partes mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 30(trinta) 
dias.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Este Convênio será publicado, sob a forma de extrato, no Boletim de Serviço da UFF e no 
veículo oficial de divulgação dos atos da CONCEDENTE, no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura dos seus responsáveis legais, 
correndo as despesas por conta dos respectivos partícipes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O Foro para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente Convênio, e que 
não possam ser resolvidas através de mútuos entendimentos de mediação administrativa, é o da Seção Judiciária da Justiça Federal 
do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói, na forma prescrita no art. 109, I, da Constituição Federal 
 
E assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, firmam o presente Convênio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os 
efeitos jurídico-administrativos. 
 

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 773, DE 13 DE JUNHO DE 2016.

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 DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.725 DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2015;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 228.208,58 (Duzentos e vinte e oito mil, duzentos e oito reais e
cinqüenta e oito centavos) para atender a atividade, conforme abaixo.

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Reforço
07.07.08.244.0028.2.316 Novo Repasse Financeiro a Associações e outras Entidades 0.100 3.3.50.43.06.00 228.208,58
TOTAL 228.208,58

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

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Anulação
07.07.08.122.0010.2.005 8 Remuneração de Pessoal e Encargos 0.100 3.3.90.11.03.00 228.208,58
TOTAL 228.208,58

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 769, DE 31 DE MAIO DE 2016.

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

Municipal de Educação.

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 DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.725 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 253.163,93 (duzentos e cinqüenta e três mil cento e sessenta e três reais
e noventa e três centavos), para atender as ações da Secretaria Municipal de Educação, abaixo relacionadas e de acordo com o resultado 2 do
ANEXO ÚNICO a este Decreto.

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Crédito
20.07.12.361.0040.2.034 Novo Merenda Escolar 0.696 3.3.90.30.99.00 253.163,93
TOTAL 253.163,93

Art. 2º O Crédito aberto no artigo anterior é proveniente de recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2015
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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PROCESSO nº 161/2015 
LICITAÇÃO nº 38/2015 – Pregão Presencial – Fundo Municipal de Saúde 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Aos 13 dias do mês de junho 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 08.772.020/0001-92, nos termos do estabelecido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002, 
Decreto Municipal n.º 520, de 15.04.2015 e Decreto Municipal n.º 466, de 16.12.2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 
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 das empresas abaixo 
identificadas, a seguir denominadas simplesmente PRESTADORES, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste 
instrumento: 
 
SABOR DE PÁDUA PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME, CNPJ 13.146.365/0001-70, estabelecida na Travessa Zeferino 
Reis, n.º 122 – parte - Centro – São Gonçalo - RJ, neste ato representada pelo Sr. Savagé Aguiar Mota, portador da Carteira de 
Identidade n.º 03.683.358-0, DETRAN/RJ e CPF n.º 369.472.107-04. 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata destina-se ao Registro de Preço para Referente a prestação de serviços na execução, 
preparo, distribuição de alimentação preparada (refeições) para atender as necessidades do CAP’s e Resgate 24 horas. 
 
1.1. Este instrumento não obriga o Fundo a adquirir os materiais 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: 
 

MEDICOM RIO FARMA LTDA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 
TOTAL 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de 
refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as 
necessidades do CAPS, conforme memorial em anexo. 

MÊS 12 46.540,00 558.480,00 

02 
Contratação de empresa para preparo externo e distribuição de refeições, 
incluindo material e mão de obra, para atender as necessidades do Resgate 24 
horas, conforme memorial em anexo. 

MÊS 12 28.830,00 345.960,00 

TOTAL R$ 904.440,00 
 
DA VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação e 
consequentemente a assinatura da mesma, nos termos do art. 11 do Decreto Municipal n.º 466 de 16.12.2014; 
 
DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá a Fundo Municipal de Saúde, inclusive para realizar a pesquisa de 
mercado para atualização dos preços praticados no mercado. 
4.1. Havendo alteração, deverá ser publicada a Ata com os novos preços reajustados em Jornal Oficial do Município. A publicação 
periódica só se faz necessária, caso haja alterações nos preços, conforme Inciso IV, do Artigo 4º, do Decreto 466/2014. 
4.2. 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. 
4.2.1. 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. 
4.2.2. 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. 
4.2.3. 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. 
4.3. 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 EXECUÇÃO 
CLÁUSULA QUINTA. 
 
5.1. Entregar os materiais (gêneros alimentícios) com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pela FMS. 
5.2. Informar ao gestor do contrato, assim que identificar qualquer anomalia, que impeçam o perfeito fornecimento, solicitando novos 
prazos, se necessários. 
5.3. Fornecer, às suas custas, todos os materiais, ferramentas, insumos e mão de obra, necessários à entrega dos bens, bem como 
responsabilizar-se por todas as despesas relativas ao transporte e entrega do objeto. 

 

Funcional Programática C.R 
 Projetos/Atividades/Encargos 

Especiais 
REC Dotação Anulação 

15.15.10.122.0072.2.008 20 Gestão das Atividades do Órgão - 
Fundo 0.101 3.3.90.39.99.00 1.000.000,00 

15.15.10.122.0072.2.008 05 Gestão das Atividades do Órgão - 
Fundo 0.109 3.1.90.13.03.00 726.828,42 

15.15.10.302.0071.2.101 106 Manutenção do Teto Municipal e 
Alta Complexidade Ambulatorial 0.202 3.3.90.32.03.00 1.087.571,58 

15.15.10.302.0071.2.101 212 Manutenção do Teto Municipal e 
Alta Complexidade Ambulatorial 0.602 3.3.90.32.03.00 650.500,00 

15.15.10.302.0071.2.101 213 Manutenção do Teto Municipal e 
Alta Complexidade Ambulatorial 0.602 3.3.90.39.50.00 350.000,00 

15.15.10.301.0059.1.502 196 
Reequipamento do Programa 
Agente Comunitário de Saúde - 
ACS 

0.602 4.4.90.52.99.00 231.100,00 

15.15.10.301.0090.2.336 204 Manutenção do Programa de 
Melhoria do acesso e da Qualidade 0.602 3.3.90.30.99.00 114.000,00 

TOTAL   4.160.000,00 

 

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

 
ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 
 

 
GABINETE DO PREFEITO 
 
DECRETO N.º 768, DE 31 DE MAIO DE 2016. 
 
Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar com vista a atender a manutenção das atividades da Secretaria 

Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, abaixo relacionada. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE 
CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 40, INCISO I DO ARTIGO 41, INCISO III DO § 1º DO ARTIGO 43 DA LEI 
4.320/64, ARTIGO 8º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.725 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 7.000,00 (Sete mil reais), para atender as atividades, 

conforme abaixo. 

Funcional Programática C.R 
 Projetos/Atividades/Encargos 

Especiais 
REC Dotação Reforço 

20.20.06.181.0010.2.323 250 
Manutenção das Atividades do 
Departamento de Operações de Cães  

0.101 3.3.90.30.99.00 7.000,00 

TOTAL 
 

  7.000,00 

 

Art. 2º O Crédito aberto no artigo anterior é proveniente de anulação de parte de recursos de dotações do orçamento 

vigente da própria secretaria, conforme abaixo. 

Funcional Programática C.R 
 Projetos/Atividades/Encargos 

Especiais 
REC Dotação Anulação 

20.20.06.182.0010.2.269 254 
Manutenção das Atividades da Defesa 
Civil 

0.101 3.3.90.30.99.00 7.000,00 

TOTAL   7.000,00 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio público, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 
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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. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a entrega dos materiais; 
5.6. A validade da proposta não deverá ser inferior à 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação; 
5.7. A validade do material deverá ser de 12 (doze) meses contados a partir da data da entrega. 
5.8. Assinar contrato com o FMS se comprometendo entregar os materiais solicitados nos mesmos preços e condições apresentadas na 
licitação. 
5.9. Executar os serviços objeto deste, mediante autorização por Ordem de Execução de Serviço. 
5.10. A Contratada deverá executar o objeto do presente Termo de Parceria, nas condições estabelecidas em seus anexos, fornecendo 
mão-de-obra, insumos, materiais e utensílios e gás de cozinha necessária à boa execução do termo de parceria. 
5.11. Proceder a distribuição das refeições que serão previamente preparadas externamente e encaminhadas para serem servidas nas 
dependências do CPAs nos dias e horários estabelecidos pela Coordenação do CAPs; disponibilizando, para isso, especificamente dois 
funcionários para a distribuição das refeições solicitadas diariamente, bem como a limpeza e a destinação dos resíduos. 
5.12. Manter em perfeitas condições de uso, higiene e limpeza as instalações gerais de uso da cozinha e refeitório do CAPs, bem como 
dos utensílios e equipamentos utilizados para distribuição. 
5.13. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e reparadora de todo equipamento, inclusive pintura de paredes e portas nas 
instalações das áreas físicas da cozinha e do refeitório do CAPs será de inteira e total responsabilidade da contratada todo material 
necessário à manutenção do serviços prestado. 
5.14. Responsabilizarem-se totalmente pelo fornecimento da reserva de gás a ser consumido no atendimento das necessidades da 
Coordenação do Gás, caso necessário.  
5.15. Elaborar o Manual de Boas Práticas de Produção de Alimentos e Prestação de Serviços, de acordo com o estabelecido através da 
portaria do SUS 1428/93 e demais legislações vigentes, e apresentá-lo ao Coordenador no prazo de até 30 dias após o início do termo 
de parceria. 
5.16. Repor e/ ou complementar, sempre que necessário, o material recebido pela Coordenação, de modo que o atendimento não fique 
prejudicado, cumprindo a padronização de utensílios conforme especificado neste termo e seus anexos e /ou de acordo com a 
aprovação da referida Coordenação. 
5.17. A contratada, fornecerá todos os utensílios (copos, xícaras, pratos, bandejas, talheres, pratos térmicos, canecas térmicas, 
vasilhames e outros não especificados), cumprindo a padronização, conforme especificado neste termo de parceria e seus anexos ou de 
acordo com a aprovação da Coordenação do CAPs, em prazo determinado por este Serviço. 
5.18. A distribuição de alimentação preparada, e outros para pacientes e servidores, em todos os horários de distribuição de refeições, 
diariamente, deverá ser, obrigatoriamente, supervisionada pela contratada. 
5.19. Fornecer todo o material descartável, necessário à boa execução do serviço, sempre que solicitado pela Coordenação do CAPs, 
sem ônus adicionais. 
5.20.Utilizar para a complementação da higiene das mãos dos seus funcionários somente soluções anti-sépticas aprovadas pelo 
Ministério da Saúde para o fim a que se destina.  
5.21. A Coordenação do CAPs não admitirá, em hipótese alguma, a não observância, pela contratada, das regras básicas de higiene 
pertinentes à manipulação de alimentos, á limpeza de equipamentos e utensílios e de tudo o que se referir à operação de distribuição 
dos alimentos. 
5.22. Manter por sua conta e risco os estoques de gêneros alimentícios e materiais necessários em condições adequadas de higiene e 
arrumação. 
5.23. Retirar do local dos serviços, diariamente, os alimentos preparados e não servidos e dar sua devida destinação conforme 
determinado pela Coordenação do CAPs. 
5.24. Implantar procedimentos de prevenção e redução de insetos e roedores. A área destinada  ao acondicionamento das refeições 
prontas e (cozinha), bem como área especifica para servir as refeições (refeitório) deverão ser dedetizada, desratizada e descupinizada, 
por empresa prestadora deste serviço, com registro na FEEMA / ANVISA, que emita laudo o qual deverá ficar em poder da 
Coordenação do CAPs. Esta manutenção deverá ser realizada no máximo semestralmente. Posteriormente a aplicação em referência.  
5.25. Manter o refeitório e utensílios asseados antes de todas as refeições e logo após as mesmas, inclusive bebedouro, repor toalhas, 
papel e sabonete líquido, para as mãos, álcool gel se for o caso, sempre que necessário. Providenciar para que o refeitório permaneça 
limpo durante o decorrer das refeições, designando um funcionário para permanecer no mesmo durante o transcorrer de todas as 
refeições. 
5.26. Respeitar e fazer respeitar as Normas de Segurança e Higiene do trabalho, fornecendo a seu pessoal os meios apropriados e 
necessários. (EPIS) 
5.27. O pessoal necessário à execução dos serviços deverá ser devidamente registrado pela contratada, cabendo a essa todo o ônus de 
natureza trabalhista e previdenciária, entendendo-se, porém, que estes empregados, embora sem qualquer vinculação empregatícia com 
o CAPs, obedecerão ao regulamento do mesmo. 
5.28. Na ausência de empregado decorrente de férias, faltas ou afastamento, a contratada obrigar-se-á a suprir a falta do mesmo, de 
imediato, para que não cause prejuízo ao Serviço, acarretando lançamentos para desconto no repasse, a fim de não prejudicar a 
execução normal dos seus serviços. Quando as férias deverão ser previamente definidas pelo Coordenador do CAPS sobre suas 
coberturas, no caso de faltas e afastamento deverá ser efetuada num prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar da comunicação por 
escrito pelo responsável para cobertura do mesmo. 
5.29 Fornecer uniformes completos de cor clara (três jogos no mínimo), padronizados, a todos os seus empregados, sendo função da 
Coordenadora zelar para que os mesmos se apresentem com aspecto adequado, limpos, unhas aparadas (pessoal que manipulem 
alimentos/ preparações sem esmalte nas unhas), cabelos protegidos, sem adornos (brincos, anéis, cordões, etc.), barbeados e 
devidamente identificados. Os calçados utilizados pelos funcionários também deverão padronizados, fechados e antiderrapantes, em 
boas condições de higiene e conservação. A contratada também deverá fornecer luvas descartáveis para manipulação dos alimentos e 
toucas descartáveis. No refeitório, os empregados da contratada deverão usar máscara descartável cobrindo o nariz e a boca e luvas 
descartáveis. Manter todos os seus empregados uniformizados e identificados mediante o uso permanente de crachás (conforme 
padronizado). Os funcionários da contratada que, segundo avaliação da Coordenação do CAPs, que não se apresentarem em condições 
adequadas de higiene e conservação de uniformes não poderão desempenhar suas funções na Instituição. 
5.30. Promover, por recursos próprios, treinamento específico de seu pessoal, inicial e contínuo ou ainda quando identificada essa 
necessidade pela Coordenação do CAPs, apresentando o projeto de capacitação e avaliação, ata de treinamento, certificados e lisa de 
presença. 

 
GABINETE DO PREFEITO 
 
DECRETO N.º 766, DE 31 DE MAIO DE 2016. 
 
Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar com vista a atender a manutenção das atividades do Fundo 
Municipal de Saúde, abaixo relacionada. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE 
CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 40, INCISO I DO ARTIGO 41, INCISO III DO § 1º DO ARTIGO 43 DA LEI 4.320/64, 
ARTIGO 8º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.725 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015; 
 
DECRETA: 
 
 

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 4.160.000,00 (Quatro milhões cento e sessenta mil reais), 

para atender as atividades, conforme abaixo. 

 

Funcional Programática C.R 
 Projetos/Atividades/Encargos 

Especiais 
REC Dotação Reforço 

15.15.10.302.0071.2.101 Novo Manutenção do Teto Municipal e 
Alta Complexidade Ambulatorial 0.202 3.3.73.70.01.00 32.200,00 

15.15.10.302.0071.2.101 104 Manutenção do Teto Municipal e 
Alta Complexidade Ambulatorial 0.202 3.3.90.30.99.00 150.000,00 

15.15.10.302.0071.2.101 Novo Manutenção do Teto Municipal e 
Alta Complexidade Ambulatorial 0.202 3.3.90.36.15.00 11.100,00 

15.15.10.302.0071.2.101 Novo Manutenção do Teto Municipal e 
Alta Complexidade Ambulatorial 0.602 3.3.90.39.43.00 120.000,00 

15.15.10.302.0071.2.101 Novo Manutenção do Teto Municipal e 
Alta Complexidade Ambulatorial 0.602 3.3.90.39.47.00 32.500,00 

15.15.10.302.0071.2.101 115 Manutenção do Teto Municipal e 
Alta Complexidade Ambulatorial 0.202 3.3.90.39.99.00 894.271,58 

15.15.10.302.0071.2.101 Novo Manutenção do Teto Municipal e 
Alta Complexidade Ambulatorial 0.602 3.3.91.39.01.00 8.000,00 

15.15.10.302.0078.2.166 Novo Gestão das Atividades do HMCA 0.602 3.3.90.39.43.00 770.000,00 

15.15.10.302.0078.2.166 Novo Gestão das Atividades do HMCA 0.602 3.3.90.39.47.00 30.000,00 

15.15.10.302.0078.2.166 135 Gestão das Atividades do HMCA 0.101 3.3.90.39.99.00 1.000.000,00 

15.15.10.302.0078.2.166 136 Gestão das Atividades do HMCA 0.109 3.3.90.39.99.00 726.828,42 

15.15.10.302.0078.2.166 Novo Gestão das Atividades do HMCA 0.602 3.3.91.39.01.00 40.000,00 

15.15.10.301.0059.2.175 Novo Programa Agente Comunitário de 
Saúde - ACS 0.602 3.3.90.36.15.00 23.100,00 

15.15.10.301.0059.2.175 Novo Programa Agente Comunitário de 
Saúde - ACS 0.602 3.3.90.39.43.00 80.000,00 

15.15.10.301.0059.2.175 Novo Programa Agente Comunitário de 
Saúde - ACS 0.602 3.3.90.39.47.00 18.000,00 

15.15.10.301.0059.2.175 Novo Programa Agente Comunitário de 
Saúde - ACS 0.602 3.3.90.39.99.00 100.000,00 

15.15.10.301.0059.2.175 Novo Programa Agente Comunitário de 
Saúde - ACS 0.602 3.3.91.39.01.00 10.000,00 

15.15.10.301.0090.2.336 205 Manutenção do Programa de 
Melhoria do acesso e da Qualidade 0.602 3.3.90.39.99.00 114.000,00 

 
TOTAL 

 
  4.160.000,00 

 

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. 
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5.31. Cumprir as normas regulamentares de medicina e segurança do trabalho.  
5.32. Facilitar a fiscalização procedida por órgãos, no cumprimento das normas, cientificando a Coordenação do CAPs do resultado das 
inspeções 
3.33. Atender, prioritariamente, os pacientes e Funcionários do CAPs, dispensando ao mesmo tratamento eficiente e cortês     
5.34. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas relativas à segurança nas dependências, objeto da 
execução do termo de parceria.  
5.35. Segurar seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, cujo certificado deverá ser apresentado a Coordenação do CAPs.     
5.36. Realizar de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional do Ministério do Trabalho, exame médico de seus 
empregados (admissional, periódico, demissional, de retorno ao trabalho e na mudança de função). Por razões clínicos ou 
epidemiológicos outros exames (médicos-laboratoriais) poderão ser solicitados, independente do controle acima realizado.  
5.37. Afastar das dependências da Unidade, qualquer empregado, por mais qualificado que seja cuja presença venha a ser considerada 
inconveniente aos interesses da administração, promovendo a sua imediata substituição num prazo de até 48hs após comunicado da 
Coordenação do CAPs.  
5.38. Executar a compra, recebimento, armazenamento e controle de qualidade e quantidade dos gêneros alimentícios perecíveis, não 
perecíveis, produtos para higienização, descartáveis, de primeira qualidade e em quantidade compatível com o consumo, 
responsabilizando-se pelo controle de qualidade de seus estoques, observando prazos de validade e datas de vencimento, 
comprometendo-se a não utilizar nenhum alimento fora do prazo de validade, indicados ou com alterações de características, ainda que 
dentro da validade.  
5.39. O atraso no horário de entrega das refeições ao CAPs, bem como o atraso na distribuição de refeições no refeitório, em todos os 
horários de refeições, implicará na aplicação de sanção administrativa (idem multa estipulada neste memorial). Da mesma forma, a 
interrupção na distribuição de refeições, no refeitório, cuja justificativa seja julgada inconsistente pela Coordenação acarretará à 
contratada a aplicação de sanção idêntica. 
5.40. A Coordenação do CAPs poderá recusar o fornecimento de refeições que se apresentarem imprestáveis, cabendo á contratada 
adquirir as refeições substitutivas, sem prejuízo para o CAPs. 
5.41. A Coordenação do CAPs poderá recusar o fornecimento de refeições que se apresentarem imprestáveis, cabendo á contratada 
adquirir as refeições substitutivas, sem prejuízo para o CAPs. 
5.42. Enviar a Coordenação do CAPs em, no máximo, trinta dias a partir do início da vigência deste Contrato, os manuais técnicos de 
higienização de equipamentos, manutenção, treinamentos de copeiras e cozinheira de dieta, bem como de rotinas e normas funcionais, 
mantendo - o também em local visível para eventuais consultas.  
5.43. Fornecer em situações especiais (eventos, palestras, reuniões e afins) serviço de buffet, quando solicitado pela Coordenação do 
CAPs, com composição aprovada pelo referido Serviço, não podendo o preço ser superior à média dos preços cobrados por 
estabelecimentos que ofereçam serviço congênere.  
5.44. A contratada deverá providenciar a exclusão de pedidos de alimentos/ preparações para pacientes, quando solicitado pelo SND 
Hospitalar, sem ônus para o HMAMSM, quando solicitado com no mínimo 01(uma) hora antes do horário estabelecido para a 
distribuição de cada refeição. 
5.45. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CAPs, cumprindo todas as orientações e prestando todos os 
esclarecimentos solicitados, mostrando todos os documentos necessários, inclusive cópia de laudos, certificados (dedetização, 
desratização, descupinização), inspeções, atestados, e atendendo as reclamações formuladas para o fiel desempenho das atividades 
especificadas neste memorial. 
5.46. Todas as despesas decorrentes do Contrato, inclusive o material necessário à execução dos serviços, locomoção, seguros de 
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos, relativamente a 
execução dos serviços e aos empregados, ficarão a cargo da contratada. 
5.47. A contratação não poderá, em hipótese alguma, aproveitar qualquer componente de refeição preparada e não servida para a 
confecção de preparações. 
5.48. A contratada deverá restituir os móveis e equipamentos até o final do último dia de prazo do termo de parceria, nas mesmas 
condições e quantidades que lhe foram entregues para uso, deixando as instalações e utensílios de todas áreas destinadas a distribuição 
de alimentos, em perfeitas condições de funcionamento, de forma a não interromper o fornecimento de refeições, caso haja cessão de 
equipamentos e utensílios.Se não for feito este ajuste de reposição dos móveis e materiais danificados por parte da contratada ao até a 
data final do termo de parceria, o  CAps poderá descontar do último repasse o valor referente a reposição destes móveis e 
equipamentos danificados. 
5.49. Realizar, de acordo com a periodicidade determinada pela Coordenação do CAPs, limpeza nas caixas de gordura localizadas nas 
áreas de serviços.Quando feito pela própria contratante deverá constar registro destas limpezas.Quando realizado por empresa 
especializada a serviço da contratante, a mesma deverá fornecer laudo da limpeza. 
5.50. As benfeitorias por ventura realizadas mediante prévia aprovação da Coordenação ficarão incorporadas ao imóvel, sem que caiba 
a contratada o direito de retenção ou indenização sob qualquer título. Ou remoção destas benfeitorias ao final do termo de parceria. 
5.51. Elaborar relatório detalhado mensalmente de todo fornecimento do período para apresentação da NF/FATURA, constando o 
numero de refeições entregues. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
CLÁUSULA SEXTA. 
 
6.2. A CONTRATADA será autorizada a executar o serviço mediante Ordem de Execução de Serviço, emitida pela CONTRATANTE, 
após assinatura do Contrato.  
6.4.4. Caso o atendimento ao chamado e/ou execução do serviço não seja realizada dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeito à 
multa estabelecida no Contrato. 
 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
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 as seguintes condições: 

 
GABINETE DO PREFEITO 
 
DECRETO N.º 771, DE 08 DE JUNHO DE 2016. 
 
Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento geral, com vista a atender as Atividades da Unidade 

abaixo relacionada. 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE 
CONFORMIDADE COM O INCISO II DO ARTIGO 41 E III DO § 1º DO ARTIGO 43 DA LEI 4.320/64, FAZ SABER QUE 
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI; 
 
Programa: 0040 –  Educação de Qualidade 
Projeto: 2.124 – Gestão do Ensino Fundamental – Salário Educação 
Função: 12 – Educação  
Subfunção: 361 –  Ensino Fundamental 
Natureza da Despesa/Fonte: 3.3.90.92.00.00 / 0.204               R$. 280.000,00 
 
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial na importância de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), conforme acima. 
 
Art. 2º O Crédito aberto pelo artigo anterior é proveniente de anulação de saldo parcial da Secretaria Municipal de Educação 
conforme abaixo: 
 
Programa: 0040 –  Educação de Qualidade 
Projeto: 2.124 – Gestão do Ensino Fundamental – Salário Educação 
Função: 12 – Educação  
Subfunção: 361 –  Ensino Fundamental 
Natureza da Despesa/Fonte CR 112: 3.3.90.30.99.00 / 0.204                    R$. 280.000,00 
 
Art. 3º As alterações constantes na lei nº 1.746, 08 de junho de 2016 tornam-se incorporadas a LDO/2016 e ao PPA 2014-2017, 
em conformidade com a Lei nº 1.603/2013 em obediência a LC 101/2000. 
 
Art. 4º Em decorrência da lei nº 1.746, 08 de junho de 2016, ficam alterados os quadros de detalhamento das Despesas da 
respectiva unidade. 
 
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação 

 
ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 
 
 

Anexo de Metas e Prioridades 
Exercício de 2016 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 

CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO                                                             AÇÃO          
 
PRODUTO/UNID. MEDIDA            RECURSO           META FÍSICA/FINANCEIRA 

PROGRAMA: 0040: Educação de Qualidade 

OBJETIVO: Custear Garantir e expandir programas e atividades de desenvolvimento educacional observando as faixas etárias 

dos alunos. 

PÚBLICO: Sociedade 

Função: 12 – Educação 

Subfunção: 361 –  Ensino Fundamental 

Natureza da Despesa/Fonte: 3.3.90.92.00.00         

      

20.07.12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental – Salário Educação       A  Obrigações Pagas/Mês 

   0.204           280.000,00 

 
ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 
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a) material embalado, acondicionado e identificado por setor requisitantes do FMS, 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 material em evidente desconformidade com as especificações exigidas será recusado no ato da entrega, sob total 
responsabilidade do fornecedor, que deverá providenciar a entrega do material adquirido dentro do prazo previsto. 
7.3. O recebimento definitivo do material dar-se-á: 
a) após verificação física que constate a integridade e correção do produto; 
b) após a verificação da conformidade com quantidades e especificações de cada pedido. 
7.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, 
contendo as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser recolhido e substituído no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, 
quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas. 
7.5. Durante o recebimento dos produtos, o responsável pelo recebimento poderá exigir a substituição de qualquer um dos 
produtos que não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações: 
8.1. DO FMS 
 
8.1. Fiscalizar a entrega execução do serviço, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o contrato; 
8.1.2. Realizar o pagamento de acordo com o fornecimento a ser empenhado/contratado consoante a necessidade desta 
Secretaria no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser procedido em até 30 (trinta) dias após 
a apresentação da nota fiscal. 
 
8.2. DO FORNECEDOR 
 
8.2.1. Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo no fornecimento da 
prestação de serviço de refeições objeto deste Projeto Básico/Contrato. 
8.2.2. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
Contrato. 
8.2.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no valor ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de procedimentos. 
8.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos 
de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
8.2.5. Comunicar imediatamente ao Fundo qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgáveis 
necessárias para recebimento de correspondência. 
8.2.6. Indenizar terceiros e/ou o Tribunal, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer 
danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 
autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
8.2.7. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
8.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos a prestação dos serviços. 
8.2.9. Ter sede e/ou filial no município, com telefone; 
8.2.10. Executar, mediante ordem de fornecimento, de acordo com as condições previstas, as entregas do objeto deste 
instrumento; 
8.2.11. Executar diretamente o objeto, conforme estabelecido na licitação, sem transferência de responsabilidade ou 
subcontratação; 
8.2.12. Respeitar a melhor técnica vigente durante a execução dos serviços. 
8.2.13. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.66/93. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA NONA. O Fundo pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela quantidade 
solicitada, que constará da ordem de fornecimento e da Nota de Empenho. 
 
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores. 
9.2. Para cada entrega de material, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para 
fins de habilitação e conseqüentemente lançado nesta Ata. 
9.3. “Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a 

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

operações: 

I - destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Protocolo ICMS 42/2009, Cláusula 
Segunda);  
9.4. A nota fiscal deverá ser apresentada no ato de cada entrega dos materiais, juntamente com o termo de garantia dos itens 
entregues, a fim de ser atestada e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias. 

 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 1.746, 08 de junho de 2016. 

 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento geral, com vista a atender as Atividades da Unidade abaixo relacionada. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM O 

INCISO II DO ARTIGO 41 E III DO § 1º DO ARTIGO 43 DA LEI 4.320/64, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE 

SANCIONA A SEGUINTE LEI; 

 

Programa: 0040 –  Educação de Qualidade 

Projeto: 2.124 – Gestão do Ensino Fundamental – Salário Educação 

Função: 12 – Educação  

Subfunção: 361 –  Ensino Fundamental 

Natureza da Despesa/Fonte: 3.3.90.92.00.00 / 0.204               R$. 280.000,00 

 

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial na importância de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), conforme acima. 

Art. 2º O Crédito a ser aberto pelo artigo anterior é proveniente de anulação de saldo parcial da Secretaria Municipal de Educação conforme abaixo. 

Programa: 0040 –  Educação de Qualidade 

Projeto: 2.124 – Gestão do Ensino Fundamental – Salário Educação 

Função: 12 – Educação  

Subfunção: 361 –  Ensino Fundamental 

Natureza da Despesa/Fonte CR 112: 3.3.90.30.99.00 / 0.204                    R$. 280.000,00 

Art. 3º As alterações constantes desta lei tornam-se incorporadas a LDO/2016 e ao PPA 2014-2017, em conformidade com a Lei nº 1.603/2013 em 

obediência a LC 101/2000. 

Art. 4º Em decorrência desta Lei, ficam alterados os quadros de detalhamento das Despesas da respectiva unidade. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 
ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 
 

Anexo de Metas e Prioridades 

Exercício de 2016 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO                                                             AÇÃO         PRODUTO/UNID. MEDIDA    

RECURSO           META FÍSICA/FINANCEIRA 

            

PROGRAMA: 0040: Educação de Qualidade 

OBJETIVO: Custear Garantir e expandir programas e atividades de desenvolvimento educacional observando as faixas etárias dos alunos. 

PÚBLICO: Sociedade 

Função: 12 – Educação 

Subfunção: 361 –  Ensino Fundamental 

Natureza da Despesa/Fonte: 3.3.90.92.00.00          

    20.07.12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental – Salário Educação       A  Obrigações 

Pagas/Mês    0.204           280.000,00 

 
ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO 

PREFEITO 
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9.5. O Fundo Municipal de Saúde somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às formalidades legais 
e contratuais previstas; 
9.6. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, aplicar-se-á, no 
que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal No. 8.212, de 24 de julho de 1991 
e na Lei Complementar No. 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a correspondente lei municipal do local de prestação 
dos serviços, com as alterações e regulamentações posteriores 
 
DAS ALTERAÇÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. O preço registrado se manterá fixo e irreajustável durante a vigência da ata, ressalvadas as hipóteses 
contidas no art. 65 da Lei Federal 8.666/93, desde que, devidamente comprovadas mediante planilhamento dos custos e 
detalhamento dos fatos supervenientes. 
10.1. O pedido de alteração de preços deverá vir acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: 
a) nota fiscal que comprove o novo preço praticado pelo fornecedor no período solicitado; 
b) planilha detalhada referente a composição dos custos operacionais que comprovem com a devida técnica os novos valores. 
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que 
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata, promover as necessárias negociações junto 
aos fornecedores. 
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
órgão gerenciador deverá: 
10.3.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
10.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
10.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
10.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
10.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
10.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
10.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos 
participantes, se houver. 
 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderá ser cancelado de pleno 
direito nas seguintes situações: 
 
11.1. Pelo FUNDO: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar a Autorização de Prestação de Serviços, contratos ou instrumentos congêneres no prazo 
estabelecido; 
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses 
previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado; 
e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas pelo Fundo. 
f) não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
 
11.2. Pelo Fornecedor: 
a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços; 
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior. 
11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, 
a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no 
“Diário Oficial do Município”, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Fundo, facultando-se a 
este a aplicação das sanções previstas nesta Ata. 
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos 
itens. 
11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, o Fundo adotará as medidas 
ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

 
 

Casimiro de Abreu, 13 de junho de 2016. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Secretário Municipal de Saúde 

 
SABOR DE PÁDUA PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME 

Savagé Aguiar Mota 
 

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


