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6º TERMOADITIVO PARARERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº. 01/2013. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE
ABREU/RJ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO DE GESTÃO E
HUMANIZAÇÃO – IGH, COM VISTAS À REGULAMENTAÇÃO DAGESTÃO
NO HOSPITALMUNICIPALCASIMIRO DEABREU (HMCA).

Processo nº: 272/2013.
Contratante: Município de Casimiro de Abreu/RJ, por intermédio da Secretaria
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: Instituto de Gestão e Humanização - IGH
End: Rua das Rosas, 622, Pituba, Salvador/Bahia
CNPJ: 11.858.570/0001-33
DO OBJETO
O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação por 180 (cento e
oitenta) dias do prazo de vigência do CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2013, com
efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2017, perdurando até 30 de junho de 2017,
contemplando o reestabelecimento do equilíbrio financeiro da contratação.
Fica estabelecido o reajuste do valor contratual pactuado com vistas ao
resstabelecimento do equilíbrio financeiro da contratação, tendo como base a
aplicação do índice oficial IPCA ( Índice de Preços ao Consumidor Amplo),
perfazendo assim o percentual aproximado de 6,3%, ficando assim abaixo do
percentual acumulado no período de 12 meses, alterando assim o valor mensal do
contrato de R$1.726.828,42(um milhão, setecentos e vinte e seis mil, oitocentos e
vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), para o valor mensal de
R$1.835.618,61(um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dezoito
reais e sessenta e um centavos)
Fundamentação Legal: Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/90, a Lei Federal 9.637/98, a
Lei Municipal 1114 de 08 de março de 2007 e suas alterações, Decreto 029/07, a Lei
Orgânica do Município, bem como a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Origem do pedido: Fundo Municipal de Saúde.
Casimiro deAbreu, 09 de janeiro de 2017.

Ibson Carvalho Dames Junior
Secretário Municipal de Saúde

39/17
_______________________________________________________

Resolução n° 17/2017              Casimiro de Abreu, 03 de março de 2017.

O Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu, Estado do Rio de Janeiro,
no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art 1° - Instituir a Comissão Técnica de acompanhamento, que procederá à
avaliação periódica do desenvolvimento das atividades e resultados obtidos pela
contratada conforme cláusula quarta da avaliação do contrato de gestão nº
001/2013, firmado entre o Município de Casimiro deAbreu e o Instituto de Gestão e
Humanização(IGH);

Art. 2° -AComissão ora instituída será composta pelos membros abaixo:

a) Rubens de Freitas Silveira – Fundo Municipal de Saúde;
b) Pábullo Marinho dos Santos – Vigilância em Saúde;
c) Gerson Lima – ONG São Verdão;
d) Marcos Roberto Ribeiro Teixeira – Conselho Municipal de Saúde.

Art. 3° - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial as Resoluções de nº 13 e
23/2014, surtindo efeitos retroativos a 01/01/2017.

Ibson Carvalho Dames Júnior
Secretário Municipal de Saúde

Port. 039/2017

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público aos interessados,
por intermédio da Comissão de Pregão, que fará realizar na sala de reuniões da
Comissão de Licitação localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de
Casimiro de Abreu situado na Rua Padre Anchieta, n.º 234, Segundo Piso –
Centro - Casimiro de Abreu/RJ, Licitação na Modalidade Pregão na forma
Presencial n.° 2/2017 FMS, no dia 20/03/2017, às 09h30min, objetivando a
Prestação de serviço oftalmológico de aplicação de injeção Intra Vitrea de Anti
VEGF – (lucents) Ranibizumabe 2,3mg. O Edital e seus anexos poderão ser
obtidos no site: http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br ou em até 24 (vinte e
quatro) horas anteriores à data do recebimento das propostas, mediante a
entrega de 01 (uma) resmas de papel A4 e o interessado deverá estar munido do
carimbo do CNPJ, no endereço acima citado no horário de 09h00min às
16h30min.

Casimiro de Abreu, 08 de fevereiro de 2017.

Miguel Jorge Reis da Silva
Pregoeiro

_____________________________________________________

CONTRATO DE COMPRA Nº 011/2017

PROCESSO Nº: 137/2016
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE.
CONTRATADA:ALTERNATIVACOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAME.
END: RUA EVARISTO BOUCINHA, Nº. 95 – CENTRO – CASIMIRO DE
ABREU/RJ.
CNPJ: 13.791.068/0001-88
PRAZO PARA ENTREGA: SERÁ DE ATÉ 20(VINTE) DIAS A CONTAR A
PARTIR DAAUTORIZAÇÃO DAENTREGA.
VALOR TOTAL: R$ 9.347,20 (NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E
SETE REAIS E VINTE CENTAVOS).
CONDIÇÕES DE PAGTº: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A
APRESENTAÇÃO DANOTAFISCAL.
OBJETO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR
PARA ATENDER MUNÍCIPES EM CUMPRIMENTO A DEMANDAS
JUDICIAIS.
ORIGEM DO PEDIDO: FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE
CASIMIRO DEABREU – RJ 16 DE FEVEREIRO DE 2017

IBSON CARVALHO DAMES JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº39/17
______________________________________________________

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 083/2017            EM, 06 DE MARÇO DE 2017.

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

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE 03 (TRÊS) MESES, a Servidora
Municipal ELINE GUEDES DA SILVA, Auxiliar de Creche, Matrícula nº 8482,
lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de
11/03/2009 à 10/03/2014, conforme ProcessoAdministrativo nº 1031/2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio
público, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a partir de
01/03/2017.

JOSE ALEXANDRE AZEVEDO FRANCISCO
Secretário de Administração

Port. 004/2017

Municipal FERNANDACONSTÂNCIO VIANAROSA, Professora “A”, matrícula nº 2835, para
exercer suas atividades junto àquele órgão, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Casimiro de
Abreu.- Port. 0451/17 – Tornar sem efeito a Portaria nº 794, de 29 de janeiro de 2013, que colocou à
disposição da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, a Servidora Municipal NOÉLIA DOS
SANTOS MARTINS, Professora “A”, matrícula nº 3144, para exercer suas atividades junto àquele
órgão, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.- Port. 0452/17 – Nomear
ROBERTO SALES DOS SANTOS, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico,
Símbolo DAS-2, desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Obras,
Habitação e Serviços Públicos, desta Municipalidade.- Port. 0453/17 – Nomear RENATO
MARCHON RODRIGUES, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 2, Símbolo CAI-2,
desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Administração Regional de Rio Dourado, desta
Municipalidade.- Port. 0454/17 – Nomear ALOIZIO JOSÉ TEIXEIRA, para exercer o Cargo em
Comissão de Diretor de Agropecuária e Industrial, Símbolo CAI 2, atribuindo-lhe funções junto à
Fundação Municipal Casimiro de Abreu, desta Municipalidade.- Port. 0455/17 – Nomear JOSÉ
ELIAS TEIXEIRA TINOCO, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor de Administração,
Símbolo CAI 2, atribuindo-lhe funções junto à Fundação Municipal Casimiro de Abreu, desta
Municipalidade.- Port. 0459/17 – Nomear LEONARDO ROSA DA SILVA, para exercer o Cargo
em Comissão de Assistente 2, Símbolo CAI-2, desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, desta Municipalidade.- Port.
0461/17 – Nomear GENALDO SALVADOR, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 3,
Símbolo CAI-3, desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Administração Regional de
Barra de São João, desta Municipalidade.- Port. 0462/17 – Nomear KARLLA GUERRANTE
SCHNEIDER, para exercer o Cargo em Comissão de Assessora Especial 1, Símbolo DAS-4,
atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal deAssistência Social, desta Municipalidade.- Port.
0463/17 – Nomear THALES PESSANHA RODRIGUES, para exercer o Cargo em Comissão de
Assistente 4, Símbolo CAI-4, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,
desta Municipalidade.- Port. 0464/17 – Nomear LUIZ CLAUDIO DE SOUZA, para exercer o
Cargo em Comissão de Assistente 3, Símbolo CAI-3, desta Municipalidade, atribuindo-lhe
funções na Administração Regional de Barra de São João, desta Municipalidade.- Port. 0465/17 –
Nomear ALEXANDRE DO NASCIMENTO LA TERZA, para exercer o Cargo em Comissão de
Assessor Especial 2, Símbolo DAS-5, desta Municipalidade, atribuindo-lhe a função na Secretaria
Municipal de Administração, desta Municipalidade.- Port. 0466/17 – Nomear SANDRA DA
SILVACOSTA, para exercer o Cargo em Comissão deAssistente 5, Símbolo CAI-5, atribuindo-lhe
a função na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, desta Municipalidade.- Port. 0467/17 –
Nomear FABIANO ESTARNECKS DINIZ, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 2,
Símbolo CAI-2, desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Obras,
Habitação e Serviços Públicos, desta Municipalidade.- Port. 0468/17 – Nomear BRUNO ROSA
DE CAMARGO, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Academia Popular,
Símbolo DAI 2, com lotação na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, desta Municipalidade.-
Port. 0469/17 – Nomear ROSALINA APARECIDA ANDRADE LEMOS, para exercer o Cargo
em Comissão de Chefe de Apoio Técnico e Operacional da Academia Popular, Símbolo CAI 6,
com lotação na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, desta Municipalidade.- Port. 0470/17 –
Nomear RICARDO PEIXOTO OLIVEIRA, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe deApoio
Técnico e Operacional daAcademia Popular, Símbolo CAI 6, com lotação na Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer, desta Municipalidade.- Port. 0471/17 – Nomear ALESSANDRA RESENDE
VALADÃO, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Apoio Técnico e Operacional da
Academia Popular, Símbolo CAI 6, com lotação na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, desta
Municipalidade.- Port. 0472/17 – Nomear GUILHERME MACEDO DA SILVA MELLO, para
exercer o Cargo em Comissão de Coordenador da Escola de Futebol de Campo, Símbolo DAI 2,
com lotação na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, desta Municipalidade.- Port. 0473/17 –
Nomear LEANDRO MELINO GOMES, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenador da
Escola de Futebol de Campo, Símbolo DAI 2, com lotação na Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, desta Municipalidade.- Port. 0474/17 – Nomear ABEDIAS RODRIGUES DE SOUZA,
para exercer o Cargo em Comissão de Instrutor de Esportes da Escola de Futebol de Campo,
Símbolo CAI 4, com lotação na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, desta Municipalidade.-
Port. 0475/17 – Nomear JOHNATADASILVACARDOZO, para exercer o Cargo em Comissão de
Instrutor de Esportes da Escola de Desportos de Quadra, Símbolo CAI 4, com lotação na Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, desta Municipalidade.- Port. 0477/17 – Nomear SILVANO DA
SILVA BOY, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 6, Símbolo CAI-6, desta
Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços
Públicos, desta Municipalidade.- Port. 0478/17 – Retificar o art. 1º da Portaria 0113/2017, de 13 de
janeiro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1 - Nomear MIGUEL ÂNGELO
DOS SANTOS CORRÊA, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 4, Símbolo CAI-4,
atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, desta
Municipalidade.”- Port. 0479/17 – Nomear JOVECI DOS SANTOS, para exercer o Cargo em
Comissão de Assistente 1, Símbolo CAI-1, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de
Obras, Habitação e Serviços Públicos, desta Municipalidade.- Port. 0480/17 – Nomear NEUZA
DEANDRADE CARVALHO, para exercer o Cargo em Comissão deAssistente 5, Símbolo CAI-5,
atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, desta
Municipalidade.- Port. 0483/17 – Nomear RAFAELA RANGEL DE SOUZA ABREU, para
exercer o Cargo em Comissão de Assistente 2, Símbolo CAI-2, desta Municipalidade, atribuindo-
lhe funções na Administração Regional de Barra de São João, desta Municipalidade.- Port.
0484/17 – Designar a Servidora Municipal RENATA GOMES DE SOUSA, Engenheira Florestal,
matrícula nº 6448, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-2, de Assistente de
Departamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, desta
Municipalidade.- Port. 0485/17 – Nomear DOUGLAS FARIA FERREIRA, para exercer o Cargo
em Comissão de Assistente 2, Símbolo CAI-2, desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na
Secretaria Municipal de Educação, desta Municipalidade.- Port. 0487/17 – Designar a Servidora
Municipal MARIA MAURÍCIO DE MACEDO DOS SANTOS, Professor “B”, matrícula nº
2.046, para exercer a Função Gratificada, Símbolo SE-1, de Secretária de Escola “A”, da Secretaria
Municipal de Educação, desta Municipalidade.- Port. 0488/17 – Nomear ANDRÉ LUIZ
GONÇALVES, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 1, Símbolo CAI-1, desta
Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Educação, desta
Municipalidade.- Port. 0493/17 – Retificar o art. 2º da Portaria 0309/2017, de 25 de janeiro de
2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2 - Designar o Servidor Municipal
SANDRO PRUDENTE RODRIGUES, Guarda Municipal, matrícula nº 9.162, para exercer a
Função Gratificada, Símbolo FG-1, de Diretor do Departamento de Operacionalização e
Fiscalização do Transporte Público da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil,
desta Municipalidade.”- Port. 0495/17 – Nomear GRACIELE OLIVEIRA DE SOUZA, para
exercer o Cargo em Comissão de Assistente 4, Símbolo CAI-4, desta Municipalidade, atribuindo-
lhe funções na Secretaria Municipal de Educação, desta Municipalidade.- Port. 0496/17 – Nomear
EVERALDO DA CRUZ SANTOS, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 2, Símbolo
CAI-2, desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Assistência
Social, desta Municipalidade.- Estas Portarias entram em vigor na data de sua publicação ou
afixação em átrio público, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 1º de
janeiro de 2017.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 085/2017                   EM, 03 DE MARÇO DE 2017

O SECRETÁRIO 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 NOART. 52 DALEI Nº 365,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996.

RESOLVE:

Art. 1º - REMOVER, a Servidora SILMAR SVÓBODA DA SILVA SIQUEIRA, Auxiliar
Administrativo, Matrícula nº 763, da Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio
para a Secretaria Municipal de Administração desta Municipalidade, conforme memorando
nº SMF nº 035/2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio público,
revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a partir de 01/02/2017.

JOSE ALEXANDRE AZEVEDO FRANCISCO
Secretário de Administração

Port. 004/2017
_________________________________________________________

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 086/2017            EM, 06 DE MARÇO DE 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DELEGADA
PELO DECRETO Nº 054/2013 E COM FULCRO NOART. 150 DALEI Nº 365, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1996.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE 03 (TRÊS) MESES, a Servidora Municipal
EVAROSAPASCHOAL,Agente de Serviços Gerais, Matrícula nº 620, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/10/2001 à 30/09/2006,
conforme ProcessoAdministrativo nº 1335/2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio público,
revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a partir de 01/03/2017.

JOSE ALEXANDRE AZEVEDO FRANCISCO
Secretário de Administração

Port. 004/2017
___________________________________________________________

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 087/2017            EM, 06 DE MARÇO DE 2017
.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DELEGADA
PELO DECRETO Nº 054/2013 E COM FULCRO NOART. 150 DALEI Nº 365, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1996.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE 03 (TRÊS) MESES, a Servidora Municipal
MARCELO BALONEQUER VALADÃO, Auxiliar Administrativo, Matrícula nº 5873,
lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 06/04/2006 à
05/04/2011, conforme ProcessoAdministrativo nº 841/2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio público,
revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a partir de 01/03/2017.

JOSE ALEXANDRE AZEVEDO FRANCISCO
Secretário de Administração

Port. 004/2017
________________________________________________________

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 088/2017            EM, 06 DE MARÇO DE 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DELEGADA
PELO DECRETO Nº 054/2013 E COM FULCRO NOART. 150 DALEI Nº 365, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1996.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE 03 (TRÊS) MESES, a Servidora Municipal
ANNAMARGARETH DE FREITAS, Terapeuta Ocupacional, Matrícula nº 6081, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 18/05/2011 à 17/05/2016,
conforme ProcessoAdministrativo nº 1244/2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio público,
revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a partir de 01/03/2017.

JOSE ALEXANDRE AZEVEDO FRANCISCO
Secretário de Administração

Port. 004/2017
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ERRATA

O Águas de Casimiro, vem retificar a publicação da Edição nº DCXLVIII de
03/03/2017, página 01 , referente às portarias nº 022/2017 e 023/2017.

Onde se lê:Art. 1º - Conceder ao servidor MANOEL SILVA FERREIRA, agente
administrativo, matrícula nº 007, pertencente ao quadro de pessoal efetivo da
Autarquia, em atendimento ao Processo nº 032/2017

Leia-se:Art. 1º - Conceder ao servidor MANOELSILVAFERREIRA, operador da
ETA - Estação de Tratamento de Água, matrícula nº 007, pertencente ao quadro de
pessoal efetivo daAutarquia, em atendimento ao Processo nº 032/2017

Onde se lê:Art. 1º - Conceder ao servidor ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO,
agente administrativo, matrícula nº 013, pertencente ao quadro de pessoal efetivo
daAutarquia, em atendimento ao Processo nº 035/2017

Leia-se:Art. 1º - Conceder ao servidor ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO,
leiturista, matrícula nº 013, pertencente ao quadro de pessoal efetivo daAutarquia,
em atendimento ao Processo nº 035/2017

Casimiro de Abreu, 06 de Março de 2017.

HERMES LUIS BASTOS DA SILVA
Vice Presidente do Águas de Casimiro

Portaria nº 064/2017
_________________________________________________________

ERRATA

O Águas de Casimiro, vem retificar a publicação na edição nº DCXLIV de
17/02/2017, página 13, referente a portaria nº 021/2017,

Onde se lê:Art. 2º - Nomear o servidor HELDON BARROS DA COSTA,
Operador de ETA/ETA, matrícula 32, como Diretor da Divisão de Operação,
Manutenção e Expansão, Simbologia FG-2;

Leia-se:Art. 2º - Nomear o servidor HELDON BARROS DA COSTA, Operador
de ETA/ETA, matrícula 32, como Diretor da Divisão de Operação, Manutenção e
Expansão, Simbologia FG-1;

Casimiro de Abreu, 06 de Março de 2017.

HERMES LUIS BASTOS DA SILVA
Vice Presidente do Águas de Casimiro

Portaria nº 064/2017
____________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 0010/2017

Instrumento: Nota de empenho n.º0010/2017;
Data:02/01/2017;
ProcessoAdministrativo n°. 8487/2012;
Licitação:Dispensada conforme artigo 24- XXII da lei 8666/93;
Objeto: Referente ao fornecimento de energia elétrica para atender as
necessidadesdesta Municipalidade;
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa: Ampla Energia e Serviços
S.A;
CNPJ:33.050.071/0001-58;
Prazo:Até 31/12/2017.
Valor: R$1.000.000,00(um milhão de reais);
Origem: Secretaria Municipal deAdministração.

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO FRANCISCO
Secretário Municipal de Administração

Portaria n.º 004/2017

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, torna público, nos
termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 520, de 15 de Abril de
2015, e aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e normas
regulamentares aplicáveis à espécie, e ainda pela Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de
2014, que fará realizar Procedimento Licitatório – Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL – TIPO: Menor Preço por Item – OBJETO: contratação de
Microempreendedora Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP) especializada em Prestação de Serviços de filmagem, captura
e controle de som, arquivo digital de todas as Sessões Ordinárias, Extraordinárias,
Solenes e Audiências Públicas, realizadas pelo Poder Legislativo Municipal,
sonorização interna com microfones sem fio e mesa de som, com disponibilização
de telão e sonorização externa (quando requisitada), com transmissão simultânea
via “internet”, disponibilizando de profissionais qualificados para realizar os
serviços mencionados, em atendimento as Atividades Legislativas da Câmara
Municipal, durante o Exercício de 2017. SESSÃO PÚBLICA E INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 20/03/2017 – 13h30min. LOCAL: Sede
Administrativa da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, na Rua Domingos
Bento de Barros, nº 67, Centro, Casimiro de Abreu/RJ. Aos interessados, o Edital e
seus Anexos encontram-se disponível no endereço citado acima, no horário de
9h00min. às 16h30min., mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel A4, e
deverá estar munido do carimbo do CNPJ.

Casimiro de Abreu, 07 de Março de 2017.

MICHELE DE CARVALHO CLETO MARINHO
PREGOEIRA

________________________________________________________

REPUBLICANDO NESTA DATA POR OMISSÃO NA EDIÇÃO DCXLVIII de
03/03/2017

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017
REGISTRO DE PREÇO 01/2017 - PROC. ADMIN. 012/2017

O Águas de Casimiro, com sede a Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, 109 -
CENTRO - Casimiro de Abreu/RJ torna público, para conhecimento dos
interessados que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e o
processo administrativo nº 12/2017, será realizado no dia 16/03/2017 (quinta-
feira), às 09h30, Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO
DE PREÇO Nº 01/2017 – tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de
empresa especializada para locação de caminhão com equipamento de hidrojato
conjugado com sucção através de vácuo, capacidade de 12000 Litros (8000 litros
dejetos e 4000 litros água), por um período estimado de 2112 (duas mil e cento e
doze) horas, com fornecimento de combustível, manutenção, motorista, EPIs,
equipe de operação, para execução de serviços de manutenção corretiva e
preventiva da rede coletora de esgoto, redes mistas, elevatória e da Estações de
Tratamento de Esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O edital poderá ser
obtido em até 24h anterior ao certame, com a apresentação do carimbo CNPJ, no
endereço acima citado, das 9h às16h. Informações: (22) 2778-1581/2778-1898 /
site: .

Casimiro de Abreu, 02 de Março de 2017.

Heldon Barros da Costa
Presidente da CPL
Portaria nº 18/2017

__________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO

Esta Secretaria torna público o extrato de empenho constituído na forma abaixo:

PROCESSO: 372/16
NOTADE EMPENHO: 120/17 de 24 de fevereiro de 2017
FAVORECIDO: CEDAE – COMPANHIAESTADUALDE ÁGUAE ESGOTO
CNPJ: 33.352.394/0001-04
VALOR: 200,00(duzentos reais)
FUNCIONAL: 10.122.0072.2.008
ELEMENTO: 3.3.90.39.99.00.00.00.0111
FONTE: 0111- Recursos Royalties Estadual

Ibson Carvalho Dames Junior
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 39/17

www.aguasdecasimiro.rj.gov.br

Resumo Portarias 012/2017 – de 07/03/2017

Port. 0227/17 – Retificar o art. 1º da Portaria 0143/2017, de 13 de janeiro de 2017, que passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 1 - Nomear PATRÍCIA FERNANDO DA SILVA, para
exercer o Cargo em Comissão de Assistente 6, Símbolo CAI-6, desta Municipalidade,
atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Administração, desta Municipalidade.”-
Port. 0320/17 – Designar JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, Técnico em Agropecuária,
matrícula 11.086, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-1, de Diretor do
Departamento de Turismo Rural e Ecoturismo da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca,
desta Municipalidade.- Port. 0401/17 – Designar o Servidor Municipal DEMETHRIOS
MIRANDA DE SOUZA, Agente Administrativo, matrícula 11.307, para exercer a Função
Gratificada de Chefe da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, símbolo FG-
3, desta Municipalidade.- Port. 0402/17 – Designar a Servidora Municipal KALLINY
MIRANDA COSTA, Professora “A”, matrícula 6102, para exercer a Função Gratificada de
Chefe da Divisão de Planejamento, Programas, Processos, Convênios e Projetos Pedagógicos e
Administrativos da Secretaria Municipal de Educação, símbolo FG-3, desta Municipalidade.-
Port. 0403/17 – Designar a Servidora Municipal VALCIMAR RANGEL MACHADO
RIBEIRO, Professora “C”, matrícula 2089, para exercer a Função Gratificada de Chefe da
Divisão de Serviços Gerais, Rede Física e Patrimônio da Secretaria Municipal de Educação,
símbolo FG-3, desta Municipalidade.- Port. 0412/17 – Designar o Servidor Municipal
FELICIANO PINTO, Motorista, matrícula nº 394, para exercer a Função Gratificada, Símbolo
FG-4, de Assistente Técnico, com funções junto a Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e
Comércio, desta Municipalidade.- Port. 0413/17 – Designar o Servidor Municipal EDUARDO
JOSÉ DA SILVA, Operador de Máquina, matrícula nº 145, para exercer a Função Gratificada,
Símbolo FG-2, de Assistente de Departamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca,
desta Municipalidade.- Port. 0443/17 – Nomear ADÃO FERREIRA, para exercer o Cargo em
Comissão de Assistente 4, Símbolo CAI-4, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, desta Municipalidade.- Port. 0444/17 – Retificar o art. 1º da Portaria
0273/2017, de 20 de janeiro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1 -
Designar SÉRGIO BARBOSA MENEGASI, Agente de Serviços Gerais, matrícula 610, para
exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico, Símbolo DAS-2, desta Municipalidade,
atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, desta
Municipalidade.”- Port. 0445/17 – Designar a Servidora Municipal ISABELE DA COSTA
PROENÇA RIBEIRO, Professora “A”, matrícula 11.437, para exercer a Função Gratificada de
Diretor do Departamento de Convênios e Projetos Pedagógicos da Secretaria Municipal de
Educação, símbolo FG-1, desta Municipalidade.- Port. 0448/17 – Retificar o art. 1º da Portaria
186/2017, de 17 de janeiro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1 -
Nomear LEILA MÁRCIA GOMES DOS SANTOS MILLER, para exercer o Cargo em
Comissão de Assistente 6, Símbolo CAI 6, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência
Social, desta Municipalidade.- Port. 0449/17 – Receber a Disposição deste Município, a contar
de 1º de janeiro de 2017, o servidor EDSON ABREU DE SOUZA, Inspetor de Alunos,
matrícula 802865, oriundo da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, com ônus para o ente público
recebedor, atribuindo-lhe funções junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.- Port. 0456/17 – Retificar na Portaria 0265/2017, de 17 de
janeiro de 2017, a lotação do servidor IGOR CESPE BARBOSA, Motorista, matrícula nº 8801,
que passa da Secretaria Municipal de Administração para a Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer.- Port. 0457/17 – Retificar o art. 1º da Portaria 0205/2017, de 17 de janeiro de 2017, que
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1 - Nomear LUCIMAR SANDRE PEREIRA, para
exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Programa, Símbolo DAI 2, com lotação na
Secretaria Municipal deAssistência Social, desta Municipalidade.”- Port. 0460/17 – Designar o
Servidor Municipal ROMULO DE CARVALHO E SILVA, Agente de Fiscalização, matrícula
nº 2526, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-2, de Assistente de Departamento da
Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, desta Municipalidade.- Port. 0476/17 –
Retificar na Portaria 0065/2017, de 10 de janeiro de 2017, a lotação da servidora MARILENE
CARVALHO DASILVA,Assistente 6, matrícula nº 11.977, que passa do CentroAdministrativo
Célio Sarzedas para a Administração Regional de Barra de São João.- Port. 0489/17 – Designar
a Servidora Municipal ANGELICA MIRANDA, Merendeira, matrícula nº 8856, para exercer a
Função Gratificada, Símbolo FG-4, de Assistente Técnico, com funções junto a Secretaria
Municipal de Educação, desta Municipalidade.- Port. 0490/17 – Designar a Servidora
Municipal FÁTIMA CATARINA PERILO ROCHA, Agente de Serviços Gerais, matrícula nº
529, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-4, de Assistente Técnico, com funções
junto a Secretaria Municipal de Educação, desta Municipalidade.- Port. 0498/17 – Designar a
Servidora Municipal TATIANA SOARES MIRANDA ALZEMAN, Supervisora de Ensino,
matrícula nº 7176, para exercer a Função Gratificada, Símbolo SE-1, de Secretária de Escola
“A”, da Secretaria Municipal de Educação, desta Municipalidade.- Port. 0499/17 – Designar a
Servidora Municipal GEORGINEIA GUIMARÃES MACHADO, Professora “A”, matrícula
nº 2754, para exercer a Função Gratificada, Símbolo SE-1, de Secretária de Escola “A”, da
Secretaria Municipal de Educação, desta Municipalidade.- Estas Portarias entram em vigor na
data de sua publicação ou afixação em átrio público, revogadas as disposições em contrário,
com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2017.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Port. 0373/17 – Nomear MARCELO JUNIOR DOS SANTOS, para exercer o Cargo em
Comissão de Assistente 1, Símbolo CAI-1, desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na
Secretaria Municipal de Administração, desta Municipalidade.- Port. 0447/17 – Receber a
Disposição deste Município, a contar de 20 de janeiro de 2017, o servidor CASIMIRO JOSE
REGADAS DOS SANTOS, Motorista, matrícula 2065-6, oriundo da Prefeitura Municipal de
Rio das Ostras, com ônus para o ente público recebedor, atribuindo-lhe funções junto à
Secretaria Municipal de Saúde.- Port. 0446/17 – Designar o Servidor Municipal MARCELO
COELHO NUNES, Professor “C”, matrícula nº 11.060, para exercer a Função Gratificada,
Símbolo DE-2, de Diretor de Escola “B”, da Secretaria Municipal de Educação, desta
Municipalidade.- Port. 0497/17 – Designar a Servidora Municipal DILCE HELENAPEREIRA
PIEDADE, Professora “A”, matrícula nº 11.156, para exercer a Função Gratificada, Símbolo
DE-3, de Diretor de Escola “C”, da Secretaria Municipal de Educação, desta Municipalidade.-
Port. 0486/17 – Revogar a Portaria 0362/2017, de 27 de janeiro de 2017, que designou a
Servidora Municipal GILCILEA MELLO GOMES, Professor “A”, matrícula nº 2.030, para
exercer a Função Gratificada, Símbolo DE-3, de Diretora de Escola “C”, da Secretaria
Municipal de Educação, desta Municipalidade.- Estas Portarias entram em vigor na data de sua
publicação ou afixação em átrio público, revogadas as disposições em contrário, com efeitos
retroativos a 03 de janeiro de 2017, 20 de janeiro de 2017, 23 de janeiro de 2017, 23 de janeiro de
2017 e 30 de janeiro de 2017, respectivamente.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Port. 0481/17 – Designar os servidores TIAGO CAMARGO LIMA, Secretário Municipal
de Planejamento, matrícula nº 11.962; SAMIR CALAZANS MIGUEL, Auxiliar
Administrativo, matrícula nº 9282, CHARLIS MAGNO MARINHO DA SILVA, Motorista,
matrícula nº 1999, MICHEL GRIPP ROSA, Guarda Municipal, matrícula nº 6290 e
VALCIMAR RANGEL MACHADO RIBEIRO, Professor “C”, matrícula nº 466, para, sob a
Presidência do primeiro, constituírem a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS
INSERVÍVEIS para dar suporte ao Leiloeiro Oficial a ser contratado.- Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação ou afixação em átrio público, revogadas as disposições
em contrário, em especial a Portaria nº 447 de 11 de julho de 2016, surtindo seus efeitos a
partir desta data.-

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Port. 0482/17 – Confirmar a integralização dos servidores abaixo nominados, no quadro
efetivo do Pessoal Estatutário da Administração Direta Municipal, aprovados no Estágio
Probatório, com lotação descrita abaixo:

- Port. 0494/17 – Nomear JORGE ALBERTO BENTO GARFINHO, para exercer o Cargo em
Comissão de Assistente 3, Símbolo CAI-3, desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, desta Municipalidade.- Estas Portarias entram em
vigor na data de sua publicação ou afixação em átrio público, revogadas as disposições em
contrário, surtindo seus efeitos a partir desta data.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Port. 0233/17 – Designar a Servidora Municipal NATHIELE MOURADE OLIVEIRA, Guarda
Municipal, matrícula nº 11.432, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-3, de Chefe da
Divisão de Fiscalização e Operação do Transporte Público da Secretaria Municipal de Ordem
Pública e Defesa Civil, desta Municipalidade.- Port. 0420/17 – Nomear ROGERIA
LEONARDO DA SILVA, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 1, Símbolo CAI-1,
desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Saúde, desta
Municipalidade.- Estas Portarias entram em vigor na data de sua publicação ou afixação em
átrio público, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º de
fevereiro de 2017.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Port. 0440/17 – Nomear ELISÂNGELA MADEIRA BENTO, para exercer o Cargo em
Comissão de Assistente 4, Símbolo CAI-4, desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na
Secretaria Municipal de Educação, desta Municipalidade.- Port. 0441/17 – Nomear ADILSON
MARCOS CAMPOS, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Especial 2, Símbolo
DAS-5, desta Municipalidade, atribuindo-lhe a função na Secretaria Municipal de Educação,
desta Municipalidade.- Port. 0450/17 – Tornar sem efeito a Portaria nº 796, de 29 de janeiro de
2013, que colocou à disposição da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, a Servidora
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU 1Página:

Relatório de Produtos - Conferência - Grupos de Produtos Data:

Hora: 16:27Status: Ativo

Depósito:

Produto: Todos

ALMOXARIFADO CENTRAL

FARMACIA BASICAGrupos Produtos:

Código Atual

000051 . 0

000002 ACEBROFILINA 25MG/5ML - 120ML SOLUCAO ORAL PEDIATRICO 0

000003 ACEBROFILINA 50MG/5ML - 120ML SOLUÇÃO ORAL ADULTO 0

000022 ACETILCISTEINA MUCOLITICO 20MG/ML FRASCO 120 ML XAROPE PEDIÁTRICO 2270

000023 ACETILCISTEINA MUCOLITICO 40MG/ML FRASCO 120 ML XAROPE ADULTO 1119

000004 ACICLOVIR 200MG 0

000421 ACICLOVIR 400MG COMPRIMIDOS 0

000423 ACICLOVIR 50MG/G CREME 10G 0

000007 ACIDO ACETILSALISILICO 100MG 98610

000008 ACIDO ACETILSALISILICO 500MG 750

002760 ACIDO ASCORBICO 500 MG 0

000259 ACIDO ASCORBICO 500MG/ML 0

000014 ACIDO FOLICO 5MG 111640

000697 ACIDO VALPROICO 250MG 23400

000016 ACIDO VALPROICO 250MG/ML XAROPE 486

000017 ACIDO VALPROICO 500MG 21450

003669 ADESIVO DE NICOTINA 21 GR CAIXA COM 7 ADESIVOS 0

003671 ADESIVO DE NICOTINA 7 GR CAIXA COM 7 ADESIVOS 0

000024 ALBENDAZOL 400MG 710

000025 ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO 1407

000428 ALENDRONATO DE SODIO 70MG 6308

004954 ALLURENE 0

000027 ALPRAZOLAM 0,5MG 6030

000028 ALPRAZOLAM 1MG 20600

000029 ALPRAZOLAM 2MG 8790

000033 AMBROXOL 15MG/5ML - 100ML XPE PEDIÁTRICO 0

000034 AMBROXOL 30MG/5ML - 100ML XPE ADULTO 0

000037 AMINAFTONA 75MG 0

000036 AMINOFILINA 100MG 120

000035 AMINOFILINA 240MG/ML - 10ML GOTAS 0

000973 AMIODARONA 200MG 2970

000270 AMIODARONA 50MG/ML 0

000038 AMITRIPTILINA 25MG 17300

003613 AMOXICILINA + CLAVULANATO 1G + 0,2G INTRAVENOSO 0

000040 AMOXICILINA 250MG/5ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5MG/5ML -  SUSP 3317

000045 AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO 60ML 0

004775 AMOXICILINA 250MG/ML - 150ML 2513

000043 AMOXICILINA 500MG 46870

000042 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG - CAPSULA 36549

000032 AMPICILINA 250MG/5ML SUSPENSAO ORAL 0

000031 AMPICILINA 500MG 0

000854 AMPLICTIL 4% GOTAS (CLORIDRATO CLORPROMAZINA) 0

003144 ANLODIPINO 10MG 6200

000791 ANLODIPINO 5MG 7640

002610 ANLONDIPINA 10 MG 0

002008 APRESOLINA 50MG 0

003653 ATENOLOL 25MG 2355

Operador: RSANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU 2Página:

Relatório de Produtos - Conferência - Grupos de Produtos Data:

Hora: 16:27Status: Ativo

Depósito:

Produto: Todos

ALMOXARIFADO CENTRAL

FARMACIA BASICAGrupos Produtos:

Código Atual

000049 ATENOLOL 50MG 58200

000050 AZITROMICINA 250MG/5ML 491

003142 AZITROMICINA 500MG 31938

002128 AZITROMICINA 600 MG 0

000052 BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML 100ML 116

000053 BIPERIDENO 2MG 8900

000056 BISACODIL 5MG 0

000057 BROMAZEPAM 3MG 12600

000058 BROMAZEPAM 6MG 15000

000309 BROMETO DE NBUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/1ML 0

000447 BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% - ATROVENT 0

000061 BROMETO DE N BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG 36460

000059 BROMETO DE N BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG 1100

000060 BROMETO DE N BUTIL ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 334,4MG/ML - 20ML 105

000063 BROMEXINA 4MG/5ML 100ML XPE PEDIÁTRICO 0

000062 BROMEXINA 8MG/5ML 100ML XPE ADULTO 0

000064 BROMEXINA ADULT0 /PEDIATRICO 0

000796 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML - BEROTEC 0

000065 BROMOPRIDA 10MG 26000

002606 BROMOPRIDA 4MG/ML 228

000451 BUDESONIDA 32MG 120 DOSES 122

000055 BUDESONIDA 50MCG 120 DOSES 334

003650 BUDESONIDA 64MCG 120 DOSES 78

003621 BUTILBROMETO DA ESCOPOLAMINA (BUSCOPAM GOTAS SIMPLES) 0

000071 CAPTOPRIL 12,5 MG 0

000072 CAPTOPRIL 25 MG 23525

000073 CAPTOPRIL 50 MG 415

000074 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 1365,12

000076 CARBAMAZEPINA 200 MG 56900

000069 CARBOCISTEÍNA XAROPE ADULTO 0

000068 CARBOCISTEÍNA XAROPE PEDIATRICO 0

000455 CARBONATO DE CALCIO 500MG - PURO 25580

000464 CARVEDILOL 6,25MG 0

000462 CARVEDILOL 25MG 0

000463 CARVEDILOL 3,125MG 4650

000461 CARVEDILOL12,5MG 4770

000078 CEFALEXINA 250MG/5ML - 100ML SUSPENSAO 1384

000079 CEFALEXINA 500MG 27996

000082 CETOCONAZOL 2% 30G CREME 463

000083 CETOCONAZOL 200MG 0

000554 CETOTIFENO 0,2MG/ML 50

000555 CETOTIFENO 1MG 0

000880 CICLOBENZAPINA 10MG 3720

000487 CICLOBENZAPINA 5MG 0

000085 CIMETIDINA 200MG 0

002600 CINARIZINA 25MG 0

000086 CINARIZINA 75MG 30

Operador: RSANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU 3Página:

Relatório de Produtos - Conferência - Grupos de Produtos Data:

Hora: 16:27Status: Ativo

Depósito:

Produto: Todos

ALMOXARIFADO CENTRAL

FARMACIA BASICAGrupos Produtos:

Código Atual

000090 CIPROFLOXACINA 250MG 300

002612 CIPROFLOXACINA 500 MG 18900

004432 CIPROFLOXACINO + HIDROCORTISONA 2/10MG - 10ML 0

000103 CLOMIPRAMINA 25MG 400

000092 CLONAZEPAM 0,5 MG 12000

000093 CLONAZEPAM 2MG 75840

000094 CLORANFENICOL 25MG/ML + LIDOCAINA 30MG/ML - 10ML 0

000798 CLORETO DE SODIO + CLORETO DE BENZALCONICO ADULTO/PEDIATRICO 838

000869 CLORITALIDONA 12,5MG 0

000100 CLORPROMAZINA 100MG 4300

000102 CLORPROMAZINA 25MG 3600

000297 COLAGENASE 0,6 U/G POMADA 0

000104 COLAGENASE 06UI/G + CLORANFENICOL 001G/G -30G 266

000109 COMPLEXO B COMPRIMIDO 31580

000108 COMPLEXO B GOTAS 0

000110 COMPLEXO B XAROPE 100ML 984

000019 DERSANY 644

000300 DESLANOSIDIO 0,4MG 0

004456 DESLORATADINA 0

000302 DEXAMETASONA 4MG 0

000115 DEXAMETASONA + NECOMICINA + POLIMIXINA B 0

000975 DEXAMETASONA 0,5MG/5ML 0

000113 DEXAMETASONA 01% 10G CREME 1685

000114 DEXAMETASONA 01MG/ML -  100ML ELIXIR 0

000301 DEXAMETASONA 4MG+CLORITRATO DE TIAMINA 50MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG 0

000117 DEXCLORFENIRAMINA 0,04MG/ML 100ML XAROPE 0

000116 DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO 3980

002614 DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML - 100ML XAROPE 2363

004435 DEXTRANA + HIPROMELOSE 1/3MG FRASCO 15ML 0

000119 DIAZEPAM  5MG 19400

000118 DIAZEPAM 10MG 45340

003661 DICLOFENACO 12,5MG SUPOSITORIO 0

000121 DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG 37740

000122 DICLOFENACO DE POTASSSIO 12,5MG/ML 0

000812 DICLOFENACO DE RESINATO 15MG/ML 0

000120 DICLOFENACO DE SODIO 50MG 0

000123 DIGOXINA 0,25MG 0

000126 DIMETICONA 40MG 19240

000127 DIMETICONA 75MG/ML -10ML 950

000168 DINITRATO DE ISOSSORBIA SUBLINGUAL 5MG 0

000166 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG 0

002602 DIPIRONA 300 MG SUPOSITÓRIO 0

000129 DIPIRONA 500MG 92280

000819 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS 1149

000304 DIPIRONA SODICA 500MG/ML 0

000128 DIPIRONA SOLUÇAO ORAL/SABOR FRAMBOESA 50MG/ML 819

000601 DOXASOZINA 2MG 0

Operador: RSANTOS
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FARMACIA BASICAGrupos Produtos:

Código Atual

001991 DOXAZOSINA 4MG 4110

000135 ENALAPRIL 10MG 16000

000136 ENALAPRIL 20MG 74950

000134 ENALAPRIL 5MG 0

000138 ERITROMICINA 250MG/5ML SUSPENSAO 0

000137 ERITROMICINA 500MG 0

000822 ERITROMININA 250MG 0

000139 ESPIRONOLACTONA 100MG 32

000140 ESPIRONOLACTONA 25MG 14400

000820 ESPIRONOLACTONA 50MG 0

000143 FENITOINA 100MG 5000

000144 FENOBARBITAL 100MG 65700

000145 FENOBARBITAL 4%20ML 121

000146 FENOTEROL 0,5%20ML 1418

005332 FERRO QUELATO GLICINATO,50MG/ML SUSP ORAL 30ML 0

000549 FINASTERIDA 5MG 780

002126 FITA REATIVA 0

002792 FLUCINOLONA + POLIMIXINA B + LIDOCAINA (OTOSYNALAR) 0

004637 FLUCONAZOL 100MG 0

000147 FLUCONAZOL 150MG 2542

000823 FLUOCINOLONA + SULFATO DE POLIMIXINA B+SULFATO DE NEOMICINA + CLORIDRATO DE LIDOCAINA 0

000148 FLUOXETINA 20MG 68000

000150 FUROSEMIDA 40MG 18440

000151 GLIBENCLAMIDA 5MG 184410

000153 HALOPERIDOL 1MG 200

000154 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇAO ORAL 149

000152 HALOPERIDOL 5MG 25800

000731 HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/1ML 234

000155 HEDERA HELIX XAROPE 100ML 2471

000157 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 54400

000158 HIDROCLOROTIAZIDA 50MG 29000

000160 HIDROCORTIZONA+POLIMIXINA - NEOMICINA 0

000159 HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% -150ML 0

000573 HIDROXIDO DE FERRO 0

000574 HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSO SOL 0

000824 HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO 35,6MG/37MG 0

000161 IBUPROFENO 300MG 0

000825 IBUPROFENO 50MG/ML FR GTS 30ML 0

004902 IBUPROFENO 600MG 0

000163 IMIPRAMINA 25MG 9750

002210 INSULINA HUMANA REGULAR 169

000826 INSULINA NPH HUMANA 100.000UI/ML 310

000169 INVERMECTINA 6MG 0

000165 IPRATROPIO 0,25MG/ML -20ML 0

005143 ITRACONAZOL 100MG 250

003154 IVERMECTINA 6MG 0

000769 LANCETAS 49260

Operador: RSANTOS
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8.2.1. Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo na
execução do objeto desta ata.
8.2.2. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato.
8.2.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no valor ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de
procedimentos.
8.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução, inclusive considerados
os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
8.2.5. Comunicar imediatamente a PMCA de qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras
julgáveis necessárias para recebimento de correspondência.
8.2.6. Indenizar terceiros e/ou o Tribunal, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por
quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o contratado adotar todas as medidas preventivas, com fiel
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
8.2.7. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
8.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos a entrega.
8.2.9. Executar, mediante Ordem de Fornecimento, de acordo com as condições previstas, as entregas do objeto
deste instrumento;
8.2.10. Executar diretamente o objeto, conforme estabelecido na licitação, sem transferência de responsabilidade ou
subcontratação;
8.2.11. Respeitar a melhor técnica vigente durante a execução do contrato.
8.2.12. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.66/93.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA. A PMCA pagará aos fornecedores o va lor unitário registrado por item multiplicado pela quantidade
solicitada, que constará da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho.
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores.
9.2. Para cada Execução, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para
fins de habilitação e conseqüentemente lançado nesta Ata.
9.3. No ato da entrega dos materiais, a Nota Fiscal deverá ser apresentada a fim de ser atestada por 02 (dois)
servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias;
9.4. A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que
obedeça às formalidades legais e contratuais previstas;
9.5. “Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo
1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica
exercida, realizem operações:
I - destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia
mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Protocolo ICMS
42/2009, Cláusula Segunda);
9.6. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, aplicar -
se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal No. 8.212, de
24 de julho de 1991 e na Lei Complementar No. 106, de 31 de julho de 2003 e Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e),
combinada com a correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com as alterações e
regulamentações posteriores.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA. O preço registrado se manterá fixo e irreajustável durante a vigência da ata, ressalvadas as
hipóteses contidas no art. 65 da Lei Federal 8.666/93, desde que, devidamente comprovadas mediante planilhamento
dos custos e detalhamento dos fatos supervenientes.
10.1. O pedido de alteração de preços deverá vir acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos:
a) nota fiscal que comprove o novo preço praticado pelo fornecedor no período solicitado;
b) planilha detalhada referente a composição dos custos operacionais que comprovem com a devida técnica os novos
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valores.
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou
de fato que eleve o custo dos serviços ou materiais registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata, promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
10.3.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
10.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
10.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
10.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
10.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
10.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços
aos órgão participantes, se houver.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o registro de prestador específico poderá ser cancelada de pleno
direito nas seguintes situações:

11.1. Pelo FMS:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar a Ordem de Fornecimento, Contratos ou instrumentos congêneres no prazo
estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, nas
hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas pelo FMS.
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 FMS,
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 FMS adotará as
medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.

Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, garantida a ampla defesa, a Contratada ficará sujeita às seguintes
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sanções:
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será
descredenciado do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93,
do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, e alterações posteriores, o licitante que:
a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata ou autorização de Fornecimento, deixar
de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;
b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
c) não mantiver a proposta;
d) falhar ou fraudar a execução da Ata ou Ordem de Fornecimento;
e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

12.2. Pela inexecução total ou parcial da Ata ou da Autorização de Compra, garantida a ampla defesa, a Contratada
ficará sujeita às seguintes sanções:
a) advertência, por escrito, informando à contratada sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
b) multa, observados os seguintes limites:
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou
prestação do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou causem
transtornos, ainda, fora das especificações contratadas.
c) suspensão temporária de participar em licitações promovidas pelo Tribunal e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 e demais disposições correlatas;
d) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93..
12.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste edital.
12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da notificação da sanção, sob pena de ser descontado da garantia prestada ou do pagamento eventualmente devido
pela Administração.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à
presente ata de Registro de Preços.
b) é vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Fornecimento decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira.
13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de registro de Preços
durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização desta Prefeitura, através da
Comissão Permanente de Licitação - CPL.
13.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
13.3. As aquisições adicionais de que trata o subitem 13.2 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
13.4. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As partes elegem o foro da Comarca de Casimiro de Abreu/RJ para dirimir dúvidas
ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata. E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a
presente Ata.

Casimiro de Abreu, 07 de Outubro de 2016.

7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário Municipal de Saúde

ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME
Paulo Roberto Carneiro Junior

Testemunhas:

1. _________________________________________ CPF:________________________

2. _________________________________________ CPF:________________________
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Produto: Todos

ALMOXARIFADO CENTRAL

FARMACIA BASICAGrupos Produtos:

Código Atual

000827 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15MG-0,03 MG 54789

002136 LEVONORGESTREL 0,75MG 0

004779 LEVOTIROXACINA SODICA 150MCG 0

000589 LEVOTIROXINA DE SODICA 50 MG 0

000590 LEVOTIROXINA DE SODICA 75 MCG 0

002545 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG 0

000173 LORATADINA 10MG 0

000174 LORATADINA 1MG/ML XAROPE 0

000175 LOSARTAN 25MG 0

000178 LOSARTAN 50MG 245060

000179 MEBENDAZOL 100MG 0

000180 MEBENDAZOL 20MG/ML - 30 ML SUSPENSAO 145

001410 MESINGYNA 0

000181 METFORMINA 500MG 1100

005347 METFORMINA 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA 0

000182 METFORMINA 850MG 54400

000830 METILDOPA 250MG 12300

000183 METILDOPA 500MG 6990

000185 METOCLOPRAMIDA 10MG 1260

000186 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL.ORAL 290

000189 METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG+20000UI/G CREME VAGINAL 940

000188 METRONIDAZOL 250MG 0

002617 METRONIDAZOL 4% 100 ML SUSPENSÃO 45

000187 METRONIDAZOL 500MG/5G - 50G CREME VAGINAL 1170

000191 MICONAZOL 2%-40G CREME DERMATOLOGICO 0

000190 MICONAZOL 20MG CREME VAGINAL 459

000167 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG 2610

000195 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG 1760

000832 NEOMICINA 5MG/G+ BACITRACINA 250UI/G 925

000198 NIFEDIPINA 10MG 0

000199 NIFEDIPINA 20 MG RETARD 2100

000200 NIMESULIDA 100MG 15724

000201 NIMESULIDA 50MG/ML 627

000202 NISTATINA 100UI/ML - 50ML SUSPENSAO 315

000204 NISTATINA 25000UI/ML - 60ML VAGINAL 2460

000343 NITROGLICERINA 5MG/ML 0

002137 NORETISTERONA 0,35MG 36400

000205 NORFLOXACINA 400MG 0

000206 OLEO MINERAL PURO 100ML 108

000207 OMEPRAZOL 20 MG 120232

002598 OTOSYNALAR 0

000208 OXIDO DE ZINCO + VITAMINAS A E D - 45G POMADA HIPOGLOS 2219

002105 PARACETAMOL 10ML GOTAS 0

000837 PARACETAMOL 200MG/ML 0

000209 PARACETAMOL 500MG 46120

000210 PARACETAMOL 750MG 0

000211 PENTOXIFILINA 400MG 1910

Operador: RSANTOS
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FARMACIA BASICAGrupos Produtos:

Código Atual

000212 PERMANGANATO DE POTASSIO 0

000215 PERMETRINA 1% LOÇAO 83

004428 POLICRESULENO +CLORIDRATO CHINCHOCAÍNA 30G 0

000217 POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS SOLUÇAO ORAL - 20ML 0

000218 PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML SOLUÇAO ORAL 160

000219 PREDNISONA 20 MG 0

000220 PREDNISONA 5 MG 0

000221 PROMETAZINA 25MG 6460

000222 PROPRANOLOL 40MG 8700

003814 PROTETOR DE PELE EMBALAGEM 120 ML 0

000223 RANITIDINA 150MG 22700

004430 RANITIDINA 15MG/ML SUSPENSÃO - 120ML 178

000225 RISPERIDONA 1MG 2010

000226 RISPERIDONA 2MG 19690

000358 SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRICO III POLIMALTASADO 100MG ENDOVENOSO 0

000227 SACCHAROMYCES BOULARDII - 17 MG 0

000360 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 100MG 3300

000359 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG PO ORAL 0

001586 SACOLA PLASTICA FARMACIA MUNICIPAL 0

000228 SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL 27,9G 309

000231 SALBUTAMOL 100MG DOSE AEROSOL 0

000229 SALBUTAMOL 2 MG 0

000230 SALBUTAMOL 2 MG/5ML - 120ML XPE 0

000232 SECNIDAZOL 1000MG 0

000233 SINVASTATINA 10MG 41200

000234 SINVASTATINA 20MG 35760

000235 SINVASTATINA 40MG 1920

000099 SORINE 0

000369 SUFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 0

000238 SULFADIAZINA DE PRATA 1% - 30G POMADA 0

002588 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50 G POMADA 207

000368 SULFADIZINA DE PRATA 1% BG100GR. 0

000239 SULFAMETOXAZOL 4% + TRIMETOPRIMA 0,8% - 100ML SUSPENSAO 158

000240 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO 0

000842 SULFATO FERROSO 125MG/ML GOTAS 0

000242 SULFATO FERROSO 250MG 54550

000243 SULFATO FERROSO 250MG COMPRIMIDO 0

003655 SULFATO FERROSO 300MG 0

003204 SULFATO FERROSO 40MG 0

000241 SULFATO FERROSO XAROPE 0

000655 SULFATO FERROSO+ASSOCIAÇOES 0

005301 TAMIFLU 30MG 0

005302 TAMIFLU 45MG 0

005303 TAMIFLU 75MG 0

000245 THIABENDAZOL 500MG 0

000246 THIABENDAZOL 50MG/G - BISNAGA COM 20MG 0

000843 THIABENDAZOL 50MG/ML 0

Operador: RSANTOS
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FARMACIA BASICAGrupos Produtos:

Código Atual

000763 TIRA REATIVA 54970

005334 VENLAFAXINA 37,5MG CAP GEL DURA 0

000250 VERAPAMIL 80MG 0

000251 VITAMINA C 200MG/ML 0

000252 VITAMINA C 500MG 0

Operador: RSANTOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Secretaria Municipal de Governo
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO n.º 28/2017
LICITAÇÃO n.º 02/2017 – Pregão Presencial

Aos 02 dias do mês de março de 2017, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU , com sede na
Rua Padre Anchieta, n.º 234, Centro – Casimiro de Abreu - RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 29.115.458/0001-78,
nos termos do estabelecido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e Decreto Municipal n.º 520, de
15.04.2015, de 02.05.2011, Decreto 466, de 16.12.2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de
21.06.93, e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto
no Edital, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, a seguir denominado PMCA, resolve
registrar o preço da empresa abaixo identificada, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR,
observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento:

W.R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO-ME, CNPJ 28.686.582/0001-20, estabelecida na Rua
Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº 212 – Bairro Pessoinha – Casimiro de Abreu - RJ, neste ato, representada
pelo seu representante legal Sr Walcimar Rosa dos Reis, portador da Carteira de Identidade n.º 05.398.352-4,
expedida pelo DIC/RJ e CPF n.º 721.040.407-44.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata destina-se ao Registro de Preço para aquisição de gás GLP
engarrafado para o consumo nas Unidades da Rede Municipal de Ensino.
1.1. Este instrumento não obriga a SEMED 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:

W. R. DOS  REIS  COMÉRCIO  DE GÁS  LIQUEFEITO-ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID
QUANT.
TOTAL

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1 GÁS GLP 45 KG CILINDRO UN 500 242,00 121.000,00
2 GÁS GLP 13 KG BOTIJÃO UN 400 55,50 22.200,00

Total do Participante 143.200,00

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 Secretaria Municipal de Educação,
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.
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Casimiro de Abreu, 06 de março de 2017.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Jose Alexandre Azevedo Francisco

CHUMAQUER & CIA LTDA EPP
Uedson Chumaquer

Testemunhas:

1. _________________________________________ CPF: ________________________

2. _________________________________________ CPF: ________________________
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PROCESSO n.º 137/2016
LICITAÇÃO n.º 20/2016 – Pregão Presencial – Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 07 dias do mês de outubro 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
denominados simplesmente PRESTADOR, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento:

ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME, CNPJ 13.791.068/0001-88, estabelecida na Rua Evaristo
Boucinha, 95 – Centro – Casimiro de Abreu – RJ, neste ato representada pelo Sr Paulo Roberto Carneiro Júnior,
portador da Carteira de Identidade n.º 115797698, expedida pelo IFP/RJ e CPF n.º 076.371.657-01.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata destina -se ao Registro de Preços para aquisição de aquisição de suplemento
alimentar para atender aos pacientes Vitorio Augusto J. Silva, Kirten Gaspar, Ayres Tardelli Bastos, Lucas Verissimo e
Nalu Lemos.
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:

ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID
QUANT.
TOTAL

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

SUPLEMENTO INFANTIL HIPERCALÓRICO 1,5 KCAL/ML = 300 KCAL, CARBOIDRATOS
50% (84% MALTODEXTRINA E 16% SACAROSE). PROTEINAS 09% (100% CASEINATO),
LIPIDEOS 41% (100% ÓLEOS VEGETAIS (CANOLA E GIRASSOL), CAROTENOIDES 0,1
MG/100 ML, DHA/EPA 45 MG / 100 ML RELAÇÃO w6:w3:5:1, RELAÇÃO CAL NÃO
PROTEICA/GN 252:1, OSMOLALIDADE (mOsm/KG) 570, OSMOLARIDADE (mOms/l), 440
LATA 400 G.
< Não apagar >

LT 150 72,80 10.920,00

2

LEITE EM PÓ INTEGRAL, SÓLIDOS DE XAROPE DE MILHO, SACAROSE, LEITE EM PÓ DESNATADO,
FIBRAS ALIMENTARES (INULINA, FRUTOOLIGOSSACARIDEOS, BETAGLUCANA), DHA, ÓLEO DE CANOLA
SAÍS MINERAIS, ÁCIDO DOCOSAHEXAENÓICO, VITAMINAS, CASEINATO DE SÓDIO, TAURINA,
AROMATIZANTE E EMULSIFICANTE MONO E DIGLECERIDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS. EM PORÇÃO DE 200
ML - 127 CALORIAS, CARBOIDRATOS - 20 CAL, PROTEINAS 4,9 CAL, GORDURAS 3,6 CAL, ÁCIDO
LINOLEICO OMEGA 6 - 1,2 G, ÁCIDO LINOLÊNICO OMEGA 3 - 41 MG, ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (DHA)
19 G, LATA 400 G.

LT 150 50,00 7.500,00

3
MALTODEXTRINA, ESPESSANTE GOMA XANT ANA E GELIFICANTE CLORETO DE POTÁSSIO. N ÃO
CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM TRAÇÕES DE LEITE EMBALAGEM DE 125 GRAMA

LT 250 91,60 22.900,00

5

SUPLEMENTO LÁCTEA HIPERPROTEICA ENRIQUECIDO DE 25 VITAMINAS E MINERAIS,ISENTO DE
SACAROSE (EXETO NO SABOR CHOCOLATE) E COM PRESENÇA DE PREBIÓTICOS (FOS + INULINA),
SABORES: CHOCOLATE, BAUNILHA, MORANGO E BANANA. APRESENTAÇÃO EM PÓ EM LATA
CONTENDO 400 GRAMAS

LT 200 46,90 9,380,00

2

7 ALBUMINA EM EMBALAGEM 500 GRAMAS UN 50 59,70 2,985,00

8
MÓDULO DE FIBRAS 100% SOLUVEL SENDO COMPOSTO POR GOMA GUAR
E INSULINA EM EMBALAGEM DE 260 GRAMAS

LT 30 118,80 3.564,00

9
GLUTAMINA MÓDULO DE GLUTAMINA PARA USO ORAL OU ENTERAL, SACHÊ DE 05
GRAMAS

SACHE 350 7,90 2.765,00

10

LEITE CONTENDO MALTODEXTRINA, PROTEINA HIDROLISADA DE SORO DE LEITE, T RIGLICERIDEOS DE
CADEIA MÉDIA, AMIDO DE BATA ÓLEINA DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE GIRASSOL, COM ALTO
TEOR OLEICO, SAIS MINERAIS (FOSFATO, GLICEROFOSFATO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO,
ÁCIDO FOSFÓRICO, CLORETO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO, SULFATO
FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODO DE POTASSIO), ÓLEO DE SEMENTENDE
CASSIS, VITAMINA C, VITAMINA B12, BITARTARATO DE COLINA, TAURINA INOSITOL, VITAMINA E
NIACINA ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA B6, VITAMINA B1, ÁCIDO FOLICO, VIT AMINA K, BIOTINA E
VITAMINA D ÓLEO DE PEIXE E FONTE DE ÁCIDO DECOSAMEXAENÓICO (DHA) LATA CONTENDO 400
GRAMAS

LT 150 131,80 19.770,00

13

FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA À BASE DE PROTEINA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE
HIDROLISADA (80 A 90 % PEPTIDEOS E 10 A 20% DE AMINOÁCIDOS LIVRES), COM ADIÇÃO DE
PREBIOTICOS, ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA LONGA - LCPUFAS (DHA - DOCOSAHEXAENÓICO E ARA -
ARAQUIDÔNICO) E NUCLEOTIDEOS, ISENTO DE SACAROSE FRUTOSE E GLUTEN. RENDIMENTO DA
LATA 2941 ML / 1940 KCAL (13,6% DE DILUIÇÃO) LATA DE 400 GRAMAS

LT 150 73,80 11.070,00

TOTAL R$ 90.854,00

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. 4 do Decreto Federal nº. 3.931 de 19.09.2001.

DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá a 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 PARA FORNECIMENTO
CLÁUSULA QUINTA.

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

3

5.5. Assinar contrato com a municipalidade se comprometendo entregar os materiais solicitados nos mesmos preços
e condições apresentadas na licitação.

PRAZO E LOCAL E CONDIÇÃO PARA ENTREGA
CLÁUSULA SEXTA

6.1. Os insumos deverão ser entregues no almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde, situado na Rua Franklin
José dos Santos, 271, Centro, Casimiro de Abreu, no horário de 9 às 15 horas, consoante com o disposto no
item 04 e de acordo com a ordem de execução do Secretário Municipal de Saúde ou pessoa por ele autorizada
para este fim, juntamente como envio da nota de empenho;
6.2. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento dos
materiais, tomando por base os preços praticados no mercado;
6.3. A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação;
6.4. O quantitativo é referente ao período de 12 (doze) meses, conforme solicitação apresentada pela
Coordenação de Nutrição, vinculada a este Fundo, devendo-se ainda, ocorrer as entregas até 20 (vinte) dias, de
acordo com a autorização do Secretário Municipal de Saúde ou pessoa por ela autorizada para este fim, após
retirada da nota de empenho, sobre pena de ser cancelado o contrato.
6.5. No ato da entrega do insumo solicitado, a nota fiscal eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser
atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá efetuado em até
30 (trinta) dias;
6,6, A empresa vencedora deverá assinar contrato com o Fundo Municipal de Saúde, comprometendo-se a
entregar os insumos nos preços e condições aqui apresentadas.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS OBJETOS PELA CONTRATADA
CLÁUSULA SÉTIMA.

7.1. O material será recebido na forma prevista no art. 73, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.
7.2. O recebimento provisório do objeto da licitação não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-
profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á, mediante recibo, se satisfeitas às seguintes condições:
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 o Termo
de Recusa, contendo as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser recolhido e substituído no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações:

8.1. DO FMS
8.1. Fiscalizar a entrega, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o contrato;
8.1.2. Realizar o pagamento de acordo com o fornecimento, empenhado e contratado, consoante a necessidade da
Secretaria no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser procedido em até 30 (trinta)
dias após a apresentação da nota fiscal.

8.2. DO FORNECEDOR
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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 ENTREGA
CLÁUSULA QUINTA.

5.1. Entregar os materiais com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pela PMCA.
5.2. Informar ao gestor do contrato, assim que identificar, qualquer anomalia, que impeçam o perfeito
fornecimento, solicitando novos prazos, se necessários.
5.3. Fornecer, às suas custas, todos os materiais, ferramentas, insumos e mão de obra, necessários à entrega
dos bens, bem como responsabilizar-se por todas as despesas relativas ao transporte e entrega do objeto.
5.4. Reparar, corrigir, modificar e substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem quaisquer defeitos de fabricação.
5.5. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a entrega dos
materiais;
5.6. Assinar contrato com a PMCA se comprometendo entregar os materiais solicitados nos mesmos preços e
condições apresentadas na licitação.

DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
CLÁUSULA SEXTA .

6.1. O Fornecimento será pelo prazo de um ano, devendo a entrega ser feita nas escolas, de acordo com a
solicitação da Secretaria Municipal de Educação, (conforme necessidades);

6.2. Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos necessários para o fornecimento dos
materiais, tomando-se por base os preços praticados no mercado;

6.3. A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação;

6.4. O prazo para entrega será de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, através da
Ordem de Fornecimento, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do pedido que deverá ser
efetivado até ás 12 horas, sob pena de ser cancelado o 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:
a) material embalado, acondicionado e identificado por setor requisitantes da PMCA, conforme informações
fornecidas.
b) quantidades em conformidade com o estabelecido no edital;
c) entrega no prazo, no local e no horário previsto no edital.
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;
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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 24 (vinte e quatro) horas, 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. Da SEMED
8.1. Fiscalizar a entrega dos materiais, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o
contrato;
8.1.2. Realizar o pagamento de acordo com o fornecimento a ser empenhado/contratado consoante a
necessidade desta Secretaria no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser
procedido em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal.

8.2. Do Fornecedor
8.2.1. Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo no
fornecimento dos combustíveis do objeto deste Projeto Básico/Contrato.
8.2.2. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do Contrato.
8.2.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no valor
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
de procedimentos.
8.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
8.2.5. Comunicar imediatamente a SEMED 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 ao fornecimento/serviço.
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 fornecimento/serviços.
8.2.13. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA. A SEMED 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 eletrônica no ato da entrega dos materiais constando todos os
itens entregues, a fim de ser atestado por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para
pagamento, que deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias;
9.4. a Secretaria Municipal de Educação somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça
às formalidades legais e contratuais previstas;
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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/SEMED, 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/SEMED, em processo próprio, que se
iniciará com requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário (a) Municipal de Fazenda/ SEMED;
9.9. Caso a PMCA/ SEMED 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;
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.
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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. Pela PMCA:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar a Ordem de Fornecimento ou Ordem de Prestação de Serviços, contratos
ou instrumentos congêneres no prazo estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços,
nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas pela SEMED.
f) não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

11.2. Pelo Fornecedor:
a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior.
11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por
publicação no “Diário Oficial do Município”, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
SEMED, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao
fornecimento dos itens.
11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, a SEMED
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 n.º 10.520/02, e alterações posteriores, o licitante que:
a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata Ordem de Fornecimento 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:
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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:
a) material embalado, acondicionado e identificado por setor requisitantes da PMCA, conforme informações
fornecidas.
b) quantidades em conformidade com o estabelecido no edital;
c) entrega no prazo, no local e no horário previsto no edital.
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 24 (vinte e quatro) horas, 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. Da SEMAD
8.1. Fiscalizar a entrega dos materiais, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o
contrato;
8.1.2. Realizar o pagamento de acordo com o fornecimento a ser empenhado/contratado consoante a
necessidade desta Secretaria no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser
procedido em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal.

8.2. Do Fornecedor
8.2.1. Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo no
fornecimento dos combustíveis do objeto deste Projeto Básico/Contrato.
8.2.2. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do Contrato.
8.2.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no valor
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
de procedimentos.
8.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
8.2.5. Comunicar imediatamente a SEMAD 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 ao fornecimento/serviço.
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 fornecimento/serviços.
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8.2.13. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA. A SEMAD 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 eletrônica no ato da entrega dos materiais constando todos os
itens entregues, a fim de ser atestado por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para
pagamento, que deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias;
9.4. a Secretaria Municipal de Educação 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/SEMAD, 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/SEMAD, em processo próprio, que se
iniciará com requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário (a) Municipal de Fazenda/ SEMAD;
9.9. Caso a PMCA/SEMAD 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;
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.
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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. Pela PMCA:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar a Ordem de Fornecimento ou Ordem de Prestação de Serviços, contratos
ou instrumentos congêneres no prazo estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços,
nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas pela SEMAD.
f) não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

11.2. Pelo Fornecedor:
a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior.
11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por
publicação no “Diário Oficial do Município”, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
SEMAD, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao
fornecimento dos itens.
11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, a SEMAD
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:
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12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será
descredenciado do Cadastro de Fornecedores 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 n.º 10.520/02, e alterações posteriores, o licitante que:
a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata Ordem de Fornecimento 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 Ordem de Fornecimento ou 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 da SEMAD.
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.
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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 Ordem de Fornecimento ou 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 regist ro de
Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização da SEMED.
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, 02 de março de 2017.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nicia Maria Barreto de Oliveira

W.R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO-ME
Walcimar Rosa dos Reis

Testemunhas:

1. _________________________________________ CPF: ________________________

2. _________________________________________ CPF: ________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO n.º 176/2016
LICITAÇÃO n.º 21/2016 – Pregão Presencial – Fundo Municipal de Saúde

Aos 31 dias do mês de agosto 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:

W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS, CNPJ 28.686.582/0001-20, estabelecida na Rua Pastor Luiz Laurentino da
Silva – n.º 212, Quadra G, Lotes 01 e 02, Bairro Pessoinha, Casimiro de Abreu - RJ, neste ato representada pelo
Representante Legal, Sr Walcimar Rosa dos Reis, portador da Carteira de Identidade n.º 05398352-4 e CPF n.º
721.040.407-44.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata destina -se ao Registro de Preços para aquisição de gás GLP Botijão P13 e
P45 e Vasilhame para gás GLP 13 Kg para atender as necessidades do HMAMSM, Unidades Básicas de Saúde,
Departamentos e Coordenação da Secretaria Municipal de Saúde;
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:

Item UNID Especificação Quantidade
Preço

unitário
Preço total

1 UN GÁS GLP, BOTIJÃO C/ 13 KG 224 R$ 49,30 R$ 11.043,20

2 UN

Vasilhame botijão de gás com capacidade para 13kg
de GLP fabricado seguindo as Normas da NBR 8460
da ABNT com dispositivo de segurança e pintura.

60 R$ 109,50 R$ 6.570,00

3 BOT GÁS GLP, BOTIJÃO C/ 45 KG 144 R$ 229,50 R$ 33.048,00

TOTAL R$ 50.661,20

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação e
consequentemente a assinatura da mesma, nos termos do art. 4 do Decreto Federal nº. 3.931 de 19.09.2001.

DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá a 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.
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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 PARA FORNECIMENTO
CLÁUSULA QUINTA.

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

PRAZO E LOCAL E CONDIÇÃO PARA ENTREGA
CLÁUSULA SEXTA

6.1. O fornecimento do gás deverá ser diária na Sede e semanal nos Distritos, devendo-se a 1ª entrega ser procedida
10 (dez) dias corridos após a solicitação do Presidente/Secretario do Fundo Municipal de Saúde ou pessoa por ela
autorizada para este fim, após a retirada da Nota de Empenho, sob pena de ser cancelada o contrato.
6.2. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento do gás;
6.3. A validade de proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
apresentação;
6.4. A empresa vencedora deverá fornecer o gás P13 diretamente para os Departamentos e Unidades Básicas de
Saúde na sede do Município, desde que estes estejam munidos da Liberação de Gás P13 devidamente assinada por
pessoa pelo FMS autorizada para este fim. Nos Distritos de Barra de São João, Professor Souza, Palmital e Rio
Dourado a entrega deverá ser semanalmente.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS OBJETOS PELA CONTRATADA
CLÁUSULA SÉTIMA.

7.1. O material será recebido na forma prevista no art. 73, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.
7.2. O recebimento provisório do objeto da licitação não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-
profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á, mediante recibo, se satisfeitas às seguintes condições:
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 o Termo
de Recusa, contendo as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser recolhido e substituído no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações:
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8.1. DO FMS
8.1. Fiscalizar a entrega, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o contrato;
8.1.2. Realizar o pagamento de acordo com o fornecimento, empenhado e contratado, consoante a necessidade da
Secretaria no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser procedido em até 30 (trinta)
dias após a apresentação da nota fiscal.

8.2. DO FORNECEDOR
8.2.1. Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo na
execução do objeto desta ata.
8.2.2. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato.
8.2.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconst ituir ou substituir, às suas expensas, no valor ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de
procedimentos.
8.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução, inclusive considerados os
casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
8.2.5. Comunicar imediatamente a PMCA de qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras
julgáveis necessárias para recebimento de correspondência.
8.2.6. Indenizar terceiros e/ou o Tribunal, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por
quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o contratado adotar todas as medidas preventivas, com fiel
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
8.2.7. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
8.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos a entrega.
8.2.9. Executar, mediante Ordem de Fornecimento, de acordo com as condições previstas, as entregas do objeto deste
instrumento;
8.2.10. Executar diretamente o objeto, conforme estabelecido na licitação, sem transferência de responsabilidade ou
subcontratação;
8.2.11. Respeitar a melhor técnica vigente durante a execução do contrato.
8.2.12. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.66/93.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA. A PMCA pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela qua ntidade
solicitada, que constará da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho.
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores.
9.2. Para cada Execução, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para
fins de habilitação e conseqüentemente lançado nesta Ata.
9.1. A nota fiscal deverá ser apresentada mensalmente, constando todos os itens entregues, a fim de ser atestada e
posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias;
9.2. A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu somente efetuará o pagamen to à CONTRATADA, desde que
obedeça às formalidades legais e contratuais previstas;
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. 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.
9.5. 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;
9.6. 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;
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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. Pela PMCA:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar a Ordem de Fornecimento ou Ordem de Prestação de Serviços, contratos
ou instrumentos congêneres no prazo estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços,
nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas pela SEMAD.
f) não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

11.2. Pelo Fornecedor:
a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior.
11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por
publicação no “Diário Oficial do Município”, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
SEMAD, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao
fornecimento dos itens.
11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, a SEMAD
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 n.º 10.520/02, e alterações posteriores, o licitante que:
a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata Ordem de Fornecimento 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 Comp ra, 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:
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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 Ordem de Fornecimento ou 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 da SEMAD.
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, 02 de março de 2017.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Jose Alexandre Azevedo Francisco

W.R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO-ME
Walcimar Rosa dos Reis

Testemunhas:

1. _________________________________________ CPF: ________________________

2. _________________________________________ CPF: ________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO n.º 8789/2016
LICITAÇÃO n.º 5/2017 – Pregão Presencial

Aos 06 dias do mês de março de 2017, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU , com sede na
Rua Padre Anchieta, n.º 234, Centro – Casimiro de Abreu - RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 29.115.458/0001-78,
nos termos do estabelecido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e Decreto Municipal n.º 520, de
15.04.2015, de 02.05.2011, Decreto 466, de 16.12.2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de
21.06.93, e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto
no Edital, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, a seguir denominado PMCA, resolve
registrar o preço da empresa abaixo identificada, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR,
observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento:

CHUMAQUER & CIA LTDA EPP , CNPJ 10.502.967/0001-25, estabelecida na Rua Tenente João dos Santos –
354 – Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, neste ato, representada pelo seu representante legal Sr Uedson
Chumaquer, portador da Carteira de Identidade n.º 10.314.901-9, expedida pelo DIC/RJ e CPF n.º 071.895.577-
33

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata destina -se ao Registro de Preço para aquisição de água mineral para
atender as necessidades das secretarias e seus setores da PMCA
1.1. Este instrumento não obriga a SEMAD 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:

CHUMAQUER & CIA LTDA EPP

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID
QUANT.
TOTAL

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

Água Mineral natural, sem gás,
acondicionado em garrafão de
policarbonato com capacidade de 20
litros para ser entregue em Casimiro de
Abreu (sede)

GL 1.994 4,84 9.650,96

2

Água Mineral natural, sem gás,
acondicionado em garrafão de
policarbonato com capacidade de 20
litros para ser entregue em Barra de São
João, 2º Distrito de Casimiro de
Abreu/RJ.

GL 548 6,49 3.556,52

Total do Participante 13.207,48

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;
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DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Administração,
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 asseg urar-se que a contratação atende a
seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
CLÁUSULA QUINTA.

5.1. Entregar os materiais com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pela PMCA.
5.2. Informar ao gestor do contrato, assim que identificar, qualquer anomalia, que impeçam o perfeito
fornecimento, solicitando novos prazos, se necessários.
5.3. Fornecer, às suas custas, todos os materiais, ferramentas, insumos e mão de obra, necessários à entrega
dos bens, bem como responsabilizar-se por todas as despesas relativas ao transporte e entrega do objeto.
5.4. Reparar, corrigir, modificar e substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem quaisquer defeitos de fabricação.
5.5. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a entrega dos
materiais;
5.6. Assinar contrato com a PMCA se comprometendo entregar os materiais solicitados nos mesmos preços e
condições apresentadas na licitação.

DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
CLÁUSULA SEXTA .

6.1. A CONTRATADA deverá observar todas as quantidades, exigências, prazos, normas, itens, subitens,
elementos, especificações, condições gerais e especiais contidas na Ordem de Fornecimento, no Contrato e no
Edital de Licitações e seu anexos;
6.2. A CONTRATADA fornecerá ao Município, os materiais de forma parcelada, de acordo com a Ordem de
fornecimento;
6.3. A Ordem de fornecimento será emitida pela Secretaria de Administração – SEMAD, após o empenho da
despesa.
6.4. A CONTRATADA deverá entregar ao Município, a água mineral no prazo Maximo de até 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data de determinada no campo “DATA DE INÍCIO” da Ordem de Fornecimento.
6.5. A CONTRADA deverá entregar os materiais nos locais indicados pela Secretaria pela Secretaria Municipal
de Administração, conforme informação expressa na Ordem de Fornecimento no Município de Casimiro de
Abreu – RJ, das 09h00min às 16h00min, de 2ª a 6 ª feira, exceto feriados.;
6.6.A CONTRATADA será res ponsável pelas despesas com o frete, a carga, a descarga, transporte,
embalagens, inclusive os garrafões de 20 de litros em policabornato em regime de comodato, sem custos
adicionais, assim como quaisquer custos diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas físicas e
financeiras e quaisquer despesas extras, necessárias e essenciais ao cumprimento das obrigações que
envolvam o fornecimento dos mesmos, embora não previstas no presente instrumento;
6.7. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a entrega dos matérias.
6.8. O prazo de validade dos produtos deverá ser de 12 (doze) meses a partir da data da entrega;
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9.7. 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;
9.8. 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;
9.9. 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;
9.10. 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 materiais registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata, promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
10.3.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
10.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
10.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
10.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
10.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
10.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços
aos órgão participantes, se houver.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o registro de prestador específico poderá ser cancelada de pleno
direito nas seguintes situações:

11.1. Pelo FMS:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar a Ordem de Fornecimento, Contratos ou instrumentos congêneres no prazo
estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, nas
hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas pelo FMS.
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;
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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 FMS,
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 FMS adotará as
medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.

Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, garantida a ampla defesa, a Contratada ficará sujeita às seguintes
sanções:
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será
descredenciado do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93,
do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, e alterações posteriores, o licitante que:
a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata ou autorização de Fornecimento, deixar
de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;
b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
c) não mantiver a proposta;
d) falhar ou fraudar a execução da Ata ou Ordem de Fornecimento;
e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
12.2. Pela inexecução total ou parcial da Ata ou da Autorização de Compra, garantida a ampla defesa, a Contratada
ficará sujeita às seguintes sanções:
a) advertência, por escrito, informando à contratada sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
b) multa, observados os seguintes limites:
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou
prestação do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou causem
transtornos, ainda, fora das especificações contratadas.
c) suspensão temporária de participar em licitações promovidas pelo Tribunal e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 e demais disposições correlatas;
d) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93..
12.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste edital.
12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
notificação da sanção, sob pena de ser descontado da garantia prestada ou do pagamento eventualmente devido pela
Administração.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à
presente ata de Registro de Preços.
b) é vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Fornecimento decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira.
13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de registro de Preços
durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização desta Prefeitura, através da
Comissão Permanente de Licitação - CPL.
13.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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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, 31 de agosto de 2016.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário(a)/Presidente

W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO ME
Walcimar Rosa dos Reis

Testemunhas:
1. _________________________________________ CPF:________________________

2. _________________________________________ CPF:________________________

3. _________________________________________ CPF:________________________

1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO n.º 005/2016
LICITAÇÃO n.º 24/2016 – Pregão Presencial – Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 25 dias do mês de outubro 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:

RANGEL MACHADO DIAGNOSTICO E TERAPIAS LTDA , CNPJ 01.926.151/0001-38, estabelecida na Rua
Padre Anchieta nº 227 – Centro – Casimiro de Abreu, RJ, neste ato representada por seu Representante Legal
Sr. Valério Antony Rangel Machado , portador da Carteira de Identidade n.º 07282284-4 expedida pelo IFP/RJ
e CPF n.º 868.683.147-87

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:

RANGEL MACHADO DIAGNOSTICO E TERAPIAS LTDA

Item
Especificação

UNI
D

Quantidade
Preço

Unitário
Preço
Total

10
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO
OBSTÉTRICO. UN 96 165,00 15.840,00

12 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL UN 600 115,00 69.000,00

13
ULTRASSONOGRAFIA DE TÓRAX
(EXTRACARDIACA). UN 12 65,00 780,00

14
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO
URINÁRIO. UN 120 110,00 13.200,00

15 ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO. UN 420 105,00 44.100,00

16 ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL. UN 15 100,00 1.500,00
17 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL. UN 100 95,00 9.500,00
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO n.º 8788/2016
LICITAÇÃO n.º 03/2017 – Pregão Presencial

Aos 02 dias do mês de março de 2017, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU , com sede na
Rua Padre Anchieta, n.º 234, Centro – Casimiro de Abreu - RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 29.115.458/0001-78,
nos termos do estabelecido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e Decreto Municipal n.º 520, de
15.04.2015, de 02.05.2011, Decreto 466, de 16.12.2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de
21.06.93, e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto
no Edital, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, a seguir denominado PMCA, resolve
registrar o preço da empresa abaixo identificada, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR,
observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento:

W.R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO-ME, CNPJ 28.686.582/0001-20, estabelecida na Rua
Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº 212 – Bairro Pessoinha – Casimiro de Abreu - RJ, neste ato, representada
pelo seu representante legal Sr Walcimar Rosa dos Reis, portador da Carteira de Identidade n.º 05.398.352-4,
expedida pelo DIC/RJ e CPF n.º 721.040.407-44.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata destina-se ao Registro de Preço para aquisição de gás GLP
engarrafado para atender as necessidades das Secretarias e seus setores da PMCA.
1.1. Este instrumento não obriga a SEMAD 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:

W. R. DOS  REIS  COMÉRCIO  DE GÁS  LIQUEFEITO-ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID
QUANT.
TOTAL

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1 GÁS GLP 13 KG BOTIJÃO UN 249 55,50 13.819,50
2 GÁS GLP 45 KG CILINDRO UN 65 242,00 15.730,00

Total do Participante 29.549,50

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 Secretaria Municipal de Administração,
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.
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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 ENTREGA
CLÁUSULA QUINTA.

5.1. Entregar os materiais com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pela PMCA.
5.2. Informar ao gestor do contrato, assim que identificar, qualquer anomalia, que impeçam o perfeito
fornecimento, solicitando novos prazos, se necessários.
5.3. Fornecer, às suas custas, todos os materiais, ferramentas, insumos e mão de obra, necessários à entrega
dos bens, bem como responsabilizar-se por todas as despesas relativas ao transporte e entrega do objeto.
5.4. Reparar, corrigir, modificar e substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em q ue
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. Assinar contrato com a PMCA se comprometendo entregar os materiais solicitados nos mesmos preços e
condições apresentadas na licitação.

DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
CLÁUSULA SEXTA .

4.1- A contratada deverá entregar os materiais nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Administração,
das 09h00min as 16h00min, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados;
4.2. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento do gás;
4.3. A validade de proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
apresentação;
4.4. A contratada fornecerá ao município, os materiais de forma parcelada, de acordo com a Ordem de
fornecimento que será emitida pela SEMAD.

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:
a) material embalado, acondicionado e identificado por setor requisitantes da PMCA, conforme informações
fornecidas.
b) quantidades em conformidade com o estabelecido no edital;
c) entrega no prazo, no local e no horário previsto no edital.
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.
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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 24 (vinte e quatro) horas, 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. Da SEMAD
8.1. Fiscalizar a entrega dos materiais, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o
contrato;
8.1.2. Realizar o pagamento de acordo com o fornecimento a ser empenhado/contratado consoante a
necessidade desta Secretaria no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser
procedido em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal.

8.2. Do Fornecedor
8.2.1. Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo no
fornecimento dos combustíveis do objeto deste Projeto Básico/Contrato.
8.2.2. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do Contrato.
8.2.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no valor
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
de procedimentos.
8.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
8.2.5. Comunicar imediatamente a SEMAD 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 ao fornecimento/serviço.
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 fornecimento/serviços.
8.2.13. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA. A SEMAD 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 eletrônica no ato da entrega dos materiais constando todos os
itens entregues, a fim de ser atestado por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para
pagamento, que deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias;
9.4. a Secretaria Municipal de Educação somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça
às formalidades legais e contratuais previstas;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Secretaria Municipal de Governo

4

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/SEMAD, 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/SEMAD, em processo próprio, que se
iniciará com requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário (a) Municipal de Fazenda/ SEMAD;
9.9. Caso a PMCA/ SEMAD 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;
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.
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18
ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA
TRANSRETAL). UN 15 145,00 2.175,00

19
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA
ABDOMINAL. UN 200 75,00 15.000,00

20 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE. UN 100 85,00 8.500,00

21
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM
DOPLLER COLORIDO. UN 390 170,00 66.300,00

22
ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA
(GINECOLÓGICA). UN 40 75,00 3.000,00

23 ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA. UN 10 210,00 2.100,00
24 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL. UN 600 92,00 55.200,00

Total 306.195,00

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
publicação, nos termos do art. 4 do Decreto Federal nº. 3.931 de 19.09.2001.

DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Fundo Municipal de Saúde, para avaliar
o mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar
trimestralmente os preços registrados.
4.1. Os Órgãos Não Participantes do certame poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, mediante
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e regras estabelecidas no Edital e na Lei nº 8.666 de 1993.
4.1.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.1.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
4.1.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela
imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
4.2. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar -se que a contratação atende
a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.

DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO 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;
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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); devendo-se 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 val or
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;
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.
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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 de prestação de serviços, mensalmente, 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;
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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;
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:
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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;
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.
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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 n.º 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
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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, 03 de novembro de 2016.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário Municipal de Saúde

MACABÚ E MACABÚ LTDA. EPP
Luiz Fernando Borges Macabú
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ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP
Marcelo da Silva Soares

Testemunhas:
1. _________________________________________ CPF:________________________

2. _________________________________________ CPF:________________________
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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

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;
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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 At a 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, 27 de outubro de 2016.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário Municipal de Saúde
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RANGEL MACHADO DIAGNOSTICO E TERAPIAS LTDA
Valério Antony Rangel Machado

Testemunhas:
1. _________________________________________ CPF:________________________

2. _________________________________________ CPF:________________________

1

PROCESSO n.º 6/2016
LICITAÇÃO n.º 12/2016 – Pregão Presencial – Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 21 dias do mês de outubro 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 da empresa abaixo
identificada, a seguir denominada simplesmente PRESTADOR, observadas as disposições do Edital e as cláusulas
deste instrumento:

A. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 10.980.954/0001-61, estabelecida na Rua Mário Costa, n.º 189 –
Centro – Casimiro de Abreu - RJ, neste ato representada pelo Representante Legal Aldir Cotta Froes, portador da
Carteira de Identidade n.º 09.328.344-8 e CPF n.º 004.160.597-75.

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata destina -se ao Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
insumos (Tiras para determinação de glicemia e lancetas) para distribuição gratuita..
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:

A. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID.
VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

TIRA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUANTITATIVA EM SANGUE VENOSO , ARTERIAL
PARA PACIENTES ADULTOS E NEONATOS DESDE A PRIMEIRA HORA DE VIDA. APLICÁVEL PARA
PUNÇÃO CAPILAR EM SENSOR AMPERIOMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, COM REAÇÃO QUÍMICA
ENZIMÁTICA POR GLICOSE DESIDROGENASE, QUE NÃO INTERFIRA EM PACIENTES
SUBMETIDOS A OXIGENOTERAPIA, INTERVALO AMPLO DE MEDICAÇÃO EM MG/DL:
POSSIBILIDADE DE REALIZAR ANALISE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM NO MÍNIMO 2(DOIS)
NÍVEIS E EM EMBALAGEM COM 50 (CINQUENTA) TIRAS. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO EMITIDO PELA ANVISA.

UN 250000 1,38 345.000,00

2
LANCETAS ÚNICAS COM PONTA TRIFACETADA E REVESTIMENTO SIL ICONIZADO DA LÂMINA,
DIÂMETRO DE 0,4MM. CAIXA C/100 LANCETAS.

UN 130000 0,10 13.000,00

TOTAL R$ 358.000,00

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 ao 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.
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26 FITA CREPE 50MM X 50M RL 100 12,60 1.260,00

27
FITA MÉTRICA DE FIBRA DE V IDRO PARA CORTE E COSTURA COM METRAGEM DOS DOIS
LADOS, COR AZUL, COM 150CM DE COMPRIMENTO E 1,6CM DE LARGURA.

UN 50 5,90 295,00

28

GRAMPEADOR DE MESA EM AÇO. APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA. DIMENSÕES:
279X68X280MM. BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO. MOLA RESISTENTE
COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13. ? CAPACIDADE PARA
GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2.PARA 1000 GRAMPOS.

UN 20 97,00 1.940,00

29
GRAMPEADOR TIPO ESCRITÓRIO P/ PAPEL, EM METAL CR OMADO OU PINTADO, C/ CAPACIDADE
P/ 100 GRAMPOS 26/6.

UN 300 11,70 3.510,00

30
GRAMPO P/ GRAMPEADOR, PRODUZIDO COM ARAME GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, 23/13,
CX C/ 1000 UNIDADES.

CX 50 14,50 725,00

31
LÁPIS GRAFITE, HB N° 2, REVESTIMENTO DE MADEIRA MACIA PINTADA EM COR ÚNICA, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 7,2 MM DE DIÂMETRO E 175 MM DE COMPRIMENTO, CONFORMIDADE COM
NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES),

UN 2000 0,90 1.800,00

32
LAPISEIRA 0,9MM. IDEAL PARA USO PROFISSIONAL E ESCRITA EM GERAL, PONTA RETRÁTIL,
CONTEM BORRACHA

UN 40 4,80 192,00

33
LÍQUIDO CORRETOR; PARA ERROS DE MECANOGRAFIA E DE ESCRITA MANUAL,À BASE DE ÁGUA,
ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLÁSTICO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA. SELO INMETRO.

UN 240 2,40 576,00

34
LIVRO DE ATA PAUTADO, NUMERADO, CAPA DE PAPELÃO 1,040 G/M² REVESTIDO POR PAPEL
KRAFT NA COR PRETA, FOLHAS INTERNAS COM 63 G/M², MEDINDO 220 X 330 MM, COM 100
FOLHAS.

UN 80 16,60 1.328,00

35
LIVRO DE ATA PAUTADO, NUMERADO, CAPA DE PAPELÃO 1,040 G/M² REVESTIDO POR PAPEL
KRAFT NA COR PRETA, FOL HAS INTERNAS COM 63 G/M², MEDINDO 220 X 330 MM, COM 200
FOLHAS.

UN 100 24,50 2.450,00

36
LIVRO DE PROTOCOLO, COM 100FLS. NUMERADAS SEQÜENCIALMENTE (FRENTE/VERSO) 54GM2,
COMPRIMENTO 230MM X LARGURA 170MM, CAPA DURA EM PAPELÃO, NA COR PRETA.

UN 100 8,90 890,00

37
MARCADOR HIDROGRÁFICO DESTACA TEXTO, CORPO CILÍNDRICO PLÁSTICO, TINTA
FLUORESCENTE A BASE D'AGUA, PONTA CHANFRADA, DIÂMETRO PONTA 3 A 4MM, COR
AMARELA, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES)

UN 1000 1,94 1.940,00

38

MARCADOR TIPO PINCEL, CORPO PLÁSTICO, PONTA RETANGULAR CHANFRADA DE FELTRO,
TINTA PERMANENTE BASE ÁLCOOL, COR AZUL, RECARREGÁVEL, ESPESSURA DE ESCRITA
4,5MM, CAPACIDADE DE ESCRITA 150 M, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO (REFILADO),
CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES),

UN 250 1,94 485,00

39

MARCADOR TIPO PINCEL, CORPO PLÁSTICO, PONTA RETANGULAR CHANFRADA DE FELTRO,
TINTA PERMANENTE BASE ÁLCOOL, COR VERMELHO, RECARREGÁVEL, ESPESSURA DE ESCRITA
4,5MM, CAPACIDADE DE ESCRITA 150 M, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICION ADO (REFILADO),
CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES)

UN 250 1,94 485,00

40

MARCADOR TIPO PINCEL, CORPO PLÁSTICO, PONTA RETANGULAR CHANFRADA DE FELTRO,
TINTA PERMANENTE BASE ÁLCOOL, COR PRETO, RECARREGÁVEL, ESPESSURA DE ESCRITA
4,5MM, CAPACIDADE DE ESCRITA 150 M, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO (REFILADO),
CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES)

UN 250 1,94 485,00

41 PAPEL CARBONO PARA ESCRITA A LÁPIS OU ESFEROGRÁFICA, PRETO, MEDINDO 220 X 330 MM. UN 6000 0,31 1.860,00

42 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO C/ 48 CM X 25 M. RL 20 59,00 1.180,00

43
PAPEL LEMBRETE BRANCO 750 FOLHAS, REFIL PARA ORGANIZADOR DE MESA. MEDIDAS: 9,5 X 8.
ACONDICIONADO EM CAIXA E EMBALAGEM PLÁSTICA.

CX 100 9,00 900,00

46
PASTA CATÁLOGO, CAPA EM COURVIN LISO, LOMBO 4 CM, COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS
GROSSOS, COM 4 PARAFUSOS METÁLICOS, MEDINDO 250X340 (FORMATO OFÍCIO).

UN 300 24,20 7.260,00

47
PASTA C/ ABAS E ELÁSTICO EM CARTOLINA PLASTIFICADA 580 G/M², NA COR AZUL, MED. 250 X
350 MM.

UN 3000 2,70 8.100,00

49
PASTA DE TRILHO COM FERRAGEM, CARTOLINA PLASTIFICADA 580G/M2, COR AZUL, MEDINDO
240X 350MM

UN 2000 2,70 5.400,00

50 PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO, AZUL, MED. 4 X 25 X 34 CM UN 800 4,90 3.920,00

51

PASTA SUSPENSA KRAFT HASTE PLÁSTICA COM GRAMPO COMPLETA . TAMANHO APROXIMADO
36 X 23 CM, COM FERRAGEM LATERAL EM METAL, REVESTIDO EM PLÁSTICO E PRENDEDOR DE
PAPÉIS INTERNO EM METAL OU PLÁSTICO, COM VISOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.

UN 4000 2,10 8.400,00

52
PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO P INTADO COM BASE PLÁSTICA E PINOS OXIDADOS,
PERFURAÇÃO ATÉ 12 FOLHOS DE PAPEL DE 75G/M2

UN 150 15,80 2.370,00

53 PILHA ALCALINA PALITO AAA, PACOTE COM 02 UNIDADES. PAR 100 6,80 680,00

54 PILHA ALCALINA PEQUENA, AA 1,5 V, PACOTE C/ 2 UNIDADES. PAR 100 6,80 680,00

55

PORTA LAPIS EM ACRILICO COMPOSTO POR: BASE EM ACRILICO TRANSPARENTE MEDINDO 15
CM DE COMPRIMENTO, 6,5 CM DE LARGURA E 0,35 CM DE ESPESSURA, PORTA LÁPIS EM
ACRILICO FUMÊ EM SEÇÃO QUADRADA DE 5 CM DE LADO E 8 CM DE ALTURA, FIXADO À BASE,
PORTA CL IPS EM ACRILICO FUMÊ EM SEÇÃO QUADRADA DE 5 CM DE LADO E 3,5 CM DE ALTURA
FIXADO A BASE.

UN 50 8,66 433,00

56 PRANCHETA DE MADEIRA MED. 35 X 22 CM, C/ PRENDEDOR DE METAL. UN 200 4,00 800,00

57 QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA COM MOLDURA EM MADEIRA 60 X 90 CM UN 50 48,00 2.400,00
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58
RÉGUA 30 CM: GRADUADA EM 30 CM, SUBDIVISÃO EM MM, EM PLÁSTICO INCOLOR, COM NO
MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA E 35 MM LARGURA

UN 200 0,98 196,00

59

TESOURA DE COSTURA 7 ½ PONTO VERMELHO. LÂMINA COM MAIOR DURABILIDADE DO FIO
DEVIDO AO TRATAMENTO TÉRMICO. CABO DE POLIPROPILENO. LÂMINAS COM MAIOR
ESPESSURA E DESBASTADAS QUE PROPORCIONAM UM CORTE PRECISO E EFICIENTE.
PARAFUSO EM AÇO PINTADO. BUCHA EM NYLON PRETO

UN 250 15,50 3.875,00

60
TINTAS PARA CARIMBO À BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXI CAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA.
PRONTAS PARA USO, COR PRETO. COM APROX. 37 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS APÓS
AQUISIÇÃODO PRODUTO.

UN 50 2,92 146,00

61
TINTAS PARA CARIMBO À BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA.
PRONTAS PARA USO, COR VERMELHO. COM APROX. 37 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS APÓS
AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

UN 20 2,92 58,40

TOTAL R$ 104.388,30

ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID
QUANT.
TOTAL

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

44 DO 210X297 MM,RESMA COM 500 FOLHAS. RSM 2500 14,80 37.000,00

45
PAPEL XEROGRÁFICO OPACO,LISO,BRANCO FORMATO OFÍCIO 2,MEDINDO 216X330 MM,RESMA
COM 500 FOLHAS.

RSM 300 16,92 5.076,00

TOTAL R$ 42.076,00

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 ao 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 f az 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 ENTREGA
CLÁUSULA QUINTA.

5.1. Entregar os materiais com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pela PMCA.
5.2. Informar ao gestor do contrato, assim que identificar, qualquer anomalia, que impeçam o perfeito
fornecimento, solicitando novos prazos, se necessários.
5.3. Fornecer, às suas custas, todos os materiais, ferramentas, insumos e mão de obra, necessários à entrega
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dos bens, bem como responsabilizar-se por todas as despesas relativas ao transporte e entrega do objeto.
5.4. Reparar, corrigir, modificar e substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem quaisquer defeitos de fabricação.
5.5. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a entrega doS
materiais;
5.6. Assinar contrato com o FMS se comprometendo entregar os materiais solicitados nos mesmos preços e
condições apresentadas na licitação.

DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
CLÁUSULA SEXTA .

6.1. Os materiais de expediente deverão ser entregues no Departamento de Patrimônio e almoxarifado do
Fundo Municipal de Saúde, situado na Rua Franklin José dos Santos n.º 271 – Centro – Casimiro de Abreu –
RJ no horário de 09:00 as 15:00 horas;
6.2. Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos necessários para a entrega dos
materiais;
6.3. A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
apresentação;
6.4. A entrega dos materiais deverá ser procedida em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do
Presidente/Secretário do Fundo Municipal de Saúde ou pessoa por ela autorizada para este fim, após a retirada
da Nota de Empenho, sob pena de ser cancelado o 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:
a) material embalado, acondicionado e identificado por setor requisitantes da PMCA, conforme informações
fornecidas.
b) quantidades em conformidade com o estabelecido no edital;
c) entrega no prazo, no local e no horário previsto no edital.
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 24 (vinte e quatro) horas, 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. Da PMCA
8.1. Fiscalizar a entrega dos materiais, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o
contrato;
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8.1.2. Realizar o pagamento de acordo com o fornecimento a ser empenhado/contratado consoante a
necessidade desta Secretaria no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser
procedido em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal.

8.2. Do Fornecedor
8.2.1. Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo no
fornecimento dos combustíveis do objeto deste Projeto Básico/Contrato.
8.2.2. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do Contrato.
8.2.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no valor
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
de procedimentos.
8.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
8.2.5. Comunicar imediatamente ao Fundo qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras
julgáveis necessárias para recebimento de correspondência.
8.2.6. Indenizar terceiros e/ou o Tribunal, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas,
com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
8.2.7. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
8.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos a prestação dos serviços.
8.2.9. Ter sede e/ou filial no município, com telefone;
8.2.10. Executar, mediante ordem de fornecimento, de acordo com as condições previstas, as entregas do
objeto deste instrumento;
8.2.11. Executar diretamente o objeto, conforme estabelecido na licitação, sem transferência de
responsabilidade ou subcontratação;
8.2.12. Respeitar a melhor técnica vigente durante a execução dos serviços.
8.2.13. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93.

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
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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 ENTREGA
CLÁUSULA QUINTA.

5.1. Entregar os materiais 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;
5.4. Reparar, corrigir, modificar e substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, o ob jeto 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.

DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
CLÁUSULA SEXTA .

6.1. Os insumos (Tiras para determinação de glicemia e lancetas) deverão ser entregues no Almoxarifado do Fundo
Municipal de Saúde, situado a Rua Franklin José dos Santos, n.º 271 – Centro – Casimiro de Abreu, no horário de
09:00 às 15 horas de acordo com disposto no item 6.3.
6.2. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento dos
materiais.
6.3. O quantitativo é referente ao período de 12 (doze) meses conforme solicitação apresentada pelo departamento
de farmácia vinculado a este Fundo, devendo-se ainda as entregas serem procedidas em até 20 (vinte) dias corridos,
de acordo com autorização do Presidente do Fundo Municipal de Saúde ou pessoa por ele autorizada para este fim,
acompanhada da nota de empenho, sob pena de ser cancelada a aquisição;
6.4. O prazo de validade dos produtos deverá ser de 12 (doze) meses a partir da data da entrega.
6.5. Os produtos mesmo entregues e aceitos ficam sujeitos a substituição desde que comprovado a pré-existência de
defeitos, má fé dos fornecedores ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade
dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto.
6.6. Os materiais deverão estar em suas embalagens de acondicionamento, e nelas deverão constar: procedência,
número de lote, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e número de registro no Ministério da
Saúde e/ou ANVISA.
6.7. Durante o recebimento dos produtos, o responsável pelo recebimento poderá exigir a substituição de qualquer
um dos materiais que não estiverem de acordo com as especificações do Empenho.
6.8. De acordo com a Portaria nº 2.840/GM, de 29 de maio de 1998 (BRASIL,1998) e, os produtos a serem
fornecidos pelas empresas vencedoras das licitações devem apresentar em suas embalagens a expressão
“PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”.
6.9. Transporte: os materiais e medicamentos termolábeis devem ser acondicionados em caixa térmica (isopor ou
equivalente) com controle de temperatura.
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6.11. A empresa ganhadora das Tiras para determinação de glicemia deverá se comprometer a fornecer 400
(quatrocentos) aparelhos de glicemia, em termo de comodato, compatíveis com as Tiras.

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:
a) material embalado, acondicionado e identificado por setor requisitantes da PMCA, conforme informações
fornecidas.
b) quantidades em conformidade com o estabelecido no edital;
c) entrega no prazo, no local e no horário previsto no edital.
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 dos materiais, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o
contrato;
8.1.2. Realizar o pagamento de acordo com o fornecimento a ser empenhado/contratado consoante a necessidade
desta Secretaria no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser procedido em até 30
(trinta) dias após a apresentação da nota fiscal.

8.2. DO FORNECEDOR

8.2.1. Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo no
fornecimento dos combustíveis do objeto deste Projeto Básico/Contrato.
8.2.2. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato.
8.2.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no valor ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de
procedimentos.
8.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
8.2.5. Comunicar imediatamente ao Fundo qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras
julgáveis necessárias para recebimento de correspondência.
8.2.6. Indenizar terceiros e/ou o Tribunal, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por
quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
8.2.7. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
8.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos à prestação dos serviços.
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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 contratada apresentará nota fiscal, no ato de cada entrega dos materiai s, 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;
9.5. 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.
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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

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
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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, 21 de outubro de 2016.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário Municipal de Saúde

A. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Aldir Cotta Froes
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Testemunhas:

1. _________________________________________ CPF:________________________

2. _________________________________________ CPF:________________________

1

PROCESSO n.º 262/2016
LICITAÇÃO nº 29/2016 – Pregão Presencial – Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 03 dias do mês de novembro 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 nº 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:

MACABÚ E MACABÚ LTDA. EPP , CNPJ 31.665.011/0001-14, estabelecida na Rua Alpheu Marchon, 105 –
Centro – Casimiro de Abreu - RJ, neste ato, representada pelo seu Bastante Procurador Sr Luiz Fernando
Borges Macabú, portador da Carteira de Identidade n.º 167891, expedida pela OAB/RJ e CPF n.º 099.133.167-
23.

ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP , CNPJ 09.666.393/0001-41, estabelecida na Av. Prefeito
Milton Rodrigues, 2.500, Galpão – Granjas Cabuçu – Itaboraí - RJ, neste ato, representada pelo seu Bastante
Procurador Sr Marcelo da Silva Soares, portador da Carteira de Identidade n.º 20481128-5, expedida pelo
DIC/RJ e CPF n.º 104.348.477-98.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata destina-se ao Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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:

MACABU E MACABU LTDA. EPP

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID
QUANT.
TOTAL

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1
ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3, ENTINTADA COR PRETA, RECARREGÁVEIS COM TINTA, ESTOJO EM
PLÁSTICO RÍGIDO COM MARCA DO FABRICANTE NO ESTOJO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.

UN 60 4,20 252,00

2
ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3, ENTINTADA COR VERMELHA, RECARREGAVEIS COM TINTA ESTOJO
EM PLÁSTICO RÍGIDO COM MARCA DO FABRICANTE NO ESTOJO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAÇO DE VALIDADE.

UN 20 4,20 84,00

3

APONTADOR DE LÁPIS EM MATERI AL PLÁSTICO RÍGIDO, COM FURO CÔNICO E UMA LÂMINA DE
AÇO INOXIDÁVEL APARAFUSADA OU REBITADA, SEM ONDULAÇÕES OU DEFORMAÇÕES,
PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA SEM FOLGAS,
A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. A EMBALAGEM DO PRODUTO
DEVERÁ CONSTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

UN 800 0,98 784,00

4 BLOCO ADESIVO , 4 CORES NEON . MEDIDAS 38X 50, 4 BLOCOS TOTAL DE 200 FOLHAS. KIT 300 5,72 1.716,00

2

5
BORRACHA APAGADORA ESCRITA LÁPIS/LAPISEIRA, BO RRACHA NATURAL, BRANCA, DIMENSÕES
33X23X08 MM, (+/- 5%), APLICAÇÃO QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, CONFORMIDADE COM
NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES).

UN 1000 0,47 470,00

6
CADERNO ESCOLAR, VERTICAL, PAUTADO, TIPO BROCHURA, COM 96 FOLHAS, DE PAPEL
APERGAMINHADO BRANCO GRAMATURA 56 G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 148 X 210 MM,
COM CAPA DE OFF -SET DE 90 G/M².

UN 300 3,68 1.104,00

7
CADERNO UNIVERSITÁRIO, PAUTADO, ESPIRAL EM AÇO, C/ 100 FOLHAS DE PAPEL
APERGAMINHADO BRANCO, GRAMATURA 50 G/M2, MED. APROX. 202 X 280 MM, C/ CAPA FLEXIVEL
330 G/M².

UN 300 6,70 2.010,00

8
CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTO, RESISTENTE, TIPO ARQUIVO MORTO, EM POLIONDA,
TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL,DIMENSÕES 360 X 250 X 135 MM.

UN 1000 4,77 4.770,00

9

CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, BIG D ISPLAY, VISOR LCD, QUATRO OPERAÇÕES BÁSICAS,
MEMÓRIA INDEPENDENTE, CÁLCULO DE PORCENTAGEM E INVERSÃO DE SINAIS, CORREÇÃO
TOTAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, MARCADOR DE PONTO A CADA TRÊS DÍGITOS, TECLAS
PLÁSTICAS, RAIZ QUADRADA, FUNÇÃO GT, FUNÇÃO MU E CORREÇÃO PARCIAL. FUNCIONA A
BATERIA E ENERGIA SOLAR. GARANTIA 12 MESES.

UN 100 29,00 2.900,00

10
CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA POLIÉSTER 2.0MM, PARA ESCRITA, IDEAL PARA CD,
DVD, PLÁSTICOS VINIL, ACRÍLICOS E VIDROS, EM ACETATO, PVC E POLIÉSTER, TINTA A BASE DE
ÁLCOOL,  ESPESSURA DE ESCRITA: 0,5MM, COR PRETA.

UN 100 4,85 485,00

11
CANETA PILOT V5 HI TECPOINT EXTRAFINA, UTILIZADA EM CONJUNTO COM O ADAPTADOR PARA
REGISTRAR O ELETROCARDIOGRAMA NO PAPEL MILIMETRADO.

UN 50 18,83 941,50

12

CANETA PONTA ESFÉRICA, COR AZUL, CORPO (PARTE EXTERNA) HEXAGONAL POLIESTIRENO
TRANSPARENTE, ORIFÍCIO PARA PASSAGEM DE AR NA LATERAL OU NA TOPETEIRA,
COMPRIMENTO SEM TAMPA MÍNIMO 140MM - MÁXIMO 150MM, TAMPA ANTIASFIXIANTE COR AZUL
COM CLIPE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, TOPETEIRA (TAMPINHA ) TOTALMENTE EMBUTIDA NO
CORPO COR AZUL, TUBO DA CARGA TRANSPARENTE MONTADO POR ENCAIXE, TINTA À BASE DE
CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES ATÓXICA COR AZUL, PONTA NÃO RETRÁTIL EM COBRE OU
LATÃO, ESFERA DE TUNGSTÊNIO DIÂMETRO 1,0MM, ESCRITA SEM FALHAS OU BORRÕ ES,
COMPRIMENTO MÍNIMO DE TRAÇADO (ESCRITA) 1100M, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236
(ARTIGOS ESCOLARES).

UN 3500 0,98 3.430,00

13

CANETA PONTA ESFÉRICA, COR PRETA, CORPO (PARTE EXTERNA) HEXAGONAL POLIESTIRENO
TRANSPARENTE, ORIFÍCIO PARA PASSAGEM DE AR NA LATERAL OU NA TOPETEIRA,
COMPRIMENTO SEM TAMPA MIN 140MM - MÁXIMO 150MM, TAMPA ANTIASFIXIANTE COR PRETA
COM CLIPE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, TOPETEIRA (TAMPINHA) TOTALMENTE EMBUTIDA NO
CORPO COR PRETA, TUBO DA CARGA TRANSPARENTE MONTADO POR ENCAIXE, TINTA À BA SE
DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES ATÓXICA COR PRETA, PONTA NÃO RETRÁTIL EM
COBRE OU LATÃO, ESFERA DE TUNGSTÊNIO DIÂMETRO 1,0MM, ESCRITA SEM FALHAS OU
BORRÕES, COMPRIMENTO MÍNIMO DE TRAÇADO (ESCRITA) 1100M, CONFORMIDADE COM NORMA
NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES).

UN 3000 0,98 2.940,00

14
CLIPS PARA PAPEL N°1/0, NIQUELADO, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI -
FERRUGEM, CAIXA COM 100 UNIDADES.

CX 300 2,10 630,00

15
CLIPS PARA PAPEL N°3/0, NIQUELADO, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI -
FERRUGEM, CAIXA COM 100 UNIDADES.

CX 300 2,10 630,00

16
CLIPS PARA PAPEL N°6/0, NIQUELADO, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI -
FERRUGEM, CAIXA COM 100 UNIDADES.

CX 336 5,90 1.982,40

17
COLA LÍQUIDA BRANCA, NÃO TÓXICO, LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 40 G RAMAS, ADESIVO A BASE
DE PVC, COM SELO DO INMETRO.

UN 400 1,95 780,00

18
ELÁSTICO: MATERIAL BORRACHA NATURAL, NA COR AMARELA, REFERÊNCIA Nº 18, APLICAÇÃO:
ESCRITÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTA RESISTÊNCIA, ALTA QUALIDADE, CAIXA COM
100G.

CX 400 3,90 1.560,00

19
ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA TIPO KRAFT, NATURAL, LISO, MEDINDO 265X340 MM, COM
80 G/M² OFICIO

UN 4000 0,50 2.000,00

20
ENVELOPE P/CORRESPONDÊNCIA TIPO KRAFT, NATURAL, LISO, MEDINDO 240X340 MM, COM 80
G/M² A4

UN 6000 0,40 2.400,00

21
ESTILETE CORPO DE ACRÍLICO, COR AMARELO, SISTEMA DE TRAVA, LÂMINA RESISTENTE EM
AÇO TEMPERADO, SISTEMA DE QUEBRA, COM LÂMINA LARGA. CORTE EM GERAL, PAPÉIS,
PLÁSTICO, COURO ETC. DIMENSÕES: 150 X 35 MM.

UN 50 4,90 245,00

22

EXTRATOR DE GRAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO OU AÇO
INOXIDÁVEL, POSSUINDO PONTA CHATA ARREDONDADA, ABAS LATERAIS DOBRADAS
FORMANDO CURVATURA APROPRIADA PARA APOIO DOS DEDOS E GARANTINDO AINDA O
REFORÇO DA INCLINAÇÃO PRINCIPAL, POSSIBILITANDO O MÍNIMO ESFORÇO NO MANUSE IO.
DEVERÁ SER RESISTENTE E APRESENTAR PERFEITO ACABAMENTO NAS BORDAS PARA NÃO
CAUSAR FERIMENTOS, NEM TÃO POUCO RANHURAS OU RECORTES NO PAPEL; DEVENDO AINDA
POSSUIR FURAÇÃO NA EXTREMIDADE DO CORPO. DEVERÁ SER EMBALADO CONFORME PRAXE
DO FABRICANTE E DEVIDAMENTE PROTEGIDO PARA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, ONDE
DEVERÁ CONSTAR: QUANTIDADE BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO
EM VIGOR.

UN 150 1,90 285,00

23
FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, MEDINDO 12 MM X 40 M, EMBALAGEM EM ROLO, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE.

RL 200 1,45 290,00

24
FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, MEDINDO 45MM X 45 M, EMBALAGEM EM ROLO, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE.

RL 600 3,80 2.280,00

25
FITA CORRETIVA, COM TAMPA PROTETORA MEDINDO 4,0MM X 8M. C ORREÇÃO INSTANTÂNEA E
SECA. EXCELENTE ADERÊNCIA, FORMATO ERGOMÉTRICO, IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE
PAPÉIS E TINTAS ESFEROGRÁFICAS, PONTA POROSA. 36 UNIDADES

UN 300 8,00 2.400,00


