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RESOLUÇÃO SMAS Nº 006/17

A Secretária Municipal de Assistência Social de Casimiro de Abreu, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, em conformidade com as Leis nº
1048 e 1049 de 18 de agosto de 2006.

RESOLVE:

Art. 1°- Designar a servidora, Angela Vianna de Carvalho Martins, cuja Portaria nº
176/2017, sob a Matricula nº 12079, responsável pelo Setor de Direção e
Assessoramento Superior do Abrigo Temporário, desta Secretaria Municipal de
Assistência Social, com efeitos retroativos a 1ª de janeiro de 2017.

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio
público, revogadas as disposições em contrário.

Casimiro de Abreu, 10 de março de 2017.

Leila Márcia Barbosa de Souza
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria n° 010/2017.

Portaria n° 073/17 – Art. 1° - Desaverbar dos assentamentos funcionais
do servidor MARCELLO SOUZA PEREIRA, Motorista, matrícula nº
031/PL, o tempo de serviço no total de 3.172 (três mil cento e setenta e
dois) dias, correspondente a 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze)
dias, que foram averbados através da Portaria nº 040/16, pois os mesmos
não tiveram contribuição para nenhum Instituto de Previdência.Portaria
n° 074/17 – Art. 1° - Desaverbar dos assentamentos funcionais do
servidor WELINGTON MOSAR SEVILHA DE FARIA, Auxiliar de
Serviços Gerais, matrícula nº 012/PL, o tempo de serviço no total de
1.766 (hum mil setecentos e sessenta e seis) dias, correspondente a 04
(quatro) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias, que foram averbados
através da Portaria nº 059/16, pois os mesmos não tiveram contribuição
para nenhum Instituto de Previdência.Portaria n° 075/17 – Art. 1° -
Desaverbar dos assentamentos funcionais da servidora MARA
ELIZABETH FARIA RAPOSO, Técnica Legislativa, matrícula nº
004/PL, o tempo de serviço no total de 6.444 (seis mil quatrocentos e
quarenta e quatro) dias, correspondente a 17 (dezessete) anos, 08 (oito)
meses, que foram averbados através das Portarias nºs 107/05 e 043/08,
pois os mesmos foram averbados erroneamente com um tempo que não
teve contribuição para nenhum Instituto de Previdência.Estas Portarias
entrarão em vigor na data da sua publicação ou afixação no átrio
público, revogadas as disposições em contrário.

Casimiro de Abreu, 21 de março de 2017.

RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS
Presidente

Resumo Portarias 018/2017 – de 28/03/2017

Port. 0579/17 – Nomear KELLY CRISTINA CALVET VICENTE, para
exercer o Cargo em Comissão de Coordenadora de Programa, Símbolo
DAI-2, desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria
Municipal de Assistência Social, desta Municipalidade.- Port. 0580/17 –
Designar a Servidora Municipal WANDA FERREIRA CARNEIRO
DUTRA,AuxiliarAdministrativo, matrícula nº 6496, para exercer a Função
Gratificada, Símbolo FG-1, de Diretora do Departamento de
Desenvolvimento Comunitário da Secretaria Municipal de Assistência
Social, desta Municipalidade.- Port. 581/17 – Nomear NEIVA
VASCONCELLOS DA SILVA, para exercer o Cargo em Comissão de
Assessor Especial 2, Símbolo DAS-5, desta Municipalidade, atribuindo-lhe
funções na Secretaria Municipal de Educação, desta Municipalidade.- Port.
0583/17 – Retificar o art. 1º da Portaria 0061/2017, de 10 de janeiro de 2017,
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1 - Nomear GABRIELA
MAIA GARCIA, para exercer o Cargo em Comissão de Assessora Especial
1, Símbolo DAS-4, desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na
Secretaria Municipal de Comunicação Social, desta Municipalidade.”- Port.
0587/17 – Tornar sem efeito a Portaria nº 0476, de 09 de junho de 2008, que
concedeu ao servidor LUIZ GUSTAVO SILVA MARCHIORI, Agente
Administrativo, matrícula 5865, Gratificação de 100% (cem por cento)
sobre seu vencimento base, a título de Encargos Especiais, na Secretaria
Municipal de Educação desta Municipalidade.- Port. 0590/17 – Tornar sem
efeito a Portaria nº 1061, de 26 de junho de 2006, que colocou à disposição
da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, a Servidora Municipal LENILCE
OLIVEIRA DA SILVA, Professora “C”, matrícula n.º 2092, para exercer
suas atividades junto àquela Fundação, sem ônus para o Município de
Casimiro de Abreu. A referida servidora terá a sua lotação junto à Secretaria
Municipal de Educação.Port. 0591/17 – Nomear WALDEMAR CASTRO
ALVES FILHO, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 6,
Símbolo CAI-6, desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Fundação
Cultural Casimiro de Abreu, desta Municipalidade.- Port. 0592/17 –
Nomear LUIZ CARLOS DOS SANTOS, para exercer o Cargo em
Comissão de Assistente 6, Símbolo CAI-6, desta Municipalidade,
atribuindo-lhe funções na Fundação Cultural Casimiro de Abreu, desta
Municipalidade.- Port. 0593/17 – NomearARI COSTANETO, para exercer
o Cargo em Comissão de Assistente 5, Símbolo CAI-5, desta
Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Fundação Cultural Casimiro de
Abreu, desta Municipalidade - Port. 0594/17 – Nomear THIAGO SOUZA
DE ANDRADE, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de
Comunicação da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, Símbolo CAI-2,
desta Municipalidade.- Port. 0596/17 – Nomear ONEIDA DOS SANTOS
GUIMARÃES, para exercer o Cargo em Comissão deAssistente 2, Símbolo
CAI-2, desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria
Municipal de Assistência Social, desta Municipalidade.- Port. 0597/17 –
Nomear MARCOS MENDES DOS SANTOS, 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. 0598/17 – Nomear IVANA
REGINA RODRIGUES PACHECO, para exercer o Cargo em Comissão de
Assistente 5, Símbolo CAI-5 desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções
na Secretaria Municipal deAgricultura e Pesca, desta Municipalidade.- Port.
0734/17 – Incorporar aos vencimentos do Servidor Municipal EDUARDO
JOSÉ DA SILVA, Operador de Máquina, matrícula nº 0145, o valor
correspondente à Função Gratificada, Símbolo FG-2, de Assistente de
Departamento, conforme Processo nº 1222/2017.- Port. 0735/17 – Revogar
a Portaria nº 0525 de 24 de abril de 2006, que designou o Servidor Municipal
EDUARDO JOSÉ DA SILVA, Operador de Máquina, matrícula 0145, para
a Função Gratificada – FG-2, de Assistente do Departamento de Meio
Ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, desta Municipalidade.- Port. 0736/17 – Incorporar aos
vencimentos do Servidor Municipal ANDRE LUIZ FERREIRA
LINHARES, Agente de Combate a Endemias, matrícula nº 6565, a
Gratificação de Tempo Integral no percentual de 100% (cem por cento),
conforme Processo nº 1062/2017.- Port. 0737/17 – Revogar a Portaria nº
0790 de 27 de fevereiro de 2009, que concedeu ao Servidor ANDRE LUIZ
FERREIRA LINHARES, Agente de Combate a Endemias, matrícula nº
6565, Gratificação de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento base, a
título de Tempo Integral, 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, com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2017.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Port. 0676/17 – Designar a Servidora Municipal TÂNIA REGINA
NOLASCO DA SILVA, Merendeira, matrícula nº 9880, para exercer a
Função Gratificada, Símbolo FG-2, de Assistente de Departamento da
Secretaria Municipal de Educação, desta Municipalidade.- Port. 0750/17 –
Colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, o Servidor
Municipal VAGNER ALBUQUERQUE LIMA, Auxiliar de Enfermagem,
matrícula 2983, para exercer suas atividades junto àquele órgão, sem ônus
para o Município de Casimiro de Abreu.- 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. 0756/17 – Cessar os efeitos das Portarias que concederam direito à
percepção de Gratificação de Tempo Integral, Gratificação por Encargos
Especiais e Gratificação por Dedicação Exclusiva, previstas nos incisos III
e V do artigo 180 da Lei nº 365/1996 e na Lei nº 566/2000, a contar de 1º de
abril de 2017. Parágrafo Único – Esta Portaria aplica-se a todos os
Servidores Públicos municipais efetivos que estejam percebendo as
citadas Gratificações de Tempo Integral, de Encargos Especiais e
Dedicação Exclusiva.- Esta Portaria entra 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 abril de 2017.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Port. 0666/17 – Nomear JULIO RODRIGUES, 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. 0667/17 – Nomear
DANIELA DEDERICHS, para exercer o Cargo em Comissão de
Assistente 6, Símbolo CAI-6 desta Municipalidade, atribuindo-lhe
funções na Procuradoria Geral, desta Municipalidade.- Port. 0669/17 –
Nomear JULIANADIAS FLORINDO, para exercer o Cargo em Comissão
de Assistente 6, Símbolo CAI-6 desta Municipalidade, atribuindo-lhe
funções na Secretaria Municipal de Educação, desta Municipalidade.-
Port. 0675/17 – Nomear CILEIA RANGEL STUTZ ALMEIDA, para
exercer o Cargo em Comissão de Assistente 3, Símbolo CAI-3 desta
Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de
Educação, desta Municipalidade.- Port. 0677/17 – Nomear SIMONE
RODRIGUES FEITOSA, para exercer o Cargo em Comissão de
Assistente 2, Símbolo CAI-2 desta Municipalidade, atribuindo-lhe
funções na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, desta
Municipalidade.- Port. 0678/17 – Nomear DANIELE LEITE ISSA, para
exercer o Cargo em Comissão de Assistente 3, Símbolo CAI-3 desta
Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, desta Municipalidade.- Port.
0679/17 – Nomear LUAN MARCHON SARZEDAS, para exercer o
Cargo em Comissão de Assistente 6, Símbolo CAI-6 desta
Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de
Administração, 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 março de 2017.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Port. 0671/17 – Nomear EDVALDO ROZA CORREIA, 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. 0691/17 – Nomear TIEGO BÓR
ALVES PAIXÃO, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 6,
Símbolo CAI-6 desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, 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 09 de março de 2017 e 10 de março de 2017, respectivamente.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO
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PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
CNPJ N° 29.115.458/0001-78

AVISO DE LICENÇA

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público que recebeu através
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável/PMCA por meio do Processo PMCA n° 2751/16, a Licença
Ambiental Simplificada - LAS Nº 002/2017, de 24/03/2017, dando Concessão
através da Licença Ambiental Simplificada para a implantação, instalação e
operação de uma oficina de Reparação e Manutenção Mecânica e Elétrica de
Veículos Automotores e Lava Jato, pela empresa W. O. Magalhães - ME. A
atividade a ser desempenhada ocupará uma área de 240 m², com Coordenadas
Geográficas: UTM 23K 78773.00 m E 7511723.00 m S. O imóvel está localizado
na Rodovia Br 101, Km 206 n° 229, Bairro Industrial, neste município.

______________________________________________________

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 118/2017       EM, 24 DE MARÇO DE 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DELEGADADEACORDO 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 MARIAELISACARDOSO DASILVA,Agente
de Serviços Gerais, Matrícula nº 2211, da Secretaria Municipal de Educação
para a Secretaria Municipal deAssistência Social, desta Municipalidade.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio
público, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de
01/04/2017.

JOSE ALEXANDRE AZEVEDO FRANCISCO
Secretário de Administração

Port. 004/2017
______________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 278/17

Instrumento: Nota de empenho n.º278/2017;
Data:14/03/2017;
ProcessoAdministrativo n°.8788/2017;
Licitação:Pregão nº 03/2017, conforme Lei 10.520/2002, Decretos Municipais
520/2011 e 466/2014;
Objeto: Referente a aquisição de GÁSpara atender a necessidade de todas as
secretarias e setores desta Municipalidade;
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa:W.R.DOS REIS
COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO ME
CNPJ:28.686.582/0001-20;
Prazo:Até 31/12/2017.
Valor: R$6.405,00(Seis mil quatrocentos e cinco reais);
Origem: Secretaria Municipal deAdministração.

José Alexandre Azevedo Francisco
Secretário Municipal de Administração

Portaria n.º 004/2017

EXTRATO DE EMPENHO N.º 284/17

Instrumento: Nota de empenho n.º284/2017;
Data:20/03/2017;
ProcessoAdministrativo n°.8789/2017;
Licitação:Pregão nº 05/2017, conforme Lei 10.520/2002, Decretos Municipais
520/2011 e 466/2014;
Objeto: Referente a aquisição de Agua Mineralpara atender a necessidade de todas as
Secretarias e Setores desta Municipalidade;
Partes: Município de Casimiro deAbreu e a Empresa:CHUMAQUER & CIAEIRELLI
EPP
CNPJ:10.502.967/0001-25;
Prazo:Até 31/12/2017.
Valor: R$9.815,85(Nove mil oitocentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos);
Origem: Secretaria Municipal deAdministração.

José Alexandre Azevedo Francisco
Secretário Municipal de Administração

Portaria n.º 004/2017
__________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 290/17

Instrumento: Nota de empenho n.º290/2017;
Data:23/03/2017;
ProcessoAdministrativo n°.649/2017;
Licitação:Pregão nº 09/2017, conforme Lei 10.520/2002, Decretos Municipais
520/2011 e 466/2014;
Objeto: Referente a aquisição de pó de cafépara atender a necessidade de todas as
secretarias e setores desta Municipalidade;
Partes: Município de Casimiro deAbreu e a Empresa:CHUMAQUER & CIAEIRELLI
EPP
CNPJ:10.502.967/0001-25;
Prazo:Até 31/12/2017.
Valor: R$11.250,00(Onze mil duzentos e cinquenta reais);
Origem: Secretaria Municipal deAdministração.

José Alexandre Azevedo Francisco
Secretário Municipal de Administração

Portaria n.º 004/2017
___________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 291/17

Instrumento: Nota de empenho n.º291/2017;
Data:23/03/2017;
ProcessoAdministrativo n°.649/2017;
Licitação:Pregão nº 09/2017, conforme Lei 10.520/2002, Decretos Municipais
520/2011 e 466/2014;
Objeto: Referente a aquisição de açúcarpara atender a necessidade de todas as
secretarias e setores desta Municipalidade;
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa:L F COMERCIO DE
ALIMENTOS & SERVIÇOS LTDA- ME
CNPJ:22.122.736/0001-75;
Prazo:Até 31/12/2017.
Valor: R$2.585,00(Dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais);
Origem: Secretaria Municipal deAdministração.

José Alexandre Azevedo Francisco
Secretário Municipal de Administração

Portaria n.º 004/2017
______________________________________________________

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

123/2006

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público aos interessados, por
intermédio da Comissão 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 exclusivo para participação de ME/EPP/ME, conforme LC 123/2006, na
Modalidade Pregão na forma Presencial n.° 10/2017, no dia 10/04/2017, às 09h30min,
objetivando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de
limpeza, utensílios e descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das
secretarias e seus setores da Administração Publica Municipal, exceto Secretaria de
Educação e Saúde. 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) resma de papelA4 e
o interessado deverá estar munido do carimbo do CNPJ, no endereço acima citado no
horário de 09h00min às 16h30min.

Casimiro de Abreu, 27 de março de 2017.
Miguel Jorge Reis da Silva

Pregoeiro

ERRATA
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela Portaria n.º 384/2017, que CONSIDERANDO
a publicação do Aviso de Licitação de Pregão Presencial n.º 02/2017 FMS,
Publicado na edição do dia 23/03/2017, cujo objeto é a Prestação de serviço
oftalmológico de aplicação de injeção Intra Vitrea de Anti VEGF – (lucents)
Ranibizumabe 2,3mg. COMUNICA, aos interessados, a retificação do referido
Aviso, de forma que; onde se lê: Licitação na Modalidade Pregão na forma
Presencial n.° 2/2017 FMS, no dia 04/04/2017, às 09h30min. leia-se: Licitação na
Modalidade Pregão na forma Presencial n.° 2/2017 FMS, no dia 05/04/2017, às
09h30min. Permanecem em vigor as demais condições não alteradas nessa errata.

Casimiro de Abreu, 24 de fevereiro de 2017.

Miguel Jorge Reis da Silva
Pregoeiro

_____________________________________________________

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 120/2017            EM, 28 DE MARÇO DE 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DELEGADADEACORDO 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 ROSANEA DA SILVA, Professor “A”,
Matrícula nº 2708, da Secretaria Municipal deAssistência Social para a Secretaria
Municipal de Educação, desta Municipalidade.

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

JOSE ALEXANDRE AZEVEDO FRANCISCO
Secretário de Administração

Port. 004/2017

____________________________________________________

Port. 0668/17 – Revogar a Portaria nº 0501 de 17 de fevereiro de 2017, que
designou a Servidora Municipal VALÉRIA CRISTINA MIRANDA COSTA
NEVES, Professora “A”, matrícula 2717, para exercer a Função Gratificada de
Chefe da Divisão deAdministração Escolar da Secretaria Municipal de Educação,
símbolo FG-3, desta Municipalidade. Designar a Servidora Municipal VALÉRIA
CRISTINA MIRANDA COSTA NEVES, Professora “A”, matrícula 2717, para
exercer a Função Gratificada, Símbolo SE-2, de Secretária de Escola “B”, da
Secretaria Municipal de Educação, desta Municipalidade.Port. 0712/17 – Nomear
JUAREZ DOS SANTOS, 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. 0716/17 – Colocar à
disposição da Prefeitura Municipal de Macaé, o Servidor Municipal MARCO
POLO ACHA MIGUEL, Motorista, matrícula nº 1026, para exercer suas
atividades junto àquele órgão, sem ônus para o Município de Casimiro de Abreu.-
Port. 0748/17 – Receber a Disposição deste Município, a contar de 14 de fevereiro
de 2017, a servidora ALINE PEREIRA LEAL, Professor I, matrícula 3511-4,
oriunda da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, com ônus para o ente público
recebedor, atribuindo-lhe funções junto à Secretaria Municipal de Educação.-
Port. 0751/17 – Nomear JOSÉ FERNANDO MOIZINHO DE MELO, para
exercer o Cargo em Comissão de Assistente 2, Símbolo CAI-2 desta
Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 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 06/03/2017,
06/03/2017, 08/03/2017, 14/02/2017 e 11/02/2017, respectivamente.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Secretaria Municipal de Governo

1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO n.º 001/2017
LICITAÇÃO n.º 01/2017 – Pregão Presencial

Aos 23 dias do mês de março de 2017, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , com sede na Rua Pastor Luiz Laurentino da
Silva, n.º 385, Centro – Casimiro de Abreu - RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.839.157/0001-57, 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 ap licação
subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e
do disposto no Edital, neste ato representada pela Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social, a seguir denominado FMAS,
resolve registrar o preço da empresa abaixo identificada, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR, observadas as disposições
do Edital e as cláusulas deste instrumento:

L.F COMÉRCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ 22.122.736/0001-75, estabelecida na rua Carlos Honorário Berbet, nº
65 – Vila Mataruna – Casimiro de Abreu - RJ, neste ato representada pelo Sócio Sr. Fábio da Silva Cunha, portador da Carteira de
Identidade n.º 11.579.574-2 e CPF n.º 075.896.447-14.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA Registro de Preço para futura e eventual aquisição de cestas básicas a fim de atender as necessidades do Fundo
Municipal de Assistência Social.

1.1. Este instrumento não obriga o FMAS a adquirir as Cestas Básicas nela registrados nem firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição do item, 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:

L.F COMÉRCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS LTDA – ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 Cesta Básica UND 15.000 48,00 720.000

TOTAL R$ 720.000

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 o Fundo Municipal de Assistência Social, para avaliar o mercado
constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar trimestralmente os preços registrados.
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 DO FORNECIMENTO
CLÁUSULA QUINTA.

5.1. Entregar as Cestas Básicas com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pelo FMAS.
5.2. Informar ao gestor do contrato, assim que identificar, qualquer anomalia, que impeçam o perfeito fornecimento, solicitando novos
prazos, se necessários.
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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 q uaisquer
defeitos de fabricação.
5.5. Assinar contrato com a municipalidade se comprometendo entregar as cestas básicas solicitadas nos mesmos preços e condições
apresentadas na licitação.

DO LOCAL E PRAZO DO FORNECIMENTO
CLÁUSULA SEXTA .

6.1. As cestas deverão ser entregues, conforme a solicitação do almoxarifado, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência
Social, sito à Rua Pastor Luiz Laurentino n.º 385 – Mataruna - Casimiro de Abreu, no horário das 9:00 às 16:00 horas;
6.2. A CONTRATADA deverá começar fornecer as cestas no prazo de até 05(cinco) dias contados a partir da data de expedição da Ordem
de Fornecimento emitida por este Fundo Municipal;
6.3. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a entrega das cestas Básicas.
6.4. O prazo de validade dos produtos deverá ser de no mínimo 4 (quatro) meses a partir da data da entrega.
6.5. A CONTRATADA deverá observar todas as quantidades, exigências, prazos, normas, itens, subitens, elementos, especificações,
condições gerais e especiais, bem como prazo de validade dos produtos que compõe a cesta contida na Ordem de Fornecimento, no
Termo de Contrato e no Edital de Licitação e seus anexos, quando for o caso;
6.6. A CONTRATADA deverá fornecer ao Fundo Municipal de Assistência Social,de acordo com a validade da ata, a quantidade necessária
solicitada pelo Fundo através de Ordem de Fornecimento devendo ainda os gêneros estarem de acordo com a marca citada na proposta.
Cabe ressaltar que a cesta básica poderá sofrer alterações nos itens de acordo com a necessidade do Fundo.
6.7. A CONTRATADA será responsável pelas despesas com embalagens ( todas as cestas deverão ser embaladas em sacos plásticos
resistentes e transparentes) e a mão-de-obra, assim como quaisquer custos diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas físicas e
financeiras e quaisquer despesas extras, (quando for o caso) necessárias e essenciais ao cumprimento das obrigações que envolvam a
execução do fornecimento, embora não previstas no presente instrumento;
6.8. A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros, bem como por qualquer dano ou
indenização em decorrência de atos praticados por seus empregados, prepostos ou subordinados, causados ao FUNDO ou a terceiros,
quando do transporte dos gêneros alimentícios, necessários para a execução do dito fornecimento;
6.9. Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, também as despesas com o seguro da carga e de acidentes contra terceiros;
6.10. Ficam, desde já, reservados ao FUNDO, o direito de, a qualquer tempo, levar a exame detalhado específico, as cestas básicas
fornecidas, a fim de comprovar-se a boa qualidade, dentro das normas e padrões vigentes;
6.11. A substituição dos produtos especificados na Ordem de Fornecimento, somente poderá efetivar-se caso ocorra eventual falta no
mercado, devidamente comprovada, e, desde que a sua substituição seja previamente solicitada, por escrito, pela CONTRATADA e aceita
pela Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social;
6.12. A CONTRATADA será igualmente responsável pela qualidade das cestas básicas a serem fornecidas, verificado antes ou após a sua
entrega e aceitação por parte do FUNDO, bem como se obriga a substituir, à suas custas, sem ônus para o FUNDO e sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
6.13. Fica, desde já, reservado ao Fundo, o direito de, a qualquer tempo, a exclusão de itens da cesta, com justificativa.
6.2. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento das cestas básicas;
6.4. A nota fiscal deverá ser apresentada mensalmente, contendo a relação dos beneficiários durante o mês, assim como cópia da
declaração de óbito e documentos do falecido, a nota fiscal será atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para
pagamento, que deverá ser efetuado em 30 (trinta) dias;
6.5. A firma vencedora deverá assinar contrato com o município se comprometendo a entregar as cestas básicas nos mesmos preços e
condições apresentadas no ato licitatório.

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, cont endo
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. Do FMAS
8.1. Fiscalizar a entrega das Cestas, 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 do objeto deste
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 o bjeto 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 FMAS 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 qua lificação exigidas no Edital.
8.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento.
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 dos fornecimento/serviços.
8.2.12. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA. O FMAS 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 FMAS somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às formalidades legais e contratuais previstas;
9.5. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do País, pela Tesouraria do Fundo 'Municipal de Assistência Social , no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data final do período de adimplemento, conforme previsto no artigo 40 da Lei Federal 8.666/93;
9.6. Será considerado adimplemento, a data em que o Fundo Municipal de Assistência Social deu o RECEBIMENTO do material
especificado na respectiva Ordem de Fornecimento;
9.7. O Fundo Municipal de Assistência Social encaminhará mensalmente, no prazo máximo de 05· (cinco) dias úteis, contados a partir do
RECEBIMENTO, a respectiva Nota Fiscal/Fatura isenta de erros e devidamente atestada por 02(dois) funcionários, à Secretaria Municipal
de Controle Interno;
9.8. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer documento fiscal por culpa da CONTRATADA, para que a Tesouraria do Fundo
Municipal de Assistência Social efetue-o pagamento, será suspensa a contagem do prazo fixado neste item, devendo esta ser retomada
pelo restante do prazo, iniciando-se novamente sua contagem a partir da data .da apresentação do respectivo documento fiscal, escoimada
dos problemas que levaram sua suspensão;
9.9. 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.
9.10. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações desde que este atraso decorra de culpa do FMAS, 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;
9.11. 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/ FMAS, em processo próprio, que se iniciará com requerimento da licitante contratada dirigido
ao Secretário (a) Municipal de Fazenda/ FMAS;
9.10. Caso o FMAS 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;
9.11. 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;
9.12. 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;
9.13. 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;
9.14. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, transferência na conta corrente CONTRATADA, conforme informações
apresentadas pela mesma

DAS ALTERAÇÕES
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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 do itens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão
gerenciador deverá:
10.3.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
10.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
10.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
10.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
10.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
10.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgão
participantes, se houver.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

11.1. Pelo FMAS:
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 pelo FMAS.
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 FMAS, 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 FMAS 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:

PROCESSO Nº 0115/17

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, e ADJUDICO a contratação com a empresa
SMARTAUTO CENTER LTDA, referente á prestação de serviços para conserto do
pára-brisa do veículo placa KWZ 8097 de propriedade da Câmara, no valor de R$
120,00 (Cento e vinte reais).

Em, 09 de março de 2017
RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS

Presidente

PROCESSO Nº 0134/17

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei
nº8.666/93e suas alterações posteriores, eADJUDICO a contratação com a empresa
W. R. DOS REIS COMÉRCIO E GÁS LIQUEFEITO - ME, referente á aquisição de
250 (duzentos e cinquenta) garrafões de 20 litros de água mineral e 10 (dez) botijões
de 13 kg de gás de cozinha, para atendimento da parte administrativa e plenária da
Câmara Municipal, no valor de R$ 2.340,00 (Dois mil trezentos e quarenta reais).

Em, 13 de março de 2017
RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS

Presidente

PROCESSO Nº 0215/17

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei
nº8.666/93e suas alterações posteriores, para pagamento ao DETRAN/RJ,referente
as multas dos veículos de propriedade da Câmara Municipal, no valor total de R$
12.024,40 (Doze mil e vinte e quatro reais e quarenta centavos.

Em, 13 de março de 2017
RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS

Presidente

PROCESSO Nº 0168/17

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei
nº8.666/93e suas alterações posteriores, eADJUDICO a contratação com a empresa
C. G. DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS ME, referente ao fornecimento de
quadros de alumínio para confecção de títulos de moção aos homenageados pelos
Vereadores, no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).

Em, 20 de março de 2017
RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS

Presidente

PROCESSO Nº 0340/17

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei
nº8.666/93e suas alterações posteriores, para pagamento ao DETRAN/RJ,referente
ao seguro obrigatório DPVAT, dos veículos de propriedade da Câmara Municipal,
no valor total de R$ 173,09 (Cento e setenta e três reis e nove centavos).

Em, 24 de março de 2017
RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS

Presidente

PROCESSO Nº 0341/17

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei
nº8.666/93e suas alterações posteriores, para pagamento ao DETRAN/RJ,referente
as multas dos veículos de propriedade da Câmara Municipal, no valor total de R$
12.024,40 (Doze mil e vinte e quatro reais e quarenta centavos.

Em, 24 de março de 2017
RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS

Presidente

PROCESSO Nº 0342/17

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei
nº8.666/93e suas alterações posteriores, para pagamento ao DETRAN/RJ,referente
ao seguro obrigatório DPVAT, dos veículos de propriedade da Câmara Municipal,
no valor total de R$ 173,09 (Cento e setenta e três reis e nove centavos).

Em, 24 de março de 2017
RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS

Presidente

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PROCESSO Nº 051/17

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, para pagamento ao DETRAN/RJ,referente
ao seguro obrigatório DPVAT, dos veículos de propriedade da Câmara Municipal,
no valor total de R$ 1.122,85 (Hum mil reais e cento e vinte e dois reais e oitenta
e cinco centavos).

Em, 17 de fevereiro de 2017.
RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS

Presidente

Extrato de Contrato nº 006/2017
Processo nº 0168/17

Contratante: CÂMARAMUNICIPALDE CASIMIRO DEABREU
Contratada:C. G. DE OLIVEIRAPAPEL E LETRAS ME, pessoa jurídica de direito
privado, com sede a Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº 1.371 – Santa Ely -
Casimiro deAbreu – RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.601.085/0001-26.
Objeto:Prestação de serviço para fornecimento parcelado de 100 (Cem) quadros
com moldura em alumínio, na cor ouro, medindo 25x33cm, com dois vidros, sendo
frente e verso, e duas alças metalizadas (suporte) para afixação em prego ou
parafuso, destinado a atender à Câmara Municipal de Casimiro de Abreu/RJ,
observadas as especificações e a descrições estabelecidas no Termo de Referência
do processo administrativo nº 0168/2017 e da proposta que foi apresentada.
Prazo :Até 31 de dezembro de 2017.
Valor Total : R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).

Extrato de Contrato nº 007/2017
Processo nº 034/17

Contratante: CÂMARAMUNICIPALDE CASIMIRO DEABREU
Contratada:COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, com sede a Rua Mário Costa, nº 62, Centro – Casimiro de Abreu,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.788.541/0001-80.
Objeto: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
externos (quando requisitados), com transmissão simultânea via “internet”,
disponibilizando de profissionais qualificados para realizar os serviços
mencionados, em atendimento as atividades legislativas da Câmara Municipal,
observadas as especificações técnicas e a descrição dos serviços estabelecidos no
Anexo I – Termo de Referência do Edital de Licitação Pregão nº 005/2017 e da
Proposta que foi apresentada durante a licitação.
Prazo :27/03/17 a 31/12/17
Valor Total : R$23.000,00 (Vinte e três mil reais).
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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 P ública
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 vigênc ia,
desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização da FMAS.
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, 23 de março de 2017.

Presidente do Fundo Municipal de Assistencia Social
Leila Marcia Barbosa de Souza

L.F Comércio de Alimentos & Serviços LTDA - ME
Fábio da Silva Cunha

Testemunhas:

1. _________________________________________ CPF: ________________________

2. _________________________________________ CPF: ________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO n.º 003/2017
LICITAÇÃO n.º 02/2017 – Pregão Presencial

Aos 23 dias do mês de março de 2017, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , com sede na Rua Pastor Luiz Laurentino da
Silva, n.º 385, Centro – Casimiro de Abreu - RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.839.157/0001-57, nos termos do estabelecido pela Lei
Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e Decreto Municipal n.º 520, de 15.04.2015, de 02.05.2011, Decreto 466, de 16.12.2014, com aplicação
subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e
do disposto no Edital, neste ato representada pela Presidente do Fundo Municipal de Assistencia Social, a seguir denominado FMAS,
resolve registrar o preço da empresa abaixo identificada, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR, observadas as disposições
do Edital e as cláusulas deste instrumento:

PAF SERRA MAR FUNERÁRIA LTDA ME. , CNPJ 03.249.100/0001-44, estabelecida na rua Humberto Marinho, nº 451 - Centro – Casimiro
de Abreu - RJ, neste ato representada pelo Socio Sr Aridelço Siqueira da Silva, portador da Carteira de Identidade n.º 063404750 e CPF n.º
736.858.527-87.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada em serviços funerários, para atender as
necessidades das pessoas carentes deste Municipio

1.1. Este instrumento não obriga o FMAS 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 PAF SERRA MAR FUNERÁRIA LTDA ME UNID QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1
Serviço funerário contendo: urna mortuária, remoção do corpo, cortejo com
preparação do corpo, ornamentação de flores artificiais

Serv 150 1.133,00 169.950,00

2
Serviço funerário contendo: urna mortuária, remoção dos munícipes fora do
município com 300 (trezentos) Km, cortejo com preparação do corpo, ornamentação
de flores artificiais

Serv 10 1.308,00 13.080,00

TOTAL R$ 183.030,00

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 o Fundo Municipal de Assistência Social, para avaliar o mercado
constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar trimestralmente os preços registrados.
4.1. Havendo alteração, deverá ser publicada a Ata com os novos preços reajustados em Jornal Oficial do Município. A publicação pe riódica
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 fo rnecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo
quanto aos valores praticados.

DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CLÁUSULA QUINTA.

5.1. Entregar os materiais com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pelo FMAS.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Secretaria Municipal de Governo

2

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 ve rificarem 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.

DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
CLÁUSULA SEXTA .

6.1. Os serviços funerários deverão ser feitos imediatamente após a solicitação feita pelo funcionário responsável do Fundo Municipal de
Assistência Social durante a validade da ata, contada a partir da emissão da Nota de Empenho.

6.1.1 – A família será beneficiada pelos serviços funerários completos, conforme o item 1
6.1.2 – o item 2 da tabela do item 2 do anexo I (termo de referencia), só será utilizado caso os munícipes venham a falecer dentro da
quilometragem máxima de 300 (trezentos) km do município.

6.2. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a prestação dos serviços;

6.3. A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação;
6.4. A nota fiscal deverá ser apresentada mensalmente, contendo a relação dos beneficiários durante o mês, assim como cópia da
declaração de óbito e documentos do falecido, a nota fiscal será atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para
pagamento, que deverá ser efetuado em 30 (trinta) dias;
6.5. A firma vencedora deverá assinar contrato com o município se comprometendo a prestar os serviços nos mesmos preços e condições
apresentadas no ato licitatório.

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. Do FMAS
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 do objeto deste
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 o bjeto 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 FMAS 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.
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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 fornecimento/serviços.
8.2.13. Aceitar acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA. O FMAS 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 alte rações 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 do FMAS, 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/ FMAS, em processo próprio, que se iniciará com requerimento da licitante contratada dirigido
ao Secretário (a) Municipal de Fazenda/ FMAS;
9.9. Caso o FMAS 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 ampara da
por medida Judicial constante do Art. 36, ambos da instrução normativa SRF, nº 1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar juntam ente 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 FMAS:
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 pelo FMAS.
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 FMAS, 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 FMAS 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:
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 regis tro para
qualquer operação financeira.
13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de registro de Preços durante sua vigênc ia,
desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização da FMAS.
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, 23 de março de 2017.

Presidente do Fundo Municipal de Assistencia Social
Leila Marcia Barbosa de Souza

PAF Serra Mar Funerária Ltda - ME
Aridelço Siqueira da Silva

Testemunhas:

1. _________________________________________ CPF: ________________________

2. _________________________________________ CPF: ________________________

RESOLUÇÃO Nº 002/2017

Autoria: VereadoresAlex da Silva Neves
e Rafael Jardim Pereira Ramos

Ementa: Cria o Memorial da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, e dá outras
providências.

AMESADIRETORADACÂMARAMUNICIPALDE CASIMIRO DEABREU, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGIMENTAIS, FAZ SABER QUE O
PLENÁRIOAPROVOU E ELAPROMULGAASEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Fica o criado o Memorial da Câmara Municipal de Casimiro deAbreu.

Art. 2º - O Memorial de que trata esta Resolução tem por objetivo resgatar, reunir,
sistematizar, preservar, gerenciar e divulgar o acervo de documentos, objetos, livros e
outros registros das atividades institucionais do Poder Legislativo de Casimiro de
Abreu.

Art. 3º - Compete ao Memorial do Legislativo Municipal:

I- valorizar a memória como direito fundamental do ser humano, por meio da
conservação e difusão do conhecimento e da história;
II- realizar projetos de pesquisas para resgate de documentos, registros e objetos de
reconhecido valor para a história do Parlamento Municipal que se achem em poder de
terceiros;
III- promover encontros, cursos, concursos, conferências, exposições visando
ampliação e difusão do conhecimento sobre pessoas e fatos relevantes para o Poder
Legislativo Municipal;
IV- articular a celebração de convênio, associação ou outros ajustes com entidades
públicas ou privadas nacionais ou internacionais com vistas à realização das
finalidades do Memorial;
V- promover a realização de parcerias para a captação de recursos para implantação e
manutenção das atividades do Memorial;

Art. 4º - Deverão integrar o acervo do Memorial da Câmara Municipal de Casimiro de
Abreu os seguintes registros:

I- atas;
II- vídeos, institucionais ou não, relacionados com as atividades do Poder Legislativo
Municipal;
III- fotografias;
IV- matérias veiculadas em jornais, revistas e quaisquer mídias, inclusive digitais;
V- equipamentos que tenham sido utilizados a qualquer tempo;
VI- mobiliário que possua relevância e ligação histórica com o Legislativo Municipal;
VII- escriturações;
VIII- livros diversos.

Parágrafo único – A ampliação do acervo do Memorial dar-se-á através das seguintes
formas:

I- aquisição;
II- doação;
III- empréstimo;
IV- permuta, desde que autorizado pelo Plenário da Câmara;
V- legado.

Art. 5º - O Memorial contará com o trabalho dos funcionários da Câmara Municipal de
Casimiro de Abreu, ficando autorizada a participação de colaboradores, desde que
devidamente cadastrados.

Art. 6º - A Câmara Municipal proverá o Memorial de meios materiais e técnicos
necessários ao seu funcionamento regular, inclusive com designação de espaço físico
para a exposição e salvaguarda do acervo.

Art. 7º - As despesas decorrentes do Memorial correrão por conta de dotação
orçamentária própria da Câmara Municipal de Casimiro deAbreu.

Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Casimiro de Abreu, 15 de março de 2017.

RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS ADEMILSON AMARAL DA SILVA
Vice-Presidente Vice-Presidente

BRUNO MIRANDA MARCOS FRESE MILLER
1º Secretário 2º Secretário


