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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2015,
PARA PROROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº: 317/2014.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: I - Conecta Redes de Telecomunicações Ltda Epp
End: Av. Jane Maria Martins Figueira nº. 93 – Bloco 02 – Loja 06 – Jardim Mariléia
– Rio das Ostras/RJ.
CNPJ: 05.818.777/0001-81
As partes resolvem de comum acordo promover a prorrogação de prazo do contrato
de prestação de serviço de licença de softwere de gestão em saúde pública, pelo
período de 03(três) meses, de 01 de abril 2017 a 30 de junho de 2017, a contar da
autorização deste, mantidas para isto, as demais condições iniciais convencionadas
Origem do pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 31 de março de 2017.

Ibson Carvalho Dames Junior
Secretário Municipal de Saúde

_____________________________________________________

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2015,
PARA PROROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº: 282/2014.
Contratante: FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE.
Contratada: L& S SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDAME
CNPJ: 05.614.541/0002-04
End: Rua PadreAnchieta, nº. 091 – Centro – Casimiro deAbreu/RJ
As partes resolvem de comum acordo promover a prorrogação de prazo do contrato
de prestação de serviço de exames de média e alta complexidade, para continuidade
de atendimento aos munícipes, pelo período de 03(três) meses, de 01 de abril a 30 de
junho de 2017, as demais condições iniciais convencionadas.
Origem do pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 31 de março de 2017.

Ibson Carvalho Dames Junior
Secretário Municipal de Saúde

_________________________________________________________

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2013,
PARA PROROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº: 077/2013.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: I - Conecta Redes de Telecomunicações Ltda Epp
End: Av. Jane Maria Martins Figueira nº. 93 – Bloco 02 – Loja 06 – Jardim Mariléia
– Rio das Ostras/RJ.
CNPJ: 05.818.777/0001-81
As partes resolvem de comum acordo promover a prorrogação do contrato de
prestação de serviços de link de internert banda larga, dedicado, sem limite de
tráfico, em fibra ótica, com gerencia pró-ativa, pelo período de 03(três) meses, de 01
de abril de 2017 a 30 de junho de 2017, mantidas para isto, as demais condições
iniciais convencionadas.
Origem do pedido: Fundo Municipal de Saúde.

Casimiro de Abreu, 31 de março de 2017.

Ibson Carvalho Dames Junior
Secretário Municipal de Saúde

Port. 039/2017

Port. 039/2017

Port. 039/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/17
HOMOLOGAÇÃO: 05/05/17

CONTRATADO: Boa Vista Serviços S.A. CNPJ: 11.725.176/0001-27

CONTRATANTE: ServiçoAutônomo de Água e Esgoto de Casimiro deAbreu.

OBJETO: Serviço de Certificação Digital ICP: 1 e-CNPJ com dispositivo para
armazenamento A3 Token para CNPJ do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Casimiro deAbreu.

VALOR DA DESPESA: R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais)
FUNDAMENTO:Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.

Casimiro de Abreu, 05/052017.

Hermes Luís Bastos da Silva
Presidente do Águas de Casimiro

____________________________________________________

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/17 PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 92/17 HOMOLOGAÇÃO: 05/05/17

CONTRATADO: Hexis Científica S.A. CNPJ: 53.276.010/0001-10

CONTRATANTE: ServiçoAutônomo de Água e Esgoto de Casimiro deAbreu

OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva necessária ao equipamento
turbidímetro 2100P Hach, utilizado no monitoramento diário de turbidez na
rede de distribuição nas ETA'S.

VALOR DA DESPESA: R$ 1.864,31 (mil oitocentos e sessenta e quatro reais e
trinta e um centavos)
FUNDAMENTO:Art. 25, CAPUT da Lei de Licitações.

Casimiro de Abreu, 05/05/2017.
Hermes Luís Bastos da Silva

Presidente do Águas de Casimiro
_____________________________________________________

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 148/2017                 EM, 03 DE MAIO DE 2017

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

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇAPRÊMIO DE 03 (TRÊS) MESES, a Servidora
Municipal NAIR SCHIMIT SANTA ROSA, Auxiliar de Enfermagem,
Matrícula nº 1206, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao
período aquisitivo de 01/11/2006 à 31/10/2011, conforme Processo
Administrativo nº 2338/2017.

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 01/07/2017.

JOSE ALEXANDRE AZEVEDO FRANCISCO
Secretário de Administração

Port. 004/2017

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2016, PARA
PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Processo nº: 197/2015.
Contratante: FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE.
Contratada: TAMOIOS LABORATÓRIOS DEANÁLISES CLÓNICAS LTDA- ME.
End: Rua Franklin José dos Santos nº. 290 – Centro – Casimiro deAbreu/RJ
CNPJ: 12.609.212/0001-50
As partes resolvem de comum acordo promover a prorrogação do contrato de prestação de
serviços de realização de exames laboratoriais, de acordo com a tabela do SUS, para
continuidade de atendimento aos munícipes, pelo período de 03(três) meses, de 01 de
abril de 2017 a 30 de junho de 2017, mantidas para isto, as demais condições iniciais
convencionadas.

Casimiro de Abreu, 31 de março de 2017.

Ibson Carvalho Dames Junior
Secretário Municipal de Saúde

39/17
______________________________________________________

AVISO 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 PadreAnchieta, n.º 234, Segundo Piso – Centro - Casimiro deAbreu/RJ, Licitação na
Modalidade Pregão na forma Presencial n.° 5/2017 FMS, no dia 19/05/2017, às
09h30min, objetivando a aquisição insumos para um paciente desta municipalidade. 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 papelA4 e o interessado deverá estar munido do carimbo
do CNPJ, no endereço acima citado no horário de 09h00min às 16h30min.

Casimiro de Abreu, 09 de maio de 2017.
Miguel Jorge Reis da Silva

Pregoeiro
_______________________________________________________

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA – AGRICULTURA FAMILIAR

APrefeitura Municipal de Casimiro deAbreu/RJ, por intermédio da Secretaria Municipal
de Educação, torna público aos interessados a ANULAÇÃO do processo licitatório da
Chamada Pública n.° 2/2017, objetivando a Aquisição de gêneros Alimentícios
destinados à Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, da Agricultura Familiar. O
procedimento foi anulado com base no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e justificativa
fundamentada no processo. A partir desta data, os autos do processo estão com vista
franqueada aos interessados, para fins de interposição de Recurso, conforme art. 109, I,
alínea “c”, §1º e §5º da Lei 8.666/93. Maiores informações poderão ser obtidas na
Comissão de Licitação, na Rua PadreAnchieta, n.º 234, Centro, Casimiro deAbreu/RJ, no
horário de 09h00min. às 17h00min., pelo telefone (22) 2778-9808 e por meio eletrônico
licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br.

Casimiro de Abreu, 09 de maio de 2017.

NICIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA ARAÚJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA 031/2017
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Nomeação Nº 3/2017, Casimiro de Abreu, 04 de maio de 2017

Nomeação Nº 4/2017, Casimiro de Abreu, 04 de maio de 2017

Nomeação Nº 5/2017, Casimiro de Abreu, 04 de maio de 2017

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Estado do Rio de
Janeiro no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, Christian de Lima Gonçalves, portaria nº 191/2017, para atuar
como a função de Fiscal de Contrato, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar
a execução do 17º Termo Aditivo ao contrato de locação nº56/07 , pertencente ao
processo administrativo nº 115/2007, que versa sobre a locação de imóvel –
Centro de Referencia de Assistência Social - Palmital, para atender as
necessidades do Fundo Municipal deAssistência Social.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.

Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Estado do Rio de
Janeiro no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, Christian de Lima Gonçalves, portaria nº 191/2017, para atuar
como a função de Fiscal de Contrato, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar
a execução do 4º Termo Aditivo ao contrato de locação nº01/12 , pertencente ao
processo administrativo nº 40/2011, que versa sobre a locação de imóvel – Centro
de Referencia de Assistência Social- Palmital, para atender as necessidades do
Fundo Municipal deAssistência Social.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.

Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Estado do Rio de
Janeiro no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, Christian de Lima Gonçalves, portaria nº 191/2017, para atuar
como a função de Fiscal de Contrato, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar
a execução do 2º TermoAditivo ao contrato de locação nº01/2014 , pertencente ao
processo administrativo nº 75/2014, que versa sobre a locação de imóvel – Centro
de Referencia deAssistência Social- Peixe Dourado, para atender as necessidades
do Fundo Municipal deAssistência Social.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.

Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Nomeação Nº 6/2017, Casimiro de Abreu, 04 de maio de 2017

Nomeação Nº 1/2017, Casimiro de Abreu, 04 de maio de 2017

Nomeação Nº 2/2017, Casimiro de Abreu, 04 de maio de 2017

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Estado do Rio de
Janeiro no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, Christian de Lima Gonçalves, portaria nº 191/2017, para atuar
como a função de Fiscal de Contrato, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a
execução do 8º Termo Aditivo ao contrato de locação nº02/2009, pertencente ao
processo administrativo nº 28/2009, que versa sobre a locação de imóvel – CASA
ABRIGO, para atender as necessidades do Fundo Municipal deAssistência Social.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.

Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Estado do Rio de
Janeiro no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, Christian de Lima Gonçalves, portaria nº 191/2017, para atuar
como a função de Fiscal de Contrato, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a
execução do 6º Termo Aditivo ao contrato de locação nº01/2010, pertencente ao
processo administrativo nº 30/2010, que versa sobre a locação de imóvel –
CONSELHO TUTELAR – BARRA DE SÃO JOÃO - CENTRO, para atender as
necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.

Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Estado do Rio de
Janeiro no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, Christian de Lima Gonçalves, portaria nº 191/2017, para atuar
como a função de Fiscal de Contrato, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a
execução do 10º Termo Aditivo ao contrato de locação nº01/2009, pertencente ao
processo administrativo nº 22/2009, que versa sobre a locação de imóvel –
CONSELHO TUTELAR – Casimiro de Abreu- CENTRO, para atender as
necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.

Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

_____________________________________________________

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 149/2017                 EM, 03 DE MAIO DE 2017

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

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE 03 (TRÊS) MESES, a Servidora
Municipal MARIA SÔNIA DAS CHAGAS COSTA, Agente de Serviços Gerais,
Matrícula nº 1197, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período
aquisitivo de 01/11/2011 à 31/10/2016, conforme Processo Administrativo nº
2918/2017.

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
01/06/2017.

JOSE ALEXANDRE AZEVEDO FRANCISCO
Secretário de Administração

Port. 004/2017

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 150/2017          EM, 05 DE MAIO 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
DALEI Nº 365, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE 03 (TRÊS) MESES, ao Servidor
Municipal ROBERTO BATISTA BARRETO, Odontólogo, Matrícula nº 1001,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de
02/04/1995 à 01/04/2000, conforme ProcessoAdministrativo nº 3283/2017.

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
10/05/2017.

JOSE ALEXANDRE AZEVEDO FRANCISCO
Secretário de Administração

Port. 004/2017

______________________________________________________

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 151/2017                          EM, 05 DE MAIO 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, o Assessor LEANDRO GRATIVOL DE CASTRO,
Coordenador de Manutenção de Veículos, Matrícula nº 12.168, da Secretaria
Municipal de Administração 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, com efeitos retroativos a partir de
01/05/2017.

JOSE ALEXANDRE AZEVEDO FRANCISCO
Secretário de Administração

Port. 004/2017

________________________________________________________

Casimiro de Abreu, 02 de maio de 2017.

Resolução nº 29/2017

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

Resolve

Art. 1º - Destituir, Marcela Dames Corrêa de Sá Palmeira, Farmacêutico
Bioquímico, Mat.6038, CRF Nº 10.259, como Coordenadora da Assistência
Farmacêutica, nesta Secretaria.

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na presente data, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Resolução nº 06/2017.

Ibson Carvalho Dames Júnior
Secretário Municipal de Saúde

Port. 039/2017

Casimiro de Abreu, 02 de maio de 2017.

Resolução nº 30/2017

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

Resolve:

Art. 1º - Designar, Renê Dias dos Santos, Farmacêutico, Mat.3941 e
CRF/RJ nº18597, como Coordenador da Assistência Farmacêutica,
nesta Secretaria;

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogadas as
disposições em contrário.

Ibson Carvalho Dames Júnior
Secretário Municipal de Saúde

Port. 039/2017

_____________________________________________

PUBLICADO NESTA DATA POR NÃO TER SIDO PUBLICADO NA
DATA DO MESMO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa de Licitação nº. 08/2017

Processo nº. 1391/2017

Conforme justificativas técnicas e parecer jurídico, nos termos do artigo
38, inciso VI da Lei nº 8.666/1993, declaro que a Dispensa de Licitação
é para a contratação da empresa SERRAMAR ACESSÓRIOS E AUTO

PEÇAS LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 13.992.781/0001-90,
estabelecida na Rodovia BR 101 s/n – Km 206 Cidade: Casimiro de

Abreu/RJ, referente à Aquisição de Baterias Automotivas para atender
as necessidades dos Ônibus Escolares Municipais, no valor total de R$

6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais).

Casimiro de Abreu, 23 de março de 2017.

NICIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA ARAÚJO
Secretária Municipal de Educação

Portaria 031/2017

RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
Dispensa de Licitação: 08/2017

Processo nº 1391/2017

Ratifico a dispensa de licitação, nos termos do artigo 38, inciso VI da
Lei nº 8.666/1993, para a contratação da empresa SERRAMAR
ACESSÓRIOS E AUTO PEÇAS LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº

13.992.781/0001-90, estabelecida na Rodovia BR 101 s/n – Km 206
Cidade: Casimiro de Abreu/RJ, referente à Aquisição de Baterias
Automotivas para atender as necessidades dos Ônibus Escolares

Municipais, no valor total de R$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais).
Casimiro de Abreu, 23 de março de 2017.

NICIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA ARAÚJO
Secretária Municipal de Educação

Portaria 031/2017
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PROCESSO nº 161/2015
LICITAÇÃO nº 38/2015 – Pregão Presencial – Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 13 dias do mês de junho de 2016, o Fundo Municipal de Saúde, com sede na Rua Padre Anchieta, 264,
Centro, Casimiro de Abreu- RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 08.772.020/0001-92, nos termos do estabelecido
pela Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal n.º 520, de 15.04.2015 e Decreto Municipal n.º
466, de 16.12.2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993, e alterações
posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital, neste ato
representado pelo Secretário Municipal de Saúde, a seguir denominado FMS, resolve registrar os preços das
empresas abaixo identificadas, a seguir denominadas simplesmente PRESTADORES, observadas as
disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento:

SABOR DE PÁDUA PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME , CNPJ 13.146.365/0001-70, estabelecida na
Travessa Zeferino Reis, n.º 122 – parte - Centro – São Gonçalo - RJ, neste ato representada pelo Sr. Savagé
Aguiar Mota, portador da Carteira de Identidade n.º 03.683.358-0, DETRAN/RJ e CPF n.º 369.472.107-04.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata destina-se ao Registro de Preço para Referente a prestação de
serviços na execução, preparo, distribuição de alimentação preparada (refeições) para atender as
necessidades do CAP’s e Resgate 24 horas.

1.1. Este instrumento não obriga o Fundo a adquirir os materiais nela registrados nem firmar contratações nas
quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida
a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá
preferência.

DOS PREÇOS
CLÁUSULA SEGUNDA. Os quantitativos, preços e prestadores encontram-se relacionados no quadro a
seguir:

SABOR DE PÁDUA PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID
QUANT.
TOTAL

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

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

MÊS 12 46.540,00 558.480,00

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

MÊS 12 28.830,00 345.960,00

TOTAL R$ 904.440,00

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
publicação e consequentemente a assinatura da mesma, nos termos do art. 11 do Decreto Municipal n.º 466
de 16.12.2014;

2

DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá a Fundo Municipal de Saúde, inclusive
para realizar a pesquisa de mercado para atualização dos preços praticados no mercado.
4.1. Havendo alteração, deverá ser publicada a Ata com os novos preços reajustados em Jornal Oficial do
Município. A publicação periódica só se faz necessária, caso haja alterações nos preços, conforme Inciso IV,
do Artigo 4º, do Decreto 466/2014.
4.2. Os Órgãos Não Participantes do certame poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, mediante
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condições e regras estabelecidas no Edital e na Lei nº 8.666 de 1993.
4.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.2.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
4.2.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela
imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
4.3. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar -se que a contratação
atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
CLÁUSULA QUINTA.

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

4

descartáveis para manipulação dos alimentos e toucas descartáveis. No refeitório, os empregados da
contratada deverão usar máscara descartável cobrindo o nariz e a boca e luvas descartáveis. Manter todos
os seus empregados uniformizados e identificados mediante o uso permanente de crachás (conforme
padronizado). Os funcionários da contratada que, segundo avaliação da Coordenação do CAPs, que não se
apresentarem em condições adequadas de higiene e conservação de uniformes não poderão desempenhar
suas funções na Instituição.
5.30. Promover, por recursos próprios, treinamento específico de seu pessoal, inicial e contínuo ou ainda
quando identificada essa necessidade pela Coordenação do CAPs, apresentando o projeto de capacitação e
avaliação, ata de treinamento, certificados e lisa de presença.
5.31. Cumprir as normas regulamentares de medicina e segurança do trabalho.
5.32. Facilitar a fiscalização procedida por órgãos, no cumprimento das normas, cientificando a Coordenação
do CAPs do resultado das inspeções
3.33. Atender, prioritariamente, os pacientes e Funcionários do CAPs, dispensando ao mesmo tratamento
eficiente e cortês
5.34. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas relativas à segurança
nas dependências, objeto da execução do termo de parceria.
5.35. Segurar seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, cujo certificado deverá ser
apresentado a Coordenação do CAPs.
5.36. Realizar de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional do Ministério do
Trabalho, exame médico de seus empregados (admissional, periódico, demissional, de retorno ao trabalho e
na mudança de função). Por razões clínicos ou epidemiológicos outros exames (médicos-laboratoriais)
poderão ser solicitados, independente do controle acima realizado.
5.37. Afastar das dependências da Unidade, qualquer empregado, por mais qualificado que seja cuja
presença venha a ser considerada inconveniente aos interesses da administração, promovendo a sua
imediata substituição num prazo de até 48hs após comunicado da Coordenação do CAPs.
5.38. Executar a compra, recebimento, armazenamento e controle de qualidade e quantidade dos gêneros
alimentícios perecíveis, não perecíveis, produtos para higienização, descartáveis, de primeira qualidade e em
quantidade compatível com o consumo, responsabilizando-se pelo controle de qualidade de seus estoques,
observando prazos de validade e datas de vencimento, comprometendo-se a não utilizar nenhum alimento
fora do prazo de validade, indicados ou com alterações de características, ainda que dentro da validade.
5.39. O atraso no horário de entrega das refeições ao CAPs, bem como o atraso na distribuição de refeições
no refeitório, em todos os horários de refeições, implicará na aplicação de sanção administrativa (idem multa
estipulada neste memorial). Da mesma forma, a interrupção na distribuição de refeições, no refeitório, cuja
justificativa seja julgada inconsistente pela Coordenação acarretará à contratada a aplicação de sanção
idêntica.
5.40. A Coordenação do CAPs poderá recusar o fornecimento de refeições que se apresentarem
imprestáveis, cabendo á contratada adquirir as refeições substitutivas, sem prejuízo para o CAPs.
5.41. A Coordenação do CAPs poderá recusar o fornecimento de refeições que se apresentarem
imprestáveis, cabendo á contratada adquirir as refeições substitutivas, sem prejuízo para o CAPs.
5.42. Enviar a Coordenação do CAPs em, no máximo, trinta dias a partir do início da vigência deste Contrato,
os manuais técnicos de higienização de equipamentos, manutenção, treinamentos de copeiras e cozinheira
de dieta, bem como de rotinas e normas funcionais, mantendo - o também em local visível para eventuais
consultas.
5.43. Fornecer em situações especiais (eventos, palestras, reuniões e afins) serviço de buffet, quando
solicitado pela Coordenação do CAPs, com composição aprovada pelo referido Serviço, não podendo o preço
ser superior à média dos preços cobrados por estabelecimentos que ofereçam serviço congênere.
5.44. A contratada deverá providenciar a exclusão de pedidos de alimentos/ preparações para pacientes,
quando solicitado pelo SND Hospitalar, sem ônus para o HMAMSM, quando solicitado com no mínimo
01(uma) hora antes do horário estabelecido para a distribuição de cada refeição.
5.45. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CAPs, cumprindo todas as orientações e
prestando todos os esclarecimentos solicitados, mostrando todos os documentos necessários, inclusive cópia
de laudos, certificados (dedetização, desratização, descupinização), inspeções, atestados, e atendendo as
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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, aplic ar-
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:
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.
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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 / 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 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 / Ordem 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.
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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 / Ordem 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 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, 02 de maio de 2017.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário Municipal de Saúde

INVICTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME
José Henrique Franco Macabú

Testemunhas:

1. _________________________________________ CPF:________________________

2. _________________________________________ CPF:________________________

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
REGISTRO DE PREÇO 02/2017 - PROC. ADMIN. 030/2017

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 o
processo administrativo nº 30/2017, será realizado no dia 23/05/2017 (terça-feira),
às 09h00, Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - 04/2017-
REGISTRO DE PREÇO N° 02/2017 – tipo Menor Preço Unitário, objetivando
Aquisição de materiais de consumo (higiene, limpeza e alimentos) para a
manutenção dos serviços administrativos na sede do “ÁGUAS DE CASIMIRO”,
ETA'S e ETE'S. 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: www.aguasdecasimiro.rj.gov.br.

Casimiro de Abreu, 09 de Maio de 2017.

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

__________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO –PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017- REGISTRO
DE PREÇO 03/2017 - PROC. ADMIN. 063/2017

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 o
processo administrativo nº 63/2017, será realizado no dia 25/05/2017 (quinta-
feira), às 09h00, Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - 05/2017-
REGISTRO DE PREÇO N° 03/2017 – tipo Menor Preço Unitário, objetivando
Aquisição de Toners para as impressoras do ÁGUAS DE CASIMIRO. 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, 09 de Maio de 2017.

Heldon Barros da Costa
Presidente da CPL

Portaria nº 18/2017

www.aguasdecasimiro.rj.gov.br
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reclamações formuladas para o fiel desempenho das atividades especificadas neste memorial.
5.46. Todas as despesas decorrentes do Contrato, inclusive o material necessário à execução dos serviços,
locomoção, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer
outros que forem devidos, relativamente a execução dos serviços e aos empregados, ficarão a cargo da
contratada.
5.47. A contratação não poderá, em hipótese alguma, aproveitar qualquer componente de refeição preparada
e não servida para a confecção de preparações.
5.48. A contratada deverá restituir os móveis e equipamentos até o final do último dia de prazo do termo de
parceria, nas mesmas condições e quantidades que lhe foram entregues para uso, deixando as instalações e
utensílios de todas áreas destinadas a distribuição de alimentos, em perfeitas condições de funcionamento,
de forma a não interromper o fornecimento de refeições, caso haja cessão de equipamentos e utensílios.Se
não for feito este ajuste de reposição dos móveis e materiais danificados por parte da contratada ao até a
data final do termo de parceria, o CAps poderá descontar do último repasse o valor referente a reposição
destes móveis e equipamentos danificados.
5.49. Realizar, de acordo com a periodicidade determinada pela Coordenação do CAPs, limpeza nas caixas
de gordura localizadas nas áreas de serviços.Quando feito pela própria contratante deverá constar registro
destas limpezas.Quando realizado por empresa especializada a serviço da contratante, a mesma deverá
fornecer laudo da limpeza.
5.50. As benfeitorias por ventura realizadas mediante prévia aprovação da Coordenação ficarão incorporadas
ao imóvel, sem que caiba a contratada o direito de retenção ou indenização sob qualquer título. Ou remoção
destas benfeitorias ao final do termo de parceria.
5.51. Elaborar relatório detalhado mensalmente de todo fornecimento do período para apresentação da
NF/FATURA, constando o numero de refeições entregues.

DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA SEXTA .

6.2. A CONTRATADA será autorizada a executar o serviç o mediante Ordem de Execução de Serviço, emitida
pela CONTRATANTE, após assinatura do Contrato.
6.4.4. Caso o atendimento ao chamado e/ou execução do serviço não seja realizada dentro do prazo, a
CONTRATADA ficará sujeito à multa estabelecida no Contrato.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA SÉTIMA. O fornecimento deverá ser recebido conforme previsto na forma do art. 73, inciso II da
Lei Federal n.º 8.666/93.
7.2. O recebimento provisório do objeto da licitação não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a
ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á, mediante recibo, se satisfeitas as seguintes
condições:
a) material embalado, acondicionado e identificado por setor requisitantes do FMS, conforme informações
fornecidas.
b) quantidades em conformidade com o estabelecido no edital;
c) entrega no prazo, no local e no horário previsto no edital.

7.2.1. O material em evidente desconformidade com as especificações exigidas será recusado no ato da
entrega, sob total responsabilidade do fornecedor, que deverá providenciar a entrega do material adquirido
dentro do prazo previsto.
7.3. O recebimento definitivo do material dar-se-á:
a) após verificação física que constate a integridade e correção do produto;
b) após a verificação da conformidade com quantidades e especificações de cada pedido.
7.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido provisoriamente, será lavrado
Termo de Recusa, contendo as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser rec olhido e substituído no
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prazo máximo de 3 (três) dias úteis, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.
7.5. Durante o recebimento dos produtos, o responsável pelo recebimento poderá exigir a substituição de
qualquer um dos produtos que não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações:
8.1. DO FMS

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

8.2. DO FORNECEDOR

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

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA. O Fundo pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela
quantidade solicitada, que constará da ordem de fornecimento e da Nota de Empenho.

9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por
conta dos fornecedores.
9.2. Para cada entrega de material, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com CNPJ idêntico ao
apresentado para fins de habilitação e conseqüentemente lançado nesta Ata.
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9.3. “Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal,
modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da
atividade econômica exercida, realizem operações:
I - destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de
economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios” (Protocolo ICMS 42/2009, Cláusula Segunda);
9.4. A nota fiscal deverá ser apresentada no ato de cada entrega dos materiais, juntamente com o termo de
garantia dos itens entregues, a fim de ser atestada e posteriormente encaminhada para pagamento, que
deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias.
9.5. O Fundo Municipal de Saúde somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às
formalidades legais e contratuais previstas;
9.6. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal
No. 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar No. 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a
correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com as alterações e regulamentações
posteriores

DAS ALTERAÇÕES

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

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o registro de fornecedor específi co poderá ser
cancelado de pleno direito nas seguintes situações:
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11.1. Pelo FUNDO:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar a Autorização de Prestação de Serviços, contratos ou instrumentos
congêneres no prazo estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços,
nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no
mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas pelo Fundo.
f) não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

11.2. Pelo Fornecedor:
a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força
maior.
11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita
por publicação no “Diário Oficial do Município”, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da última publicação.
11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo
Fundo, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao
fornecimento dos itens.
11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, o Fundo
adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

DO FORO

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

Casimiro de Abreu, 13 de junho de 2016.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário Municipal de Saúde

SABOR DE PÁDUA PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME
Savagé Aguiar Mota

Testemunhas:

1. _________________________________________ CPF:________________________

2. _________________________________________ CPF:________________________

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Secretaria Municipal de Governo
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PROCESSO n.º 315/2016
LICITAÇÃO n.º 003/2017 – Pregão Presencial – Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 02 dias do mês de maio de 2017, o Fundo Municipal de Saúde, com sede na Rua Franklin José dos Santos
nº271, 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 da empresa abaixo
identificada a seguir, denominada simplesmente PRESTADORA, observadas as disposições do Edital e as cláusulas
deste instrumento:

INVICTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME , CNPJ 14.912.933/0001-60, estabelecida na Rua Lourival de
Mendes Ramos – n.º 17 – Extensão Sta Ely – Casimiro de Abreu - RJ, neste ato representada pelo Representante
Legal José Henrique Franco Macabú, portador da Carteira de Identidade n.º 10789600-3 e CPF n.º 076.765.487-05.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata destina -se ao Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Fralda
descartável adulto e infantil 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:

INVICTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID
QUANT.
TOTAL

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO EXG - COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE, GEL
(POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, COM ELÁSTICOS NA CINTURA E PERNAS, FILME DE
POLIETILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE
ELASTANO E ALOE VERA). MEDIDAS: CINTURA DE 120 A 165 CM / PESO: ACIMA DE 90 KG

UN 28704 1,20 34.444,80

2

FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO G - COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE, GEL
(POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, COM ELÁSTICOS NA CINTURA E PERNAS, FILME DE
POLIETILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE
ELASTANO E ALOE VERA). ME DIDAS: CINTURA DE 115 A 150 CM / PESO: 70 A 90 KG

UN 149260 0,87 129.856,20

3

FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO M - COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE, GEL
(POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, COM ELÁSTICOS NA CINTURA E PERNAS, FILME DE
POLIETILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE
ELASTANO E ALOE VERA). MEDIDAS: CINTURA DE 80 A 115 CM / PESO: 40 A 70 KG

UN 71760 0,87 62.431,20

4

FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO P - COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE, GEL
(POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, COM ELÁSTICOS NA CINTURA E PERNAS, FILME DE
POLIETILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE
ELASTANO E ALOE VERA). MEDIDAS: CINTURA DE 50 A 80 CM / PESO: 30 A 40 KG

UN 5740 0,71 4.075,40

5

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO XG PARA CRIANÇAS DE12KG A 15 KG. COM
BARREIRAS ANTIVAZAMENTOS, CAMADA ANTI -RETORNO, FITAS ADESIVAS COM ADESIVOS
TERMOPLÁSTICOS, ELÁSTICOS NAS LATERAIS. COMPOSIÇÃO: (POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO
SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, FILME DE POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS
DE POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER, ELÁSTICOS, PERFUME, EXTRATO DE
ALOE VERA, ÁLCOOL ESTEARÍLICO, PETROLATO).

UN 2870 0,41 1.176,70

6

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO XXG, PARA CRIANÇAS COM PESO ACIMA14KG . COM
BARREIRAS ANTIVAZAMENTOS, CAMADA ANTI -RETORNO, FITAS ADESIVAS COM ADESIVOS
TERMOPLÁSTICOS, ELÁSTICOS NAS LATERAIS. COMPOSIÇÃO: (POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO
SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, FILME DE POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS
DE POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER, ELÁSTICOS, PERFUME, EXTRATO DE
ALOE VERA, ÁLCOOL ESTEARÍLICO,PETROLATO.

UN 2870 0,59 1.693,30

TOTAL R$ 233.677,60
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DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação
e consequentemente a assinatura da mesma, nos termos do art. 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.
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 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. O material (fralda descartável adulto e infantil) deverá ser entregue no Departamento de Patrimônio e
Almoxarifado, situado na Rua Franklin José do Santos, 271, Centro, Casimiro de Abreu- RJ, no horário de 9h00min
às 15h00min.
6.2. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a entrega do referido
material (fralda descartável Adulto e Infantil);
6.3. A validade da proposta não deverá ser inferior à 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação;
6.4. O prazo para a entrega será de até 20 (vinte) dias corridos, de acordo com a Ordem de fornecimento do
Secretário/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;
6.5. A validade do material (fralda descartável adulto e infantil) deverá ser de 12 (doze) meses, a partir da data da
entrega da mesma.

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.
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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. Da PMCA
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 sua s 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/fornecimento.
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/fornecimento.
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.


