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PROCESSO Nº. 226/17

 Autorizo a contratação direta por inexigibilidade, conforme Caput do 
Art. 25, da lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, para contratação com o 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 
CONASEMS- CNPJ: 33484825/0001-88, com sede na Esp. Dos Ministérios Bloco 
G e D anexo Sala 144 Ala B S/nº. - Bairro Asa Sul – Brasília/DF, referente à 
Inscrição do XXXIII Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde em 
Brasília para o Secretário Municipal de Saúde Ibson Carvalho Dames Junior, no 
valor de R$400,00(quatrocentos reais).

Em, 11 de julho de 2017

Aías Toledo Cunha
Coordenador FMS

Port.138/17

 Ratifico a autorização do Senhor Coordenador, conforme Caput do Art. 
25, da lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, para contratação com o 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 
CONASEMS- CNPJ: 33484825/0001-88, com sede na Esp. Dos Ministérios Bloco 
G e D anexo Sala 144 Ala B S/nº. - Bairro Asa Sul – Brasília/DF, referente à 
Inscrição do XXXIII Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde em 
Brasília para o Secretário Municipal de Saúde Ibson Carvalho Dames Junior, no 
valor de R$400,00(quatrocentos reais).

Em, 11 de julho de 2017

Ibson  Carvalho Dames Junior
Secretário Municipal de Saúde

Port. 39/17
________________________________________________________

RESOLUÇÃO SMAS Nº 014/2017

EMENTA: Prorrogação do período de vigência do EDITAL Nº 003 DE 11 DE 
AGOSTO DE 2016.

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

RESOLVE:

Art.1º- PRORROGAR pelo período de 01 (Hum) ano o prazo de vigência do 
EDITAL Nº 003 DE 11 DE AGOSTO DE 2016 - fixa prazos e condições para 
seleção de artesãos locais e artesãos inscritos nos programas e projetos sociais de 
cunho artesanal executados no município interessados em expor artesanatos de 
diversos temas no Armazém das Artes.

Art 2º - A prorrogação se dá nos termos do Item 4.1 do EDITAL Nº 003 DE 11 DE 
AGOSTO DE 2016.

Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogado as 
disposições em contrário.

Casimiro de Abreu, 10 de agosto de 2017.

Leila Marcia Barbosa de Souza
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria nº 010/2017

AVISO 005/2017

A Secretaria Municipal de Saúde através da Divisão de Vigilância Sanitária e Saúde 
Ambiental, visando garantir o Princípio Constitucional da Legitimidade dos Atos 
Administrativos, em especial o Princípio da Publicidade e considerando a Lei Municipal 
nº1431 de 16 de junho de 2011, torna pública a EMISSÃO DOS LICENCIAMENTOS  
abaixo relacionadas: 

Empresa: A. F. Vicente LTDA - ME 
Endereço: Rodovia BR 101 KM 203, Casimiro de Abreu - RJ
CNPJ: 06.104.761/0001-70
Processo: 5616/2017
Atividade: Captação, tratamento e distribuição de água.
B.O.F.
Validade: 26 de junho de 2018

Empresa: Chumaquer & Cia Eireli - EPP
Endereço: Rua Tenente João dos Santos Pessoa no 354, Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ
CNPJ: 10.502.967/0001-25
Processo: 5340/2017
Atividade: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente.
B.O.F.
Validade: 19 de junho de 2018

Empresa: A. G. V Lorenzini Festas e Eventos - ME
Endereço: Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva  no 227 fundos, Centro, Casimiro de Abreu - 
RJ
CNPJ: 07.838.771/0001-00
Processo: 3485/2017
Atividade: Serviço de Alimentação para Eventos e Recepções – Bufê.
B.O.F.
Validade: 17 de maio de 2018

Empresa: Arthucely Comércio e Serviços LTDA – ME
CNPJ: 15.727.912/0001-37
Endereço: Rua Silas Gaspar no 287, Célio Sarzedas, Casimiro de Abreu - RJ
Processo: 4779/2017
Atividade: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, material de limpeza, 
higiene pessoal e correlatos.
B.O.F.
Validade: 30 de maio de 2018

Empresa: Drogarias Alexandre
Endereço: Rua Alpheu Marchon no 95, Centro, Casimiro de Abreu - RJ
CNPJ: 02.971.654.0002-79
Processo: 1842/2017
Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
Validade: 04 de junho de 2018

Empresa: Alice e Thiago Macabu Drogaria LTDA - ME
Endereço: Rua Pastor Luis Laurentino no 1286 Loja 01, Santa Ely, Casimiro de Abreu - RJ
CNPJ: 16.782.247/0001-47
Processo: 4730/2017
Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
Validade: 25 de junho de 2018

Nome do Profissional: Fernadanda de Souza Ribeiro 
Endereço: Rua Pastor Luiz Laurentino no 523 fundos, Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ
CPF: 141.878.057-02
Processo: 3605/2017
Atividade: Consultório Veterinário
Validade: 19 de junho de 2018

como a utilização dos mesmos em locais não apropriados para tanto, tais como: atrás das 
barracas, divisão dos lances de barracas e outros.

6.11 - Será de inteira responsabilidade do titular da barraca a limpeza permanente 
da área ocupada por suas mesas, cadeiras e entorno.

6.12 - Cada titular ficará responsável pela montagem, desmontagem e segurança da 
sua barraca.

6.13 - Todas as barracas deverão estar prontas para o evento no dia escolhido às 
08:00h, o não cumprimento desclassificará automaticamente o titular da barraca devendo ser 
nomeado o suplente para assumir.

7 - DO HORÁRIO

7.1 - A atividade da barraca deve respeitar rigorosamente o período de 
funcionamento pré-determinado pela Fundação Cultural Casimiro de Abreu.

7.2 - O horário poderá, excepcionalmente, ser prorrogado para apresentação de 
atração cultural, ao fim da qual a sonorização será desligada.

8 - DA VIGÊNCIA

8.1 – Esta convocação pública tem validade para o evento Feira da Estação a ser 
realizado nos dias descritos no período de 09:00h às 17:00h.

8.2 - O prazo de vigência do Termo de Compromisso a ser firmado com o 
selecionado, segundo os critérios definidos neste Edital, será da data de assinatura do mesmo, 
findando-se 24h após o término do evento.

8.3 - Os credenciamentos somente serão liberados, mediante a comprovação da 
assinatura do Termo de Compromisso.

9 - DAS PENALIDADES

9.1 - A inobservância dos requisitos gerais para manipulação de alimentos exigidos 
pela Vigilância Sanitária acarretará em pena de advertência, apreensão e/ou inutilização dos 
produtos.

9.2 - A ocorrência de infração sanitária grave ou gravíssima acarretará na perda 
imediata de autorização de funcionamento. A venda de produtos não autorizados será 
considerada infração sanitária gravíssima.

9.3 - Ao titular que, ao final do evento, não retirar os resíduos (lixo) produzidos pelo 
mesmo ou pelos produtos vendidos na sua barraca e não cumprir com a desmontagem da mesma 
estará automaticamente impedido de participar de convocações públicas da Fundação Cultural 
Casimiro de Abreu no período de 12 meses a contar à partir do término do evento.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - O não cumprimento dos critérios estabelecidos nesta convocação, bem como 
da legislação municipal poderá acarretar pena de advertência formalizada através de 
comunicação, suspensão da participação de editais da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, 
apreensão do material, cassação da autorização de utilização da barraca durante o evento e/ou 
multa.

10.2 - A Fundação Cultural Casimiro de Abreu se reserva no direito de anular ou 
revogar a presente convocação, no todo ou em parte, nos casos previstos em lei ou conveniência 
administrativa, técnica ou financeira, sem que, por isso, caiba aos participantes direito à 
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

10.3 - Após inscrição protocolada na FCCA será proibida a entrega de novos 
documentos.

10.4 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital por 
irregularidade na aplicação, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data do 
sorteio das barracas, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) 
dias úteis; 

10.5 - Decairá do direito de impugnar os termos desta convocação perante a FCCA 
o proponente que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder o sorteio das barracas, as falhas 
ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso.

10.6 - Os casos omissos serão resolvidos pela administração da Fundação Cultural 
Casimiro de Abreu – FCCA , submetidos à apreciação superior da Presidência da FCCA, em 
última instância administrativa, não cabendo recursos contra tais decisões.

10.7 - Não haverá ajuda de custo em dinheiro para os proponentes. As despesas 
provenientes de transporte, montagem, desmontagem e decoração das barracas e outras, são de 
responsabilidade exclusiva dos mesmos.

10.8 - Os participantes deverão estar à disposição para gravações, filmagens e 
entrevistas durante a realização do evento, autorizando automaticamente através da assinatura 
do Termo de Compromisso, de forma gratuita, a título universal, em caráter total e definitivo, à 
Fundação Cultural Casimiro de Abreu, a utilização de sua imagem e voz gravadas ou captadas, 
para utilização em qualquer tempo, tiragem e tipo de material gráfico e visual, no Brasil ou no 
exterior, por meio de internet, intranet, circuito interno, rádio, TV ou telefonia móvel, podendo 
inclusive cedê-lo a terceiros.

Wanderson da Cruz Fernandes

Presidente da Fundação Cultural Casimiro de Abreu

Port.014/2017

 

Republicada por incorreção

Port. 084/17 - Art. 1° - Incorporar aos vencimentos da servidora Elsy Myrian Pantoja Cabral 
Campos Rosa, Auxiliar Legislativa, mat. 03/PL, a Função Gratificada de Diretora de 
Protocolo, nos termos do art. 61-A da Lei Complementar Municipal nº 011/2009, conforme 
processo administrativo nº 0513/2017. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação ou afixação no átrio público, com seus efeitos a partir da data do requerimento, nos 
termos do art. 61-A, § 12, inciso III da Lei Complementar Municipal nº 011/2009, revogadas as 
disposições em contrário. 

Casimiro de Abreu, 07 de junho de 2017.
RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS

Presidente

Port. 086/17 - Art. 1° - Exonerar Elsy Myrian Pantoja Cabral Campos Rosa da função 
gratificada de Chefe do Setor de Patrimônio e Arquivo, nos termos do art. 7º, da Lei 
Complementar nº 011/2009.

Port. 087/17 - Art. 1° - Nomear Cleiton Porto Teófilo para exercer a função gratificada de Chefe do 
Setor de Patrimônio e Arquivo, nos termos do art. 2º, inciso IV c/c o art. 3º, inciso II, alínea “q”, da 
Lei Complementar nº 011/2009.

Port. 089/17 Art. 1° - Exonerar Claudio Treva Faria do cargo em comissão, padrão DAS-2, de 
Assessor Especial do Gabinete da Presidência, nos termos do art. 7º, da Lei Complementar nº 
011/2009.

Port. 090/17 Art. 1° - Nomear Luiz Carlos Sardenberg para exercer o cargo em comissão, padrão 
DAS-2, de Assessor Especial do Gabinete da Presidência, nos termos do art. 2º, inciso III c/c o art. 
3º, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar nº 011/2009.

Estas Portarias entrarão em vigor na data da sua publicação ou afixação no átrio público, com seus 
efeitos a partir de 01 de julho de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Casimiro de Abreu, 11 de julho de 2017.
RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS

Presidente

Portaria nº 091/17 - Art. 1° - Prorrogar por mais 90 (noventa) dias o prazo da Comissão de Patrimônio até 
a conclusão final da destinação dos móveis que não foram utilizados nas novas instalações da Sede da 
Câmara Municipal.
Portaria nº 092/17 - Art. 1° - Reduzir para 65% (sessenta e cinco por cento) as gratificações concedidas 
pelas Portarias n°s 38/17, 43/17, 68/17 e 82/17.
Estas Portarias entrarão em vigor na data da sua publicação ou afixação no átrio público, com seus efeitos 
a partir de 01 de julho de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Casimiro de Abreu, 11 de julho de 2017.
RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS

Presidente

Extrato do 16º Termo Aditivo – Contrato de Locação
Processo nº 011/2005

Locatária: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Locador: LUIZ GOMES DA SILVA.
Objeto do Termo Aditivo: Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo inicial do 
contrato originariamente firmado por mais 02 (dois) meses a partir de 01/08/2017 a 30/09/2017, tendo em 
vista a necessidade de reparos no imóvel causados pelo desgaste normal do uso. O referido imóvel será 
entregue ao Locador imediatamente após o término dos reparos. Havendo a devolução do imóvel antes do 
período estipulado na Clausula Primeira, a contratação se dará como extinta, sendo computados para fim 
de pagamento somente o período que for utilizado e sem nenhum custo adicional para o Locatário.
Objeto do Contrato: Locação mensal do prédio onde se encontra instalada a Sede Administrativa da 
Câmara Municipal.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 01.122.002.2.002 e Elemento de Despesa nº 
3.3.90.36.00.00.

PROCESSO Nº 0818/17

Após análise da manifestação do Controle Interno e da Procuradoria Jurídica desta Casa Legislativa, e em 
cumprimento ao inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, DECLARO 
que o aumento de despesa decorrente do conserto solicitado nestes autos tem adequação orçamentaria e 
financeira com a Lei Orçamentária e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentarias.

Assim, 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 RAQUEL PERES DE SOUZA MEI, 
referente ao conserto do nobreak SMS Power Vision II UPV2200BIFX, no valor total de R$ 790,00 
(Setecentos e noventa reais).

Em, 02 de agosto de 2017
RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS

Presidente

Portaria nº 093/17 - Art. 1° - Exonerar Edson do Nascimento Antunes para exercer o cargo em comissão, 
padrão DAS-2, de Assessor Parlamentar do Vereador Leilson Ribeiro da Silva, nos termos do art. 7º, da 
Lei Complementar nº 011/2009. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação ou afixação no 
átrio público, com seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Portaria nº 094/17 - Art. 1° - Será considerado ponto facultativo o dia 14 de agosto, em virtude dos festejos 
da Padroeira da Cidade. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação ou afixação no átrio 
público, revogadas as disposições em contrário.

Portaria nº 095/17 - Art. 1° - Nomear Jose Paulo Esposito Neto para exercer o cargo em comissão, padrão 
DAS-2, de Assessor Parlamentar do Vereador Leilson Ribeiro da Silva, nos termos do art. 2º, inciso III c/c 
o art. 3º, inciso I, alínea “m”, da Lei Complementar nº 011/2009. Esta Portaria entrará em vigor na data da 
sua publicação ou afixação no átrio público, com seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2017, revogadas 
as disposições em contrário.

Em, 08 de agosto de 2017
RAFAEL JARDIM PEREIRA RAMOS

Presidente



Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu - Edição nº DCLXXXIX 08/08/201702

EXPEDIENTE
         
O Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu é 
uma publicação da Prefeitura Municipal de Casimiro de 
Abreu, criado pela lei 1291 de 14 de maio de 2009.
Prefeito Municipal: Paulo Cezar Dames Passos
Impressão: Gráfica própria - Prefeitura Municipal de 
Casimiro de Abreu - RJ.
Endereço: Rua Padre Anchieta, 234 - Centro - Casimiro de 
Abreu
CNPJ: 29.115.458/0001-78
Tiragem: 1500 exemplares
Jornalista Editor: Herika Araujo Pacheco Klen Gomes
Número de Registro: MG - 09255 - JP 

Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu - Edição nº DCLXXXIX08/08/2017 11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMI RO DE ABREU

 

Secretaria Municipal de Governo 

 
 

 

 

	
 
 

1

 

	

	 	

 

PROCESSO n.º 37/2017

 

LICITAÇÃO n.º 15/2017 –

 

Pregão Presencial –

 

Fundo Municipal de Saúde

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
 
 

Aos 28 dias do mês de julho

 

de 2017, a 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 n.º 10.520, de 17.07.02 e Decreto Municipal n.º 520, de 15.04.2015, de 
02.05.2011, Decreto n.º 466, de 16.12.2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal n. º 8.666 de 21.06.93, e 
alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital, 
neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, a seguir denominado FMS, resolve registrar o 
preço da empresa abaixo identificada, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR, observadas as 
disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento:

 
 

CONCEPT WORK LTDA, CNPJ 97.536.186/0001-30

 

estabelecida na Rua Retiro Saudoso –

 

nº 49 –

 

Bairro 
Industrial –

 

Casimiro de Abreu -

 

RJ, neste ato representada pelo Representante Legal Sr.

 

Evaristo Tiago 
Macedo Boucinha, portador da Carteira de Identidade n.º 13.345.253-2

 

e CPF n.100.395.687-41.

 
 

DO OBJETO

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA.

 

A presente Ata destina-se ao Registro de Preço para

 

contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços em locação de veículos.

 

1.1.

 

Este instrumento não obriga o Fundo contratar os itens nela registrados nem firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para

 

contratação 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:  
 

                                                

CONCEPT WORK LTDA

 ITEM

 

ESPECIFICAÇÃO

 

UNID

 

QUANT. 
TOTAL

 

VALOR

 

UNIT.

 

VALOR

 

TOTAL

 

3

 

Caminhão baú e ou similar para transporte com capacidade de

 

até 3,5 t, com 
motorista, combustível, material

 

de operação,

 

material de manutenção e 
licenciamento, com as seguintes

 

especificações minimas: motor diesel de 141c, 
revestimento

 

interno em placa de eucatex, isolamento do teto em isopor e

 

estrurura 
de aço interna para adaptação de prateleiras.

 

Mês

 

12

 

4.305,20

 

51.662,40

 

TOTAL R$

 

51.662,40

 

 

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 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 19 93.
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4.2.1.

 

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados 
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

 

4.2.2.

 

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

 

4.2.3.

 

Em

 

caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela 
imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.

 

4.3.

 

Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação atende 
a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.

 
 

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

 

CLÁUSULA QUINTA.

 
 

5.1.

 

Executar o serviço com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pelo FMS.

 

5.2.

 

Informar ao gestor do contrato, assim que identificar, qualquer anomalia, que impeçam a perfeita execução, 
solicitando novos prazos, se necessários.

 

5.3.

 

Reparar, corrigir, modificar e substituir, à suas expensas, no todo ou em  parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem quaisquer problema para execução do mesmo.

 

5.4.

 

Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a execução do serviço;

 

5.5.

 

Assinar contrato

 

com o FMS se comprometendo executar os serviços solicitados nos mesmos preços e 
condições apresentadas na licitação.

 
 

PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO

 

CLÁUSULA SEXTA.

 
 

6.1. DO SERVIÇO E OBRIGAÇÕES

 
 

6.1.1.

 

A CONTRATADA deverá observar todas as quantidades, exigências, prazos, normas, itens, subitens, 
elementos, especificações, condições gerais e especiais contidas na Ordem de Serviço, no Termo de Dispensa 
de Licitação, no Contrato e no Edital de Licitação e seus anexos, quando for o caso;

 

6.1.2.

 

A CONTRATADA deverá submeter-se, trimestralmente, à revisão periódica, a ser realizada pela 
CONTRATANTE para fins de verificação do estado e das condições dos carros empregados no respectivo 
contrato; devendo em caso de necessidade de reparos ou adequações, substituir imediatamente o veículo.

 

6.1.3.

 

A CONTRATADA deverá manter os veículos à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, com o 
tanque de combustível devidamente completo durante 22 (vinte e dois), e/ou 220 horas dias no mês, com a 
quantidade de horas de acordo com solicitação, devidamente identificados com a inscrição “A Serviço da 
Prefeitura de Casimiro de Abreu”, para serem utilizados de acordo com a programação de serviços a serem 
definidas, sem limite de quilometragem (km), devendo ser reabastecido caso haja necessidade.

 

6.1.4.

 

Excepcionalmente, a

 

critério da Secretaria Municipal de Saúde, os horários de utilização e os postos de 
utilização dos veículos poderão ser redefinidos, conforme o interesse da Administração Municipal.

 

6.1.5.

 

A CONTRATADA será responsável pelas despesas com alimentos, uniformes, transporte, pedágio 
(implantação obrigatória de sistema de acesso automático VIA FÁCIL/ONDA LIVRE) e alojamento de seus 
empregados e prepostos, bem como os encargos necessários decorrentes de sua contratação, tais como: 
salários e encargos sociais inerentes às legislações, fiscal, social, securitária, trabalhista e previdenciária, 
assim como quaisquer custos diretos e indiretos, taxas, despesas físicas e financeiras e quaisquer despesas 
extras, (quando for o caso) necessárias e essenciais ao cumprimento das obrigações que envolvam a 
execução do serviço, embora não previstas no presente instrumento.

 

6.1.6.

 

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 MUNICÍPIO ou a terceiros, quando do transporte dos materiais de 
consumo ou permanentes, necessários para a execução do serviço.

 

6.1.7.

 

Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, também as despesas com os custos com IPVA, 
seguro obrigatório e inclusive APP e RCF, multas, peças, combustível, manutenção e lubrificação permanente 

Port. 1079/17 – Nomear MARCIO DA SILVA NASCIMENTO, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assistente 6, Símbolo CAI-6 desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na 
Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, desta Municipalidade.- Port. 1080/17 – 
Nomear MAGNUM VINICIUS DE SOUZA, 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. 1081/17 – Nomear BRUNO ALEXANDRE 
CARDOSO PESSANHA, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 6, Símbolo CAI-6 
desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, desta 
Municipalidade.- Port. 1196/17 – Designar a Servidora Municipal SIMONE DE MACEDO 
PERES, Professor “A”, matrícula nº 11.224, para exercer a Função Gratificada, Símbolo DA-1, 
de Diretor Adjunto da Secretaria Municipal de Educação, desta Municipalidade.- Port. 1199/17 
– Revogar a Portaria nº 0208 de 17 de janeiro de 2017 que designou o Servidor Municipal 
RÔMULO ANTUNES BRUNO, Guarda Municipal, matrícula nº 9149, para exercer a Função 
Gratificada, Símbolo FG-2, de Supervisor da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de 
Ordem Pública e Defesa Civil, desta Municipalidade. Designar o Servidor Municipal ROBSON 
SALGADO DE MORAIS, Guarda Municipal, matrícula nº 9548, para exercer a Função 
Gratificada, Símbolo FG-2, de Supervisor da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de 
Ordem Pública e Defesa Civil, desta Municipalidade.- Port. 1200/17 – Revogar a Portaria nº 
0047 de 05 de janeiro de 2017 que designou o Servidor Municipal JOSÉ GUARACIABA 
DOMINGUES DOS SANTOS, Guarda Municipal, matrícula nº 10061, para exercer o Cargo em 
Comissão de Sub-Comandante da Guarda Municipal, Símbolo DAS-5, desta Municipalidade. 
Designar o Servidor Municipal RÔMULO ANTUNES BRUNO, Guarda Municipal, matrícula 
nº 9149, para exercer o Cargo em Comissão de Sub-Comandante da Guarda Municipal, Símbolo 
DAS-5, desta Municipalidade.- Port. 1201/17 – Revogar a Portaria nº 0240 de 20 de janeiro de 
2017 que designou o Servidor Municipal SHELDER BELFORT SILVA COUTINHO, Guarda 
Municipal, matrícula nº 10.056, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-1, de Inspetor 
Chefe da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, desta Municipalidade. Designar 
o Servidor Municipal ELTON ARAUJO DA SILVA, Guarda Municipal, matrícula nº 6256, para 
exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-1, de Inspetor Chefe da Secretaria Municipal de 
Ordem Pública e Defesa Civil, desta Municipalidade.- Port. 1202/17 – Revogar o Art. 2º da 
Portaria nº 730 de 13 de março de 2017 que designou o Servidor Municipal AGUILAR DA 
SILVA OLIVEIRA, Guarda Municipal, matrícula nº 9143, para exercer a Função Gratificada, 
Símbolo FG-2, de Supervisor da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Ordem Pública e 
Defesa Civil, desta Municipalidade. Designar a Servidora Municipal JANAINA SILVA 
HOLANDA, Guarda Municipal, matrícula nº 10.114, para exercer a Função Gratificada, 
Símbolo FG-2, de Supervisora da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Ordem Pública e 
Defesa Civil, desta Municipalidade.- 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 julho de 2017.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

_____________________________________________________________________

CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 003/2017 – FCCA

CREDENCIAMENTO DE BARRACA DE ALIMENTOS E BEBIDAS

PARA A FEIRA DA ESTAÇÃO EM CASIMIRO DE ABREU

A FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU, torna público para 
conhecimento dos interessados, a presente convocação pública para inscrição e seleção de 
candidatos para a cessão de ponto fixo em Barraca de Alimentos e Bebidas na área do evento: 
“Feira da Estação”, a ser realizado na Praça Lúcio André em Casimiro de Abreu – RJ nos dias 
descritos no calendário em anexo, no período de 09:00h às 17:00h, com o objetivo de 
democratizar, diversificar, organizar e dar transparência, conforme o que segue:

1 - OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta convocação pública a convocação de pessoas físicas, de 
nacionalidade brasileira ou estrangeiro residente no Brasil, com idade acima de 18 (dezoito) 
anos, que possuam interesse em obter a cessão de ponto fixo em barraca de alimentos e bebidas 
durante o evento: “Feira da Estação”.

2 - INSCRIÇÃO

2.1 - A inscrição deve ser realizada na sede administrativa da Fundação Cultural 
Casimiro de Abreu, situada na Rua Salomão Ginsburg, 168, centro – Casimiro de Abreu - RJ, a 
partir do dia 09 de agosto de 2017, das 9:00h às 17:00h, através da ficha de inscrição padronizada 
(Retirada no momento da inscrição), acompanhada de toda a documentação exigida abaixo:

a) Cópia do RG e CPF do responsável pela Barraca;

b) Comprovante atualizado de endereço (podendo ser conta de água ou de luz, em 
nome do responsável pela barraca, de no máximo 03 meses anteriores a data de participação no 
evento);

2.2 - No ato da inscrição será realizada, na presença do proponente, a conferência dos 
documentos com os originais para validação e conclusão da etapa de inscrição.

2.3 - Será permitida uma só inscrição por pessoa física, sob pena de desclassificação 
em qualquer fase desta convocação;

3 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 - Para os efeitos desta convocação, o espaço da Barraca será considerado como 
área pública, bem como o local que compreendem o evento.

3.2 - A autorização para utilização de barraca será cedida através de cessão com 
assinatura do Termo de Compromisso com os credenciados para a realização das atividades de 
comércio de alimentos e bebidas nos dias e horário do evento Feira da Estação.

3.3 - Será disponibilizada 01 (um) barraca por dia de evento, conforme o calendário 
abaixo: 

                        Feira da Estação                  Dia

                               Agosto                             12

                             Setembro                           02

                              Outubro                            07

                             Novembro                         11

                             Dezembro                         02

3.4 - A inscrição e o credenciamento são pessoais e intransferíveis, sendo 
PROIBIDA A VENDA, ALUGUEL DO PONTO OU CESSÃO A TÍTULO GRATUITO;

3.5 - O Credenciado deverá portar durante todo o período do evento:

a) Termo de Compromisso assinado com a Fundação Cultural Casimiro de Abreu;

b) Documento original de identificação pessoal com foto;

c) Uniforme adequado à manipulação e venda de alimentos (ex.: toucas, luvas, 
aventais, etc).

4 - DA SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO

4.1 - O processo de seleção dos inscritos ocorrerá através da averiguação da 
regularidade dos documentos entregues no ato da inscrição e por ordem de chegada.

4.2 - Ao servidor da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, responsável pelo 
evento, cabe a averiguação e habilitação dos documentos entregues no ato da inscrição.

4.3 - Estarão habilitados todos os proponentes inscritos que comprovarem a 
regularidade dos documentos exigidos, estando aptos a participar da Convocação Pública.

4.4 - A definição do dia de utilização do ponto fixo ocorrerá através da escolha da 
data disponível no momento da inscrição, que definirá qual data a ser ocupada pelo aprovado.

4.5 - Havendo menos credenciados que o número de vagas disponíveis os 
aprovados poderão escolher mais de uma data disponível no prazo de 48h antes do início do 
evento.

4.6 - Havendo sobra de vagas de barracas, as sobras serão ofertadas em forma de 
carta convite para pessoas físicas ou jurídicas.

4.7 - A ausência do habilitado para participar do evento no horário previsto não 
interfere no prosseguimento desta convocação pública, dando-se seqüência.

4.8 - A ausência do habilitado para participar do evento no horário previsto 
automaticamente desclassificará a participação do mesmo durante o prazo de vigência deste 
chamamento público.

4.9 - Serão cadastrados, ainda, até 02 (dois) suplentes, se houver classificados 
inscritos, prevendo os casos de desistência ou penalidade pelo titular. Os suplentes em 
questão, respeitada a ordem de classificação, serão convocados imediatamente para integrar o 
evento, caso haja interesse.

4.10 - Os responsáveis pelas barracas devem obrigatoriamente se responsabilizar 
pela montagem, desmontagem e segurança das barracas conforme a convocação.

4.11 - O não comparecimento do titular selecionado no referido dia do evento até o 
horário das 08:00h o inabilita a vaga, sendo o mesmo substituído pelo suplente.

5 - DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

5.1 - Uma vez elaborada a lista com a classificação dos credenciados, de acordo com 
o número de vagas, o resultado será submetido ao Presidente da Fundação Cultural Casimiro 
de Abreu - FCCA, que fará a homologação do mesmo. O respectivo ato será publicado no 
mural da sede administrativa da Fundação Cultural Casimiro de Abreu – FCCA e através do 
Diário Oficial do Município de Casimiro de Abreu.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES VENCEDORES

  

6.1 - Para emissão dos credenciados nos pontos fixos previstos nesta convocação, 
os selecionados deverão assinar o Termo de Compromisso.

6.2 - A não assinatura do Termo de Compromisso, desistência ou renúncia dos 
selecionados em utilizar a barraca durante a Feira da Estação, acarretará a imediata devolução 
do ponto fixo para ingresso do suplente interessado.

6.3 - Somente os selecionados poderão exercer a atividade credenciada, sendo 
vedada a locação, a sublocação ou a venda da vaga.

6.4 - Os responsáveis pelas barracas deverão colocar à disposição do público do 
evento no mínimo 06 (seis) jogos de mesa com no mínimo 04 (quatro) cadeiras cada e deverão 
cobrir suas mesas com toalhas de tecidos de cores variadas e por cima, plástico transparente 
para que sejam higienizadas a cada troca de clientes, conforme orientação da Vigilância 
Sanitária.

6.5 – As barracas deveram estar providas de cestos e sacos plásticos para o 
acondicionamento de seus resíduos (lixo), devendo depositá-los em ponto adequado para a 
coleta.

6.6 - É proibido o uso de aparelhos eletroportáteis como televisores, vídeos, sons 
e etc. sem autorização prévia da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.

6.7 - Serão de responsabilidade de cada titular das barracas a guarda de qualquer 
material, bebidas e outros utensílios que serão utilizados pelo mesmo.

6.8 - Nas barracas deverá haver venda de bebidas e comidas conforme demanda 
do público no local do evento.

6.9 - Nas barracas em que houver venda de bebidas alcoólicas, os seus titulares 
serão OBRIGADOS a colocar uma placa de advertência sobre a venda de bebida alcoólica 
para os menores de 18 (dezoito) anos, conforme Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, 
contendo os seguintes dizeres: “É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas aos 
menores de 18 (dezoito) anos, bem como é proibido o consumo pelos menores”.

6.10 - Não poderão ser utilizados pranchões como extensão da barraca, bem 

Auto de Embargo – Nº 0543

Contribuinte: Marcio Cunha de Oliveira
Endereço: Rua Padre Jose Maria Yanes Garcia, LT 06 e 01 – Santo Antonio
Obs: Sem projeto aprovado, alvará de construção e placa do responsável técnico. 
Data: 30/06/2017

Joabe Castro Pina
Agente de Fiscalização

Matrícula. 11.606
__________________________________________________________

Notificação – Nº 00218

Contribuinte: Marcio Cunha de Oliveira 
Endereço: Rua Padre Jose Maria Yanes Garcia, 380 – Santo Antônio
Relato: Telha e parede construída em cima do muro e buraco no muro, ambas situações 
afetando o vizinho.
Observações: Retirar telha e parede de cima do muro, desobstruindo o mesmo e tapar buraco 
com massa e pintar. 
Data: 30/06/2017
Hora: 11:53

Joabe Castro Pina
Agente de Fiscalização

Matrícula. 11.606
___________________________________________________________

DÉCIMO PRIMEIROTERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - CONTRATO N º. 
001/2006

PROCESSO Nº 106/2006
CONTRATANTE: ÁGUAS DE CASIMIRO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E 
ESGOTO
OBJETO: Aluguel da Sede do Águas de Casimiro.
CONTRATADA: MILA RIBEIRO AZEVEDO ,  CPF 073.807.467-58 e KEILA RIBEIRO 
AZEVEDO, CPF 070.966.637-38.
PRAZO: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses com início em 01/07/2017 
e término em 30/06/2018.
VALOR: O valor mensal será mantido em R$ 3.325,27 (três mil trezentos e vinte e cinco reais 
e vinte e sete centavos).

Casimiro de Abreu, 01/07/2017.
HERMES LUIS BASTOS DA SILVA 

 Presidente do Águas de Casimiro
___________________________________________________________

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1014/2017                 EM, 31 DE JULHO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL;

CONSIDERANDO que de acordo com o inciso XXIV do artigo 79 da Lei 
Orgânica Municipal, compete ao Prefeito organizar e regulamentar os serviços 
internos das repartições públicas;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica considerado facultativo o ponto nas Repartições Públicas 
Municipais no dia 14 de agosto de 2017 (segunda-feira).

 Parágrafo Único – O expediente será normal, entretanto, sob a 
responsabilidade dos respectivos chefes, nas repartições cujas atividades não 
possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de 
interesse público.

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

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO
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dos veículos, serão de inteira responsabilidade da contratada, a fim de garantir o bom funcionamento e 
segurança dos mesmos, conforme descrito.

 

6.1.8.

 

A CONTRATADA deverá providenciar instalações, tais como: garagem, pátio de estacionamento, 
escritório para controle e planejamento das atividades para atendimento de pessoal operacional na sede do 
município, pois não será permitida

 

a permanência de veículos na condição de estacionamento e pernoite em 
vias públicas quando fora do serviço.

 

6.1.9.

 

Os veículos com motorização específica, a critério da contratada, poderão ser substituídos por outros 
de motorização superior, resguardado as mesmas condições previstas, devidamente comprovadas, e, desde 
que a sua substituição seja previamente solicitada, por escrito, pela CONTRATADA e aceita pela Secretaria 
Municipal de Saúde –

 

Órgão fiscalizador do MUNICÍPIO, sem qualquer acréscimo de valor e condições.

 

6.1.10.

 

A subcontratação dos serviços, caso necessário, deverá ser devidamente justificada pela 
CONTRATADA, sendo condicional a avaliação e autorização expressa da Secretaria Municipal de Saúde –

 

Órgão fiscalizador do MUNICÍPIO, como cláusula restrita no cumprimento do contrato.

 

6.1.11.

 

Para os veículos de transporte conforme o Item 3 –

 

Subitem 3.1, 3.2, 3.3, deverá a contratada adquirir, 
por veículo, seguro com cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros, APP (morte) e APP (invalidez) no 
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por passageiro.  O de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) para 
danos materiais e corporais causados a terceiros pelo veículo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Serão 
admitidos seguros em grupo.

 

6.1.12.

 

A CONTRATADA durante o prazo de

 

vigência do contrato se obriga a manter atualizadas as 
obrigações assumidas, assim como o rigor na vistoria das condições físicas e legais dos veículos, tais como 
manutenção preventiva, corretiva e vistoria anual, as mesmas condições exigidas acima se aplicam aos 
condutores, onde a contratada deverá manter o rigor e exigir perfeitas condições físicas, emocionais e legais de 
seus empregados, além de exames periódicos de rotina e CNH válida no prazo e validade legal.

 

6.1.13.

 

A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos dos itens 01 e 02 com no máximo 3 (três) anos de 
fabricação, e o item 03 com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, devendo estar em bom estado de 
conservação, limpos, abastecidos, revisados com velocímetro e hodômetro em perfeito funcionamento, sem 
amassados, danos na pintura ou adesivos que atentem contra a seriedade do trabalho.

 

6.1.14. A CONTRATADA deverá Fornecer, até 05 (cinco) dias úteis antes do início da prestação dos serviços, 
a "Relação dos Motoristas" contendo nome e número de registro da Carteira

 
Nacional de Habilitação (C.N.H.), 

bem como os dados dos veículos (marca/modelo, ano e placa). Distribuir as categorias de acordo com o 
Motorista x Veículo a ser utilizado, de acordo com o Departamento de Transito do Estado do Rio de Janeiro 
(DETRAN); vide

 

Artigo 162.

 

Capítulo XV -

 

DAS INFRAÇÕES

 

Dirigir veículo:

 

III

 

-

 

Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do 
veículo que esteja conduzindo: Infração –

 

gravíssima;

 

Penalidade –

 

multa (duas vezes);

 

Medida administrativa –

 

retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado; (Redação do artigo 
162, III dada pela Lei n. 13.281/16).

 
 

6.1.15.

 

A CONTRATADA deverá apresentar “Ficha Cadastral” onde serão informados, no mínimo, os seguintes 
dados:

 
 

a) do motorista: nome, número do R.G, endereço residencial, número do título eleitoral, telefones residencial e 
celular;

 

b) da Carteira Nacional de Habilitação (C.N.H.): número de registro, categoria, validade e órgão expedidor e 
anexar à referida “Ficha Cadastral” de cada motorista pesquisa de pontuação da Carteira Nacional de 
Habilitação (C.N.H.) atualizada, obtida através da página eletrônica do DETRAN, comprovando que o motorista 
não ultrapassou a quantidade de pontos admissíveis para condução de veículos;

 

c) do veículo: marca/modelo, ano de fabricação, placas e número do RENAVAM;
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c) do veículo: marca/modelo, ano de fabricação, placas e número do RENAVAM.

 

6.2.

 

DA DESCRIÇÃO, CONDIÇÕES E UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

 
 

6.2.1.

 

Veículo de passeio, 5 passageiros, 4 portas, motor biocombustível (gasolina e álcool) de 1.0 litro, 
inclusive motorista, combustível, com ar condicionado e direção hidráulica, para transporte de funcionários, 
usuários e expediente conforme distribuição no ANEXO I;

 

6.2.2.

 

Micro-Ônibus / Van com capacidade mínima de 15 lugares, motor diesel, inclusive motorista, 
combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, pata transporte coletivo de funcionários e/ou conforme 
distribuição no ANEXO I;

 

6.2.3.

 

Caminhão baú para transportes diversos, com capacidade de 3,5t, com m otorista, combustível, material 
de operação, material de manutenção e licenciamento, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel 
de 141CV, revestimento interno em placa de Eucatex, isolamento do teto em isopor e estrutura de aço interna 
para adaptação de prateleiras, para transporte de matérias conforme distribuição no ANEXO I.

 

 

6.3.

 

DAS LOCALIDADES

 
 

6.3.1.

 

DETALHAMENTO DAS LOCALIDADES

 
 

No Município: Compreende-se como município em visão ampla, toda localidade onde o município exerça 
alguma atividade meio e fim, voltadas para atendimento da população;

 

Região Urbana:

 

Sede do município Barra de São João/2º distrito, Professor Souza/3º distrito, Rio Dourado/4º 
distrito;

 

Região Rural:
 

Campos Elíseos, Quilombo, Tênar, Ribeirão, Cascata, São Romão, acampamento Sebastião Lã 
Gleba, acampamento do Visconde, Vila Verde, Palmital, Fazendas e sítios da região;  
No Estado: Região Metropolitana e Capital:

 
Rio de Janeiro, Niterói e cidades metropolitanas;

 Baixada e Interior:

 

Compreendem-se como todos os demais municípios do estado.

 
 

6.4.

 

DA ESTIMATIVA

 
 

6.4.1.

 

Objetivando atender ao princípio da Economicidade, fundamentar-se-á em preços obtidos em consulta 
ao Centro de Custos do Catálogo EMOP-RJ.

 
 

6.5.

 

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

 
 

6.5.1.

 

Os recursos necessários para realização das despesas com a execução do serviço segue a conta do 
Programa de Trabalho –

 

e Elemento de Despesa –

 

Orçamento Vigente 2017.

 

6.5.2.

 

Deverá ser bloqueado e empenhado no presente exercício o quantitativo que for necessário ao 
atendimento de nossas necessidades durante a vigência da ata de Registro

 

de Preços.

 

6.6.

 

DA VIGÊNCIA

 
 

6.6.1.

 

O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura da 
ata de registro de preços, respeitando o disposto no Art. 15, §3º, III da Lei 8.666/93 e alterações.

 

6.6.2.

 

Os CONTRATOS no prazo de vigência poderão sofrer prorrogações e aditivos, devendo, para isso, 
obedecer às regras contidas tanto no edital quanto na Lei nº 8.666/93, respeitando limites em virtude das 
especificidades de cada contrato, desde que se mostrando mais vantajosos para administração.

 

6.6.3.

 

O contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

 

6.6.4.

 

A Ordem de Serviço somente será emitida pela Secretaria de Municipal de Saúde, após a 
apresentação da frota com os veículos necessários a prestação dos serviços, em até 24 horas após a 
notificação desta secretaria, a fim de serem constatadas as condições regulares de trafego e de segurança, de 
acordo com os padrões e normas exigidas pela legislação em vigor e observadas às exigências constantes no 
edital; procedendo-se a assinatura do instrumento contratual ou congênere, quando for o caso, com o órgão 
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fiscalizador e gerenciador da utilização dos veículos locados.

 

6.6.5.

 

Na contagem do prazo é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se 
iniciam

 

e vencem em dia de expediente da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu –

 

PMCA, conforme o 
disposto no artigo 110 da Lei Federal 8.666/93.

 
 

6.7.

 

DA FORMA DE PAGAMENTO

 
 

6.7.1.

 

Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do País, pelo Fundo Municipal de Saúde –

 

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.

 

6.7.2.

 

Será considerado adimplemento, a data em que a Secretaria Municipal de Saúde deu o 
RECEBIMENTO do serviço especificado na respectiva Ordem de Serviço.

 

6.7.3.

 

A Secretaria Municipal de Saúde encaminhará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do RECEBIMENTO, a respectiva Nota Fiscal/Fatura, isenta de erros com os respectivos boletins diários 
de tráfego (Anexo II), devidamente preenchidos e assinados, com o conjunto de nº horas efetivamente 
realizado, à Secretaria Municipal de Controle Interno para analise e liquidação, que após enviará ao Fundo 
Municipal de Saúde para efetuar pagamento.

 

6.7.4.

 

Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer documento fiscal por culpa da CONTRATADA, 
para que o Fundo Municipal de Saúde 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;

 

6.7.5.

 

O pagamento será efetuado através de depósito bancário, transferência na conta corrente 
CONTRATADA ou Cheque nominal, conforme informações apresentadas pela mesma.

 
 

DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO

 

CLÁUSULA SÉTIMA.

 
 

7.1. A execução deverá ser conforme previsto na forma do art. 73, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.  7.2.

 
A execução provisória 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:

 
7.2.1. A execução em desconformidade com as especificações exigidas será recusado, sob total 
responsabilidade do fornecedor, que deverá executar o serviço dentro do prazo previsto.

 
 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 
 

CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações:

 
 

8.1. Do FMS

 

8.1.

 

Fiscalizar a execução, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o contrato;

 

8.1.2.

 

Realizar o pagamento de acordo com a execução a ser empenhado/contratado consoante a necessidade 
desta Secretaria no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser procedido em 
até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal.

 
 

8.2. Do Fornecedor

 

8.2.1.

 

Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo no 
fornecimento dos combustíveis do objeto deste Projeto Básico/Contrato.

 

8.2.2.

 

A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do Contrato.

 

8.2.3.

 

A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no valor  
ou em parte, o objeto do contrato

 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
de procedimentos.

 

8.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

 

8.2.5. Comunicar imediatamente o FMS 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, 
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com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

 

8.2.7. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

 

8.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento/serviço.

 

8.2.9.

 

Ter sede e/ou filial no município, com telefone;

 

8.2.10.

 

Executar, mediante ordem de

 

fornecimento, de acordo com as condições previstas, a execução 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 FMS 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 execução dos serviços 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.

 

O Fundo Municipal de Saúde somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às 
formalidades legais e contratuais previstas;

 

9.4.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do País, pela Tesouraria do FMS –

 
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; 9.4.2. Será considerado adimplemento, a data em que o Fundo Municipal de Saúde deu o RECEBIMENTO do 
material especificado na respectiva Ordem de Fornecimento;

 
9.4.3. O Fundo Municipal de Saúde 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;

 

9.4.4. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer documento fiscal por culpa da CONTRATADA, 
para que a Tesouraria do FMS 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;

 

9.4.5. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, transferência

 

na conta corrente 
CONTRATADA, conforme informações apresentadas pela mesma.

 

9.5.

 

Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, 
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal 
No. 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar No. 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a 
correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com as alterações e regulamentações 
posteriores

 

9.6.

 

Na ocasião de cada pagamento a ser

 

efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, 
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal 
No. 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar No. 106, de 31 de julho de 2003 e Protocolo ICMS 
42/2009 (NF-e), combinada com a correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com as 
alterações e regulamentações posteriores.

 

9.7.

 

Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações desde que este atraso decorra de culpa do

 

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, em processo próprio, que se iniciará 
com requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário (a) Municipal de Fazenda;

 

9.9.

 

Caso o 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;

 

ANEXO I

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Port. 1281/17 – Autorizar, a contratação das pessoas relacionadas no Anexo I, na forma do 
inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, regulamentada no âmbito Municipal pela Lei 
Municipal nº 1101 e alterações posteriores, para exercerem suas atividades na Secretaria 
Municipal de Educação, como Professor “A”, pelo período de 1º de agosto a 31 de 
dezembro de 2017, na forma constante do respectivo instrumento a ser firmado na 
Coordenadoria Geral de Pessoal, desta Municipalidade. A contratação de que trata esta 
Portaria não cria vínculo empregatício, sob qualquer regime jurídico, entre os contratados e o 
Município de Casimiro de Abreu, nem gera para aqueles o direito de vir a ser admitidos como 
servidores municipais, ou de ser aproveitados em órgãos da administração direta, indireta ou 
fundacional. Aplicar-se-ão as normas e condições estabelecidas no contrato de prestação de 
serviços sob o regime administrativo. 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 1º de agosto de 2017.

ANEXO I

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Port. 1156/17 – - Estas Portarias entram em vigor na data de sua publicação ou afixação em átrio 
público, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir desta data.

 

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Port. 0917/17 – Nomear VLADIMIR OLIVEIRA DA ROSA, 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. 1009/17 – Nomear 
EMERSON WASHINGTON CRUZ DA SILVA, para exercer o Cargo em Comissão de 
Assistente 6, Símbolo CAI-6 desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria 
Municipal de Saúde, desta Municipalidade.- Port. 1010/17 – Nomear LEANDRO CARDOSO 
DE LIMA, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 6, Símbolo CAI-6 desta 
Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Saúde, desta 
Municipalidade.- Port. 1011/17 – Nomear LUCIANE APARECIDA CAMPOS, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assistente 6, Símbolo CAI-6 desta Municipalidade, atribuindo-lhe 
funções na Secretaria Municipal de Saúde, desta Municipalidade.- Port. 1012/17 – Nomear 
MARCELA DA SILVA PEREIRA, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 6, Símbolo 
CAI-6 desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Saúde, desta 

Municipalidade.- Port. 1013/17 – Nomear MÁRCIA CRISTINA SAMI FERNANDES, 
para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 6, Símbolo CAI-6 desta Municipalidade, 
atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Saúde, desta Municipalidade.- Port. 1014/17 
– Nomear MARILENE SOUZA BOY, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 6, 
Símbolo CAI-6 desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Saúde, 
desta Municipalidade.- Port. 1015/17 – Nomear MARLENE LEITE MEIRELLIS, para exercer 
o Cargo em Comissão de Assistente 6, Símbolo CAI-6 desta Municipalidade, atribuindo-lhe 
funções na Secretaria Municipal de Saúde, desta Municipalidade.- Port. 1016/17 – Nomear 
MICHELLY MEIRELLES DE CARVALHO, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 
6, Símbolo CAI-6 desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de 
Saúde, desta Municipalidade.- Port. 1017/17 – Nomear RUDSON MOREIRA DE LIMA, para 
exercer o Cargo em Comissão de Assistente 6, Símbolo CAI-6 desta Municipalidade, 
atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Saúde, desta Municipalidade.- Estas Portarias 
entram em vigor na data de sua publicação ou afixação em átrio público, revogadas as 
disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º de junho de 2017.

 

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Cargo em Comissão de Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA, Símbolo SSM.- 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 07 de agosto de 2017.

 
PAULO CEZAR DAMES PASSOS

PREFEITO

Port. 1041/17 – Nomear CARLOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS, 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. 1044/17 – 
Exonerar, a pedido, CÍNTIA DE OLIVEIRA FRANCO, matrícula nº 12.218, do Cargo em 
Comissão de Coordenadora de Programa, Símbolo DAI-2, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social desta Municipalidade, a contar de 1º/06/2017, conforme Processo nº 
5110/2017.- Port. 1062/17 – Conceder à Servidora Municipal VANUSA ALMEIDA DA 
SILVA, Professor “A”, matrícula 5750, Gratificação de 10% (dez por cento) por 
Aperfeiçoamento, sobre o vencimento base, na Secretaria Municipal de Educação, conforme 
Processo nº 2056/2017. Parágrafo Único – A gratificação mencionada no caput deste artigo 
refere-se ao Curso Normal Superior.- Port. 1117/17 – Conceder à servidora EDILENE YULE 
DE MACEDO TERRA PAES, Médica Clínica Geral, matrícula 2178, Gratificação de 100% 
(cem por cento) sobre seu salário base, a título de Tempo Integral, atribuindo-lhe carga horária 
dobrada, com funções na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 4859/2017.- 
Port. 1118/17 – Conceder à servidora DÉBORA MOTTA SILVA, Odontóloga, matrícula 
2748, Gratificação de 100% (cem por cento) sobre seu salário base, a título de Tempo Integral, 
atribuindo-lhe carga horária dobrada, com funções na Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme Processo nº 5702/2017.- Port. 1119/17 – Conceder à servidora MARGARETH 
ABIDO JOAN BASTOS, Terapeuta Ocupacional, matrícula 9260, Gratificação de 100% 
(cem por cento) sobre seu salário base, a título de Tempo Integral, atribuindo-lhe carga horária 
dobrada, com funções na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 4542/2017.- 
Port. 1140/17 – Retificar o art. 1º da Portaria 0198/2017, de 17 de janeiro de 2017, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 1 - Nomear MONIQUE OLIVEIRA DA SILVA, para 
exercer o Cargo em Comissão de Assessora Especial 1, Símbolo DAS-4, atribuindo-lhe 
funções na Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Municipalidade.”Port. 1141/17 
– Retificar o art. 1º da Portaria 0520/2017, de 20 de fevereiro de 2017, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: “Art. 1 - Nomear JUSSARA FÁTIMA GUIMARÃES DO 
NASCIMENTO, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Especial 2, Símbolo DAS 5, 
com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Municipalidade.”- Port. 
1164/17 – Conceder à servidora ALDALICE MACHADO NERIS ALVES, Merendeira, 
matrícula 9885, Gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre seu vencimento base, a 
título de Encargos Especiais (GEE), atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de 
Educação.- Port. 1166/17 – Conceder à servidora ANDREA OITY MARINHO MACHADO, 
Assistente Social, matrícula 11.070, Gratificação de 100% (cem por cento) sobre seu salário 
base, a título de Tempo Integral, atribuindo-lhe carga horária dobrada, com funções na 
Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Processo nº 5768/2017.- Port. 1167/17 
– Conceder à servidora NILDEVAN SEVILHA DE FARIA, Agente de Serviços Gerais, 
matrícula 9199, Gratificação de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento base, a título de 
Encargos Especiais (GEE), atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, conforme Processo nº 5770/2017.- Port. 1180/17 – Incorporar aos vencimentos da 
Servidora Municipal LEA CAROLINA DE ANDRADE COSTA, Técnica em Enfermagem, 
matrícula nº 5910, o valor correspondente à Função Gratificada FG-1 de Diretora de 
Departamento, conforme Processo nº 4458/2017.- Port. 1181/17 – Revogar a Portaria 
0617/2017, de 22 de fevereiro de 2017, que designou a Servidora Municipal LEA 
CAROLINA DE ANDRADE COSTA, Técnica em Enfermagem, matrícula nº 5910, para 
exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-1, de Diretora do Departamento de Tesouraria do 
Fundo Municipal de Saúde na Secretaria Municipal de Saúde, desta Municipalidade.- Port. 
1182/17 – Designar a Servidora Municipal ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO, Auxiliar 
Administrativo, matrícula nº 2604, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-1, de 
Diretora do Departamento de Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde na Secretaria 
Municipal de Saúde, desta Municipalidade.- Port. 1183/17 – Nomear LUCIANA PIRES DE 
OLIVEIRA RODRIGUES, 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. 1184/17 – Designar a Servidora Municipal ROZANI LEONARDO 
DA SILVA DE OLIVEIRA ROSA, Professora “A”, matrícula 2711, para exercer a Função 
Gratificada de Dinamizadora de Ensino Fundamental do 1º Segmento II da Secretaria 
Municipal de Educação, símbolo FG-5, desta Municipalidade.- Port. 1204/17 – Incorporar 
aos vencimentos do Servidor Municipal SÉRGIO DANIEL DE CARVALHO, Motorista, 
matrícula nº 418, o valor correspondente à Função Gratificada FG-4 de Assistente Técnico, 
conforme Processo nº 5235/2017.- Port. 1205/17 – Revogar a Portaria 0584/2017, de 20 de 
janeiro de 2017, que designou o Servidor Municipal SÉRGIO DANIEL DE CARVALHO, 
Motorista, matrícula nº 418, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-4, de Assistente 
Técnico da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, desta Municipalidade.- 
Port. 1219/17 – Nomear IAGO DA SILVA MIRANDA, para exercer o Cargo em Comissão de 
Assistente 4, Símbolo CAI-4 desta Municipalidade, atribuindo-lhe funções na Secretaria 
Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, 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 junho de 2017.

 
PAULO CEZAR DAMES PASSOS

PREFEITO

Port. 1280/17 – Autorizar, a contratação das pessoas relacionadas nos Anexos I e II, na forma 
do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, regulamentada no âmbito Municipal pela 
Lei Municipal nº 1101 e alterações posteriores, para exercerem suas atividades na Secretaria 
Municipal de Educação, como Professor “A” e Professor “C”, pelo período de 1º de agosto a 
31 de dezembro de 2017, na forma constante do respectivo instrumento a ser firmado na 
Coordenadoria Geral de Pessoal, desta Municipalidade. A contratação de que trata esta 
Portaria não cria vínculo empregatício, sob qualquer regime jurídico, entre os contratados e o 
Município de Casimiro de Abreu, nem gera para aqueles o direito de vir a ser admitidos como 
servidores municipais, ou de ser aproveitados em órgãos da administração direta, indireta ou 
fundacional. Aplicar-se-á as normas e condições estabelecidas no contrato de prestação de 
serviços sob o regime administrativo. 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 1º de agosto de 2017.
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9.10.

 

Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observada as condições especificas da CONTRATADA, 
aplicar-se-á, no que couber, o dispositivo da Lei Federal nº 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, na Lei Federal 
8.212, de 24 de Julho de 1991 e na Lei complementar nº 116, de 31 de Julho de 2003, combinada com a 
correspondente Lei Municipal do Local de prestação dos serviços, com suas alterações e regulamentações 
posteriores;

 

9.11.

 

No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do Art. 4º, ou 
como pessoa jurídica amparada por medida Judicial constante do Art. 36, ambos da instrução normativa SRF, 
nº 1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida 
na referida instrução normativa, sob pena de retenção de tributos da fonte;

 

9.12.

 

Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento 
respectivos, prosseguindo-se a contagem somente após apresentação da nova documentação isenta de erros.

 

DAS ALTERAÇÕES

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA. O preço registrado se manterá fixo e irreajustável durante a vigência da ata, ressalvadas 
as hipóteses contidas no art. 65 da Lei Federal 8.666/93, desde que, devidamente comprovadas mediante 
planilhamento dos custos e detalhamento dos fatos supervenientes.

 

10.1. O pedido de alteração de preços deverá vir acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos:

 

a) nota fiscal que comprove o novo preço praticado pelo fornecedor no período solicitado;

 

b) planilha detalhada referente a composição dos custos operacionais que comprovem com a devida técnica os 
novos valores.

 

10.2.

 

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao ó rgão 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 FMS:

 

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

 

b) quando o fornecedor não assinar a Ordem de Fornecimento ou Ordem de Prestação de Serviços, contratos 
ou instrumentos congêneres no prazo estabelecido;

 

c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, 
nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

 

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

 

e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas pela PMCA.

 

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 
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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 com unicação será feita por 
publicação no “Diário Oficial do Município”, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da última publicação.

 

11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo FMS, 
facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

 

11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao 
fornecimento dos itens.

 

11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, o FMS adotará 
as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

 
 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Pela inexecução total ou parcial da execução, 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 posterio res, 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 Para Execução de Serviço, 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 de até 20% sobre o valor registrado;

 

12.5.

 

As Sanções para contratação serão previstas na Minuta do Contrato.

 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo à presente ata de Registro de Preços.

 

b) é vedado caucionar ou utilizar a Ordem de Fornecimento ou Autorização de prestação de serviço decorrente 
do presente registro para qualquer operação financeira.

 

13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de registro de 
Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização

 

do FMS, 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.

 

13.5. São partes integrantes e inseparáveis da presente Ata:
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-

 

Anexo I Da Ata De Registro De Preço

 

-

 

Anexo II Da Ata De 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, 28

 

de Julho

 

de 2017.

 
 
 
 
 

_____________________________________

 

Fundo municipal de saúde

 

Secretário Municipal

 
 
 
 

______________________________________

 

Concept Work LTDA   
(Representante Legal)  

 
 
 

Testemunhas:

 

1. _________________________________________ CPF:________________________

 
 

2. _________________________________________ CPF:________________________
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PROCESSO n.º 37/2017

 

LICITAÇÃO n.º 15/2017 –

 

Pregão Presencial –

 

Fundo Municipal de Saúde

 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
 
 

Aos 28 dias do mês de julho

 

de 2017, a 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 n.º 10.520, de 17.07.02 e Decreto Municipal n.º 520, de 15.04.2015, de 
02.05.2011, Decreto n.º 466, de 16.12.2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal n .º 8.666 de 21.06.93, e 
alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital, 
neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, a seguir denominado FMS, resolve registrar o 
preço da empresa abaixo identificada, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR, observadas as 
disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento:

 
 

WW CASIMIRENSE INCORPORAÇÕES LTDA EPP, CNPJ 13.474.882/0001-79

 

estabelecida na Rua Pastor 
Luiz Laurentino da Silva –

 

1394 –

 

Santa Ely

 

–

 

Casimiro de Abreu -

 

RJ, neste ato representada pelo 
Representante Legal Sr.

 

Guilherme de Oliveira Macabu, portador da Carteira de Identidade n.º 20.728.489-4

 

e 
CPF n.111.169.747-70.

 
 

DO OBJETO

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA.

 

A presente Ata destina-se ao Registro de Preço para

 

contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços em locação de veículos.

 

1.1.

 
Este instrumento não obriga o Fundo contratar os itens nela registrados nem firmar contratações nas 

quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para contratação 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:

 
 

                                      

WW CASIMIRENSE INCORPORAÇÕES LTDA EPP

 

ITEM

 

ESPECIFICAÇÃO

 

UNID

 

QUANT. 
TOTAL

 

VALOR

 

UNIT.

 

VALOR

 

TOTAL

 

2

 

Micro-ônibus/van com capacidade mínima de 15 lugares, motor

 

diesel, inclusive motorista, 
combustível, com ar condicionado,

 

direção hidráulica, para transporte coletivo de funcionários

 

Hora

 

13.200

 

38,30

 

505.560,00

 

TOTAL R$

 

505.560,00

 

 

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 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 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2017 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº071/15 ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA 
VICTOR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 08.772.020/0001-92, 
estabelecido na Rua Franklin José dos Santos, 271 – Centro, CEP 28860-000, nesta Cidade, 
doravante denominada FUNDO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o 
Sr.Ibson Carvalho Dames Junior, casado, administrador, carteira de identidade nº 093970580, 
expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 016.513.377-56, residente e domiciliado na 
Rua Marquês de Abreu, nº 63, Mirante do Poeta, Casimiro de Abreu/RJ, resolve modificar 
unilateralmente a Nota de Empenho nº 03/17 de 02.01.2017, conforme Processo 
Administrativo nº219/15, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, 
com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato de 
Prestação de Serviços registrado e publicado através do nº071/2015 de 28.10.2015, por parte 
deste FUNDO, visando à alteração do código da Fonte de Recurso e do Programa de Trabalho 
constante na Nota de Empenho nº 03/17 de 02.01.2017, cujo Elemento de Despesa nº 
3.3.90.39.99.00.00.00.0100, cujo Programa de Trabalho nº 10.302.00.71.2.101 e cuja Fonte 
de Recurso nº 0100 (Recursos próprios), passarão a apresentar, através da Nota de Empenho 
nº396/17 de 02/08/2017 no valor de R$34.290,00(trinta e quatro mil, duzentos e noventa 
reais) o Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0702, o Programa de Trabalho nº 
10.302.0071.2.101 e com a Fonte de Recursos 0702 (Superávit SUS), tornando anulada a 
importância de R$34.290,00(trinta e quatro mil, duzentos e noventa reais) da Nota de 
Empenho nº 03 de 02.01.2017, por meio da Anulação da Nota de Empenho nº 19, no valor de 
R$ 34.290,00(trinta e quatro mil, duzentos e noventa reais)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

  Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
acordadas do Contrato de Prestação de Serviços nº 071/2015 de 28.10.2015 e seus respectivos 
Termos Aditivos, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por 
este Instrumento.

                                  Casimiro de Abreu – RJ, 02 de agosto de 2017.

Ibson Carvalho Dames Junior
Secretario Municipal de Saúde

Port. nº 39/17

_______________________________________________________________

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 04/2017 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº014/15 ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA 
VICTOR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 08.772.020/0001-92, 
estabelecido na Rua Franklin José dos Santos, 271 – Centro, CEP 28860-000, nesta Cidade, 
doravante denominada FUNDO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o 
Sr.Ibson Carvalho Dames Junior, casado, administrador, carteira de identidade nº 093970580, 
expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 016.513.377-56, residente e domiciliado na 
Rua Marquês de Abreu, nº 63, Mirante do Poeta, Casimiro de Abreu/RJ, resolve modificar 
unilateralmente a Nota de Empenho nº 04/17 de 02.01.2017, conforme Processo 
Administrativo nº263/14, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, 
com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato de 
Prestação de Serviços registrado e publicado através do nº014/2015 de 27.02.2015, por parte 
deste FUNDO, visando à alteração do código da Fonte de Recurso e do Programa de Trabalho 
constante na Nota de Empenho nº 04/17 de 02.01.2017, cujo Elemento de Despesa nº 
3.3.90.39.99.00.00.00.0100, cujo Programa de Trabalho nº 10.302.00.71.2.101 e cuja Fonte 
de Recurso nº 0100 (Recursos próprios), passarão a apresentar, através da Nota de Empenho 
nº395/17 de 02/08/2017 no valor de R$25.796,25(vinte e cinco mil, setecentos e noventa e 
seis reais e vinte e cinco centavos), Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0702, o 
Programa de Trabalho nº 10.302.0071.2.101 e com a Fonte de Recursos 0702 (Superávit 
SUS), tornando anulada a importância de R$25.796,25(vinte e cinco mil, setecentos e noventa 
e seis reais e vinte e cinco centavos) da Nota de Empenho nº 04 de 02.01.2017, por meio da 
Anulação da Nota de Empenho nº 20, no valor de R$25.796,25(vinte e cinco mil, setecentos e 
noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

  Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
acordadas do Contrato de Prestação de Serviços nº 014/2015 de 27.02.2015 e seus respectivos 
Termos Aditivos, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por 
este Instrumento.

                                  Casimiro de Abreu – RJ, 02 de agosto de 2017.

Ibson Carvalho Dames Junior
Secretario Municipal de Saúde

Port. nº 39/17

Resumo Portarias 029/2017 – de 08/08/2017

Port. 0929/17 – Incorporar aos vencimentos da Servidora Municipal THAIS DE SOUZA 
RODRIGUES, Auxiliar Administrativo, matrícula nº 6155, o valor da Gratificação por 
Encargos Especiais no percentual de 100% (cem por cento), conforme Processo nº 
4051/2017.- Port. 0930/17 – Incorporar aos vencimentos do Servidor Municipal JORGE 
AUGUSTO RIBEIRO, Auxiliar Administrativo, matrícula nº 0378, a Gratificação de 
Tempo Integral no percentual de 50% (cinquenta por cento), conforme Processo nº 
4351/2017.- Port. 0945/17 – Conceder ao servidor JOSÉ GABRIEL FRESE MILLER, 
Agente de Serviços Gerais, matrícula 8745, Gratificação de 100% (cem por cento) sobre seu 
vencimento base, a título de Encargos Especiais (GEE), atribuindo-lhe funções na 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Processo nº 3685/2017.- Port. 0946/17 – 
Conceder à servidora PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA, Agente Administrativo, matrícula 
6146, Gratificação de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento base, a título de 
Encargos Especiais (GEE), atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de 
Planejamento, conforme Processo nº 3759/2017.- Port. 0963/17 – Conceder ao servidor 
RODOLFO FARIA PINHEIRO, Instrutor de Informática Educacional, matrícula 9235, 
Gratificação de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento base, a título de Encargos 
Especiais (GEE), atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Educação.- Port. 
1018/17 – Designar a Servidora Municipal VALMIR COELHO, Agente de Combate a 
Endemias, matrícula 6390, para exercer a Função Gratificada de Chefe da Divisão de 
Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, símbolo FG-3, 
desta Municipalidade.- Port. 1054/17 – Conceder à servidora ANGELA MARCIA 
FONTES PEREIRA, Agente de Serviços Gerais, matrícula 9003, Gratificação de 100% 
(cem por cento) sobre seu vencimento base, a título de Encargos Especiais (GEE), 
atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 
4193/2017.- Port. 1055/17 – Conceder ao servidor ALEXANDRE AVILA MENEZES, 
Enfermeiro, matrícula 2976, Gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre seu 
vencimento base, a título de Encargos Especiais (GEE), atribuindo-lhe funções na 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 3926/2017.- Port. 1056/17 – 
Conceder à servidora MARCELA DAMES CORRÊA DE SÁ PALMEIRA, Farmacêutica 
Bioquímica, matrícula 6038, Gratificação de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento 
base, a título de Encargos Especiais (GEE), atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme Processo nº 4092/2017.- Port. 1057/17 – Conceder à servidora 
MARLENE ROCHA MENEZES, Agente de Serviços Gerais, matrícula 1200, Gratificação 
de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento base, a título de Encargos Especiais (GEE), 
atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 
3329/2017.- Port. 1127/17 – Conceder ao servidor OSVALDO PIO DE SOUZA, Agente de 
Fiscalização, matrícula 9300, Gratificação de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento 
base, a título de Encargos Especiais (GEE), atribuindo-lhe funções na Secretaria Municipal 
de Fazenda, Indústria e Comércio, conforme Processo nº 5675/2017.- Port. 1221/17 – 
Conceder Adicional de Insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento) à servidora 
IRENE ALVES DE MELLO, Enfermeira, matrícula nº 2889, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, deste Município, conforme Processo 4087/2017.- 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 abril de 2017.
 

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Port. 1269/17 – Cessar os efeitos das Portarias que concederam isenções de IPTU com 
previsão no artigo 13 em seus incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX da Lei nº 223 de 14 de 
outubro de 1993, a contar de 1º de janeiro de 2018. Parágrafo Único – Esta Portaria aplica-se 
a todos os imóveis com inscrição no cadastro imobiliário municipal que possuem o 
benefício da isenção do IPTU. 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 janeiro de 2018.
 

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Port. 0912/17 – Receber à disposição deste Município, a contar de 04 de maio de 2017, a 
servidora CRISTIANE LOPES GOMES, Agente Comunitária de Saúde, matrícula 960919-
14, oriunda da Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapoana, com ônus para o ente 
público recebedor, atribuindo-lhe funções junto à Secretaria Municipal de Administração.- 
Port. 1210/17 – Nomear JAQUELINE SADI TEIXEIRA POGIAM, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assistente 6, Símbolo CAI-6 desta Municipalidade, atribuindo-lhe 
funções na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, desta Municipalidade.- Port. 
1216/17 – Designar LUIZ GONZAGA PEREIRA MOZER, Fiscal de Tributos, matrícula 
11.555, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-1, de Diretor do Departamento de 
Indústria e Comércio da Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio, desta 
Municipalidade.- Port. 1235/17 – Conceder Adicional de Insalubridade, no percentual de 
20% (vinte por cento) à servidora MARIA JOSÉ SOUZA E SILVA, Auxiliar de 
Enfermagem, matrícula nº 1196, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, 
conforme Processo 5836/2017.- Port. 1242/17 – Incorporar aos vencimentos do Servidor 
Municipal FELICIANO PINTO, Motorista, matrícula nº 394, o valor correspondente à 
Função Gratificada FG-4 de Assistente Técnico, conforme Processo nº 5159/2017.- Port. 
1244/17 – Revogar a Portaria 0412/2017, de 31 de janeiro de 2017, que designou o Servidor 
Municipal FELICIANO PINTO, Motorista, matrícula nº 394, para exercer a Função 
Gratificada, Símbolo FG-4, de Assistente Técnico da Secretaria Municipal de Fazenda, 
Indústria e Comércio, desta Municipalidade.- Port. 1263/17 – Receber à disposição deste 
Município, a contar de 06 de julho de 2017, o servidor ALAN DA SILVA, Pedagogo, 
matrícula 0403027, oriundo da Prefeitura Municipal de Carapebus, com ônus para o ente 
público recebedor, atribuindo-lhe funções junto à Secretaria Municipal de Educação.- Estas 
Portarias entram em vigor na data de sua publicação ou afixação em átrio público, 
revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 04/05/2017, 22/06/2017, 
05/06/2017, 13/06/2017, 05/07/2017, 05/07/2017  e 06/07/2017, respectivamente.

 
PAULO CEZAR DAMES PASSOS

PREFEITO

Port. 1295/17 – Revogar a Portaria 0054/2017, de 09 de janeiro de 2017, que designou 
MATHEUS PEREIRA SARDENBERG, Secretário Municipal de Controle Interno, para 
responder, sem ônus para a municipalidade, como Diretor Presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA, 
Símbolo SSM.- Port. 1296/17 – Revogar a Portaria 0020/2017, de 02 de janeiro de 2017, 
que nomeou VALDECIR BEZERRA CAMPOS, para exercer o Cargo em Comissão de 
Subsecretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Símbolo 
SSM, desta Municipalidade. Nomear VALDECIR BEZERRA CAMPOS para exercer o 
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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.

 

Executar o serviço com eficiência e qualidade, dentro dos prazos estipulados pelo FMS.

 

5.2.

 

Informar ao gestor do contrato, assim que identificar, qualquer anomalia, que impeçam a perfeita execução, 
solicitando novos prazos, se necessários.

 

5.3.

 

Reparar, corrigir, modificar e substituir, à suas expensas, no todo ou em  parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem quaisquer problema para execução do mesmo.

 

5.4.

 

Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a execução do serviço;

 

5.5.

 

Assinar contrato

 

com o FMS se comprometendo executar os serviços solicitados nos mesmos preços e 
condições apresentadas na licitação.

 
 

PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO

 

CLÁUSULA SEXTA.

 
 

6.1. DO SERVIÇO E OBRIGAÇÕES

 
 

6.1.1. A CONTRATADA deverá observar todas as quantidades, exigências, prazos, normas, itens, subitens, 
elementos, especificações, condições gerais e especiais contidas na Ordem de Serviço, no Termo de Dispensa 
de Licitação, no Contrato e no Edital de Licitação e seus anexos, quando for o caso;

 
6.1.2.

 

A CONTRATADA deverá submeter-se, trimestralmente, à revisão periódica, a ser realizada pela 
CONTRATANTE para fins de verificação do estado e das condições dos carros empregados no respectivo 
contrato; devendo em caso de necessidade de reparos ou adequações, substituir imediatamente o veículo.

 

6.1.3.

 

A CONTRATADA deverá manter os veículos à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, com o 
tanque de combustível devidamente completo durante 22 (vinte e dois), e/ou 220 horas dias no mês, com a 
quantidade de horas de acordo com solicitação, devidamente identificados com a inscrição “A Serviço da 
Prefeitura de Casimiro de Abreu”, para serem utilizados de acordo com a programação de serviços a serem 
definidas, sem limite de quilometragem (km), devendo ser reabastecido caso haja necessidade.

 

6.1.4.

 

Excepcionalmente, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, os horários de utilização e os postos de 
utilização dos veículos poderão ser redefinidos, conforme o interesse da Administração Municipal.

 

6.1.5.

 

A CONTRATADA será responsável pelas despesas com alimentos, uniformes, transporte, pedágio 
(implantação obrigatória de sistema de acesso automático VIA FÁCIL/ONDA LIVRE) e alojamento de seus 
empregados

 

e prepostos, bem como os encargos necessários decorrentes de sua contratação, tais como: 
salários e encargos sociais inerentes às legislações, fiscal, social, securitária, trabalhista e previdenciária, 
assim como quaisquer custos diretos e indiretos, taxas, despesas físicas e financeiras e quaisquer despesas 
extras, (quando for o caso) necessárias e essenciais ao cumprimento das obrigações que envolvam a 
execução do serviço, embora não previstas no presente instrumento.

 

6.1.6.

 

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 MUNICÍPIO ou a terceiros, quando do transporte dos materiais de 
consumo ou permanentes, necessários para a execução do serviço.

 

6.1.7.

 

Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, também as despesas com os custos com IPVA, 
seguro obrigatório e inclusive APP e RCF, multas, peças, combustível, manutenção e lubrificação permanente 
dos veículos, serão de inteira responsabilidade da contratada, a fim de garantir o bom funcionamento e 
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segurança dos mesmos, conforme descrito.

 

6.1.8.

 

A CONTRATADA deverá providenciar instalações, tais como: garagem, pátio de estacionamento, 
escritório para controle e planejamento das atividades para atendimento de pessoal operacional na sede do 
município, pois não será permitida a permanência de veículos na condição de estacionamento e pernoite em 
vias públicas quando fora do serviço.

 

6.1.9.

 

Os veículos com motorização específica, a critério da contratada, poderão ser substituídos por outros 
de motorização superior, resguardado as mesmas condições previstas, devidamente comprovadas, e, desde 
que a sua substituição seja previamente solicitada, por escrito, pela CONTRATADA e aceita pela Secretaria 
Municipal de Saúde –

 

Órgão fiscalizador do MUNICÍPIO, sem qualquer acréscimo de valor e condições.

 

6.1.10.

 

A subcontratação dos serviços, caso necessário, deverá ser devidamente justificada pela 
CONTRATADA, sendo condicional a avaliação e autorização expressa da Secretaria Municipal de Saúde –

 

Órgão fiscalizador do MUNICÍPIO, como cláusula restrita no cumprimento do contrato.

 

6.1.11.

 

Para os veículos de transporte conforme o Item 3 –

 

Subitem 3.1, 3.2, 3.3, deverá a contratada adquirir, 
por veículo, seguro com cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros, APP (morte) e APP (invalidez) no 
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por passageiro.  O de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) para 
danos materiais e corporais causados a terceiros pelo veículo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Serão 
admitidos seguros em grupo.

 

6.1.12.

 

A CONTRATADA durante o prazo de vigência do contrato se obriga a manter atualizadas as 
obrigações assumidas, assim como o rigor na vistoria das condições físicas e legais dos veículos, tais como 
manutenção preventiva, corretiva e vistoria anual, as mesmas condições exigidas acima se aplicam aos 
condutores, onde a contratada deverá manter o rigor e exigir perfeitas condições físicas, emocionais e legais de 
seus empregados, além de exames periódicos de rotina e CNH válida no prazo e validade legal.

 

6.1.13.

 
A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos dos itens 01 e 02 com no máximo 3 (três) anos de 

fabricação, e o item 03 com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, devendo estar em bom estado de 
conservação, limpos, abastecidos, revisados com velocímetro e hodômetro em perfeito funcionamento, sem 
amassados, danos na pintura ou adesivos que atentem contra a seriedade do trabalho.

 6.1.14.

 

A CONTRATADA deverá Fornecer, até 05 (cinco)

 

dias úteis antes do início da prestação dos serviços, 
a "Relação dos Motoristas" contendo nome e número de registro da Carteira Nacional de Habilitação (C.N.H.), 
bem como os dados dos veículos (marca/modelo, ano e placa). Distribuir as categorias de acordo com o 
Motorista x Veículo a ser utilizado, de acordo com o Departamento de Transito do Estado do Rio de Janeiro 
(DETRAN); vide Artigo 162.

 

Capítulo XV -

 

DAS INFRAÇÕES

 

Dirigir veículo:

 

III

 

-

 

Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do 
veículo que esteja conduzindo: Infração –

 

gravíssima;

 

Penalidade –

 

multa (duas vezes);

 

Medida administrativa –

 

retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado; (Redação do artigo 
162, III dada pela Lei n. 13.281/16).

 
 

6.1.15.

 

A CONTRATADA deverá apresentar “Ficha Cadastral” onde serão informados, no mínimo, os seguintes 
dados:

 
 

a) do motorista: nome, número do R.G, endereço residencial, número do título eleitoral, telefones residencial e 
celular;

 

b) da Carteira Nacional de Habilitação (C.N.H.): número de registro, categoria, validade e órgão expedidor e 
anexar à referida “Ficha Cadastral” de cada motorista pesquisa de pontuação da Carteira Nacional de 
Habilitação (C.N.H.) atualizada, obtida através da página eletrônica do DETRAN, comprovando que o motorista 
não ultrapassou a quantidade de pontos admissíveis para condução de veículos;

 

c) do veículo: marca/modelo, ano de fabricação, placas e número do RENAVAM;

 

c) do veículo: marca/modelo, ano de fabricação, placas e número do RENAVAM.
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6.2.

 

DA DESCRIÇÃO, CONDIÇÕES E UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

 
 

6.2.1.

 

Veículo de passeio, 5 passageiros, 4 portas, motor biocombustível (gasolina e álcool) de 1.0 litro, 
inclusive motorista, combustível, com ar condicionado e direção hidráulica, para transporte de funcionários, 
usuários e expediente conforme distribuição no ANEXO I;

 

6.2.2.

 

Micro-Ônibus / Van com capacidade mínima de 15 lugares, motor diesel, inclusive motorista, 
combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, pata transporte coletivo de

 

funcionários e/ou conforme 
distribuição no ANEXO I;

 

6.2.3.

 

Caminhão baú para transportes diversos, com capacidade de 3,5t, com m otorista, combustível, material 
de operação, material de manutenção e licenciamento, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel 
de 141CV, revestimento interno em placa de Eucatex, isolamento do teto em isopor e estrutura de aço interna 
para adaptação de prateleiras, para transporte de matérias conforme distribuição no ANEXO I.

 

 

6.3.

 

DAS LOCALIDADES

 
 

6.3.1.

 

DETALHAMENTO DAS LOCALIDADES

 
 

No

 

Município: Compreende-se como município em visão ampla, toda localidade onde o município exerça 
alguma atividade meio e fim, voltadas para atendimento da população;

 

Região Urbana:

 

Sede do município Barra de São João/2º distrito, Professor Souza/3º distrito, Rio Dourado/4º 
distrito;

 

Região Rural:

 

Campos Elíseos, Quilombo, Tênar, Ribeirão, Cascata, São Romão, acampamento Sebastião Lã 
Gleba, acampamento do Visconde, Vila Verde, Palmital, Fazendas e sítios da região;

 

No Estado: Região Metropolitana e Capital: Rio de Janeiro, Niterói e cidades metropolitanas;  
Baixada e Interior:

 
Compreendem-se como todos os demais municípios do estado.

 
 

6.4.

 

DA ESTIMATIVA

 
 

6.4.1.

 

Objetivando atender ao princípio da Economicidade, fundamentar-se-á em preços obtidos em consulta 
ao Centro de Custos do Catálogo EMOP-RJ.

 
 

6.5.

 

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

 
 

6.5.1.

 

Os recursos necessários para realização das despesas com a execução do serviço segue a conta do 
Programa de Trabalho –

 

e Elemento de Despesa –

 

Orçamento Vigente 2017.

 

6.5.2.

 

Deverá ser bloqueado e empenhado no presente exercício o quantitativo que for necessário ao 
atendimento de nossas necessidades durante a vigência da ata de Registro de Preços.

 

6.6.

 

DA VIGÊNCIA

 
 

6.6.1.

 

O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura da 
ata

 

de registro de preços, respeitando o disposto no Art. 15, §3º, III da Lei 8.666/93 e alterações.

 

6.6.2.

 

Os CONTRATOS no prazo de vigência poderão sofrer prorrogações e aditivos, devendo, para isso, 
obedecer às regras contidas tanto no edital quanto na Lei nº 8.666/93, respeitando limites em virtude das 
especificidades de cada contrato, desde que se mostrando mais vantajosos para administração.

 

6.6.3.

 

O contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

 

6.6.4.

 

A Ordem de Serviço somente será emitida pela Secretaria de Municipal de Saúde, após a 
apresentação da frota com os veículos necessários a prestação dos serviços, em até 24 horas após a 
notificação desta secretaria, a fim de serem constatadas as condições regulares de trafego e de segurança, de 
acordo com os padrões e normas exigidas pela legislação em vigor e observadas às exigências constantes no 
edital; procedendo-se a assinatura do instrumento contratual ou congênere, quando for o caso, com o órgão 
fiscalizador e gerenciador da utilização dos veículos locados.

 

6.6.5.

 

Na contagem do prazo é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se 
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iniciam e vencem em dia de expediente da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu –

 

PMCA, conforme o 
disposto no artigo 110 da Lei Federal 8.666/93.

 
 

6.7.

 

DA FORMA DE PAGAMENTO

 
 

6.7.1.

 

Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do País, pelo Fundo Municipal de Saúde –

 

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.

 

6.7.2.

 

Será considerado adimplemento, a data em que a Secretaria Municipal de Saúde deu o 
RECEBIMENTO do serviço especificado na respectiva Ordem de Serviço.

 

6.7.3.

 

A Secretaria Municipal de Saúde encaminhará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do RECEBIMENTO, a respectiva Nota Fiscal/Fatura, isenta de erros com os respectivos boletins diários 
de tráfego (Anexo II), devidamente preenchidos e assinados, com o conjunto de nº horas efetivamente 
realizado, à Secretaria Municipal de Controle Interno para analise e liquidação, que após enviará ao Fundo 
Municipal de Saúde para efetuar pagamento.

 

6.7.4.

 

Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer documento fiscal por culpa da CONTRATADA, 
para que o Fundo Municipal de Saúde 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;

 

6.7.5.

 

O pagamento será efetuado através de depósito bancário, transferência na conta corrente 
CONTRATADA ou Cheque nominal, conforme informações apresentadas pela mesma.

 
 

DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO

 

CLÁUSULA SÉTIMA.

 
 

7.1. A execução deverá ser conforme previsto na forma do art. 73, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

 

7.2.
 

A execução provisória 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:  7.2.1. A execução em desconformidade com as especificações exigidas será recusado, sob total 
responsabilidade do fornecedor, que deverá executar o serviço dentro do prazo previsto.

 
 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 
 

CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações:

 
 

8.1. Do FMS

 

8.1.

 

Fiscalizar a execução, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o contrato;

 

8.1.2.

 

Realizar o pagamento de acordo com a execução a ser empenhado/contratado consoante a necessidade 
desta Secretaria no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser procedido em 
até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal.

 
 

8.2. Do Fornecedor

 

8.2.1.

 

Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo no 
fornecimento dos combustíveis do objeto deste Projeto Básico/Contrato.

 

8.2.2.

 

A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do Contrato.

 

8.2.3.

 

A Contratada é

 

obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no valor  
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
de procedimentos.

 

8.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

 

8.2.5. Comunicar imediatamente o FMS 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.

 

CONTRATO N.º 016/2017
                                                                   
Processo N.º.:   006/17 FMAS      Empenho nº  94/17, 97/17 e 98/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social , situado a Rua Pastor Luiz 
Laurentino da Silva, nº 385- Mataruna - Casimiro de Abreu-RJ.
CONTRATADA: Gabaroni Mercearia Ltda Me – Situada na rua Humberto Marinho , nº 619 – 
Centro Casimiro de Abreu -Rj
CNPJ.: 06.070.477/0001-20   Insc. Est.:  -
VALOR: R$26.068,91(vinte e seis mil sessenta e oito reais e noventa e um centavos) 
CONDIÇÕES DE PAGT.: Em até 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal.
OBJETIVO: Referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades da 
CASA ABRIGO, dos projetos desenvolvidos pelo CRAS e do Fundo Municipal Municipal de 
Assistência Social.

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

CONTRATO N.º 015/2017
                                                                   
Processo N.º.:  006/17 FMAS      Empenho nº  95/17  e 100/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social , situado a Rua Pastor Luiz 
Laurentino da Silva, nº 385- Mataruna - Casimiro de Abreu-RJ.
CONTRATADA: G & M  Empreendimentos Comércio e Serviços Ltda ME– Situada na rua 
Zorobabel Alves Barreira , nº 244 loja – Centro Casimiro de Abreu -Rj
CNPJ.: 21.427.040/0001-94   Insc. Est.:  -
VALOR: R$9.353,31(nove mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos) 
CONDIÇÕES DE PAGT.: Em até 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal.
OBJETIVO: Referente à aquisição de material de limpeza e higiene pessoal a fim de atender as 
necessidades da CASA ABRIGO, dos projetos desenvolvidos pelo CRAS e do Fundo 
Municipal Municipal de Assistência Social.

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

CONTRATO N.º 014/2017
                                                                   
Processo N.º.:  006/17 FMAS      Empenho nº  93/17, 96/17 e 99/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
CONTRATANTE: : Fundo Municipal de Assistência Social , situado a Rua Pastor Luiz 
Laurentino da Silva, nº 385- Mataruna - Casimiro de Abreu-RJ.
CONTRATADA:  LF Comercio de Alimentos e Serviços Ltda  Me– Situada na rua Carlos 
Honorio Berbet , nº 65 – Casimiro de Abreu  -RJ
CNPJ.: 22.122.736/0001-75  Insc. Est.:  -
VALOR: R$78.746,74 (setenta e oito mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro 
centavos) 
CONDIÇÕES DE PAGT.: Em até 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal.
OBJETIVO: Referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades  da 
CASA ABRIGO, dos projetos desenvolvidos pelo CRAS e do Fundo Municipal Municipal de 
Assistência Social.

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

Nomeação Nº 16 /2017, Casimiro de Abreu, 03 de agosto de 2017

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, Izalino Mendes de Oliveira, portaria nº 199/2017, para atuar como a função 
de Fiscal de Contrato, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato 
administrativo nº016/2017, pertencente ao processo administrativo nº 006/2017, que versa 
sobre a aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades da CASA ABRIGO, 
dos projetos desenvolvidos pelo CRAS do Fundo Municipal Municipal de Assistência 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 17 /2017, Casimiro de Abreu, 03 de agosto de 2017

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

RESOLVE:
Art. 1º - Designar, Izalino Mendes de Oliveira, portaria nº 199/2017, para atuar como a 
função de Fiscal de Contrato, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato administrativo nº015/2017, pertencente ao processo administrativo nº 006/2017, 
que versa sobre a aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades da 
CASA ABRIGO, dos projetos desenvolvidos pelo CRAS do Fundo Municipal Municipal de 
Assistência 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 18 /2017, Casimiro de Abreu, 03 de agosto de 2017

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, Izalino Mendes de Oliveira, portaria nº 199/2017, para atuar como a função 
de Fiscal de Contrato, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato 
administrativo nº014/2017, pertencente ao processo administrativo nº 006/2017, que versa 
sobre a aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades da CASA ABRIGO, 
dos projetos desenvolvidos pelo CRAS do Fundo Municipal Municipal de Assistência Social.

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

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

_____________________________________________________________

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2017 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº32/17 ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA SABOR 
DE PÁDUA PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 08.772.020/0001-92, 
estabelecido na Rua Franklin José dos Santos, 271 – Centro, CEP 28860-000, nesta Cidade, 
doravante denominada FUNDO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o 
Sr.Ibson Carvalho Dames Junior, casado, administrador, carteira de identidade nº 093970580, 
expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 016.513.377-56, residente e domiciliado na 
Rua Marquês de Abreu, nº 63, Mirante do Poeta, Casimiro de Abreu/RJ, resolve modificar 
unilateralmente as Notas de Empenho nº 156/17 e 157/17 de 31.03.2017, conforme Processo 
Administrativo nº 161/15, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato de 
Prestação de Serviços registrado e publicado através do nº32/2017 de 31.03.2017, por parte 
deste FUNDO, visando à alteração do código da Fonte de Recurso e do Programa de Trabalho 
constante na Nota de Empenho nº 156 de 31.03.2017, cujo Elemento de Despesa nº 
3.3.90.39.99.00.00.00.0100, cujo Programa de Trabalho nº 10.302.00.71.2.101 e cuja Fonte de 
Recurso nº 0100 (Recursos próprios), bem como na Nota de Empenho nº 157 de 31.03.2017, 
cujo Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0100, cujo Programa de Trabalho nº 
10.302.00.71.2.101 e cuja Fonte de Recurso nº 0100 (Recursos próprios), passarão a apresentar, 
através da Nota de Empenho nº393/17 de 02/08/2017 no valor de R$43.725,50(quarenta e três 
mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos) o Elemento de Despesa nº 
3.3.90.39.99.00.00.00.0702, o Programa de Trabalho nº 10.302.0071.2.101 e com a Fonte de 
Recursos 0702 (Superávit SUS), bem como através da Nota de Empenho nº 394/17 de 
02/08/2017 no valor de 43.014,24(quarenta e três mil, quatorze reais e vinte e quatro centavos) o 
Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0702, o Programa de Trabalho nº 
10.302.0071.2.101 e com a Fonte de Recursos 0702 (Superávit SUS), tornando anulada a 
importância de R$ 86.739,74 (oitenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e quatro 
centavos) das Notas de Empenho nº 156 e 157 de 31.03.2017, por meio da Anulação das Notas 
de Empenho nº 16, no valor de R$ 43.014,24(quarenta e três mil, quatorze reais e vinte e quatro 
centavos) e nº. 17, no valor de R$43.725,50 (quarenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e 
cinqüenta centavos) de 02.08.2017. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

 Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do 
Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2017 de 31.03.2017, permanecendo válidas e 
inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

                                 
 Casimiro de Abreu – RJ, 02 de agosto de 2017.

Ibson Carvalho Dames Junior
Secretario Municipal de Saúde

Port. nº 39/17

______________________________________________________________________

TERMO DE CONTRATO
DE FORNECIMENTO Nº 059/2017

Processo nº.: 193/2016
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: AUTO POSTO IRMÃOS MUCELIN LTDA.
End. Rodovia BR 101, km 206, s/nº - Casimiro de Abreu – RJ.
CNPJ: 73.235.848/0001-73
Prazo para fornecimento: Será de até 01(um) mês e 15(quinze) dias, iniciando a partir da 
autorização para início do fornecimento.
Valor Total: R$112.434,00 (cento e doze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais).
Condições de pagtº: Em ate 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal. 
Objeto: Referente à contratação de empresa devidamente habilitada para o fornecimento de 
combustível para o abastecimento dos veículos que atendem ao Fundo Municipal de Saúde.
Origem do Pedido: Fundo Municipal de Saúde.
Casimiro de Abreu 14 de julho de 2017.

Ibson Carvalho Dames Júnior
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 039/17
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8.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento/serviço.

 

8.2.9.

 

Ter sede e/ou filial no município, com telefone;

 

8.2.10.

 

Executar, mediante ordem de fornecimento, de acordo com as condições previstas, a execução 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 FMS 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 execução dos serviços 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.

 

O Fundo Municipal de Saúde somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às 
formalidades legais e contratuais previstas;

 

9.4.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do País, pela Tesouraria do FMS –

 

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;

 

9.4.2. Será considerado adimplemento, a data em que o Fundo Municipal de Saúde deu o RECEBIMENTO do 
material especificado na respectiva Ordem de Fornecimento;  
9.4.3. O Fundo Municipal de Saúde 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;

 

9.4.4. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer documento fiscal por culpa da CONTRATADA, 
para que a Tesouraria do FMS 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;

 

9.4.5. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, transferência

 

na conta corrente 
CONTRATADA, conforme informações apresentadas pela mesma.

 

9.5.

 

Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, 
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal 
No. 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar No. 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a 
correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com as alterações e regulamentações 
posteriores

 

9.6.

 

Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, 
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal 
No. 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar No. 106, de 31 de julho de 2003 e Protocolo ICMS 
42/2009 (NF-e), combinada com a correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com as 
alterações e regulamentações posteriores.

 

9.7.

 

Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações desde que este atraso decorra de culpa do 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, em processo próprio, que se iniciará 
com requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário (a) Municipal de Fazenda;

 

9.9.

 

Caso o 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 
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8.212, de 24 de Julho de 1991 e na Lei complementar nº 116, de 31 de Julho de 2003, combinada com a 
correspondente Lei Municipal do Local de prestação dos serviços, com suas alterações e regulamentações 
posteriores;

 

9.11.

 

No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do Art. 4º, ou 
como pessoa jurídica amparada por medida Judicial constante do Art. 36, ambos da instrução normativa SRF, 
nº 1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida 
na referida instrução normativa, sob pena de retenção de tributos da fonte;

 

9.12.

 

Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento 
respectivos, prosseguindo-se a contagem somente após apresentação da nova documentação isenta de erros.

 

DAS ALTERAÇÕES

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA. O preço registrado se manterá fixo e irreajustável durante a vigência da ata, ressalvadas 
as hipóteses contidas no art. 65 da Lei Federal 8.666/93, desde que, devidamente comprovadas mediante 
planilhamento dos custos e detalhamento dos fatos supervenientes.

 

10.1. O pedido de alteração de preços deverá vir acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos:

 

a) nota fiscal

 

que comprove o novo preço praticado pelo fornecedor no período solicitado;

 

b) planilha detalhada referente a composição dos custos operacionais que comprovem com a devida técnica os 
novos valores.

 

10.2.

 

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência

 

de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata, 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

 

10.3.

 

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado, o órgão gerenciador deverá:

 

10.3.1.

 

Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado;

 

10.3.2.

 

Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

 

10.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

 

10.4.
 

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  10.4.1.

 
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e

 

10.4.2.

 

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

 

10.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

 

10.6.

 

Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de 
Preços aos órgão participantes, se houver.

 
 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
 

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

 
 

11.1. Pelo FMS:

 

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

 

b) quando o fornecedor não assinar a Ordem de Fornecimento 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 super ior aos praticados no mercado;

 

e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas pela PMCA.

 

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 
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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 com unicação será feita por 
publicação no “Diário Oficial do Município”, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da última publicação.

 

11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo FMS, 
facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

 

11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao 
fornecimento dos itens.

 

11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, o FMS adotará 
as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

 
 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Pela inexecução total ou parcial da execução, 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 Para Execução de Serviço, 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 de até 20% sobre o valor registrado;

 

12.5.

 

As Sanções para contratação serão previstas na Minuta do Contrato.

 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo à presente ata de Registro de Preços.

 

b) é vedado caucionar ou utilizar a Ordem de Fornecimento ou Autorização de prestação de serviço decorrente 
do presente registro para qualquer operação financeira.

 

13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de registro de 
Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização do FMS, 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.

 

13.5. São partes integrantes e inseparáveis da presente Ata:

 
 

-

 

Anexo I Da Ata De Registro De Preço

 

-

 

Anexo II Da Ata De Registro De Preço

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

 

Secretaria Municipal de Governo 
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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, 28

 

de Julho

 

de 2017.

 
 
 
 
 

_____________________________________

 

Fundo municipal de saúde

 

Secretário Municipal

 
 
 
 

______________________________________

 

WW Casimirense Incorporações LTDA EPP

 
 

(Representante Legal)

 
 
 
 Testemunhas:

 
1. _________________________________________ CPF:________________________

 
 

2. _________________________________________ CPF:________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

 

Rua Padre Anchieta 234, Centro –

 

Casimiro de Abreu –RJ –

 

Tel/Fax: (22) 2778-1099

 

 

GABINETE DO PREFEITO

 
 
 
 

DECRETO Nº 1000/2017                                                       

          

EM, 12

 

DE JULHO

 

DE 2017.

 
     

 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional 
Suplementar

 

com vista a atender as ações no 
orçamento geral da Secretaria

 

Municipal de 
Educação, abaixo relacionado;

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE 
ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM O 
ARTIGO 40, INCISO I

 

DO ARTIGO 41, INCISO III

 

DO § 1º

 

DO ARTIGO 43

 

DA LEI 4.320/64 E

 

ARTIGO 8º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.784

 

DE 22 
DE DEZEMBRO DE 2016.

 
 

 
 

DECRETA:

 
 
 
 

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar  na importância de R$ 150.000,00  (cento e 

cinquenta mil reais), para atender a atividade

 
da Secretaria Municipal de Educação, conforme 

abaixo.

 
Funcional Programática

 

C.R

 
 

Projetos/Atividades/Encargos 
Especiais

 

REC

 

Dotação

 

Reforço

 

20.07.12.361.0040.2.124

 

105

 

Gestão do Ensino Fundamental –

 

Salário Educação

 

0.204

 

3.3.90.39.99.00

 

150.000,00

 

TOTAL

 

150.000,00

 

 

Art. 2º -

 

O Crédito aberto no artigo anterior e proveniente de anulação de parte de recursos de 

dotações do orçamento vigente da própria

 

Secretaria, conforme abaixo.

 

Funcional Programática

 

C.R

 
 

Projetos/Atividades/Encargos 
Especiais

 

REC

 

Dotação

 

Anulação

 

20.07.12.361.0040.1.074

 

84

 

Reequipamento das Unidades 
Escolares

 

0.204

 

4.4.90.52.99.00

 

150.000,00

 

TOTAL

 

150.000,00

 

 

Art. 3º -

 

Este Decreto

 

entra em vigor na data de sua publicação ou afixação em átrio público, 

revogadas as disposições em contrário.

 

 

 

 

 

PAULO CEZAR DAMES PASSOS

 

PREFEITO

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

 

Rua Padre Anchieta 234, Centro –

 

Casimiro de Abreu –RJ –

 

Tel/Fax: (22) 2778-1099

 

 

GABINETE DO PREFEITO

 
 
 
 

DECRETO Nº 1009/2017                                                       

          

EM, 31

 

DE JULHO

 

DE 2017.

 
     

 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional 
Suplementar

 

com vista a atender as ações no 
orçamento geral do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Casimiro de Abreu, 
abaixo relacionado;

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE 
ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM O 
ARTIGO 40, INCISO I

 

DO ARTIGO 41, INCISO III

 

DO § 1º

 

DO ARTIGO 43

 

DA LEI 4.320/64 E

 

ARTIGO 8º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.784

 

DE 22 
DE DEZEMBRO DE 2016.

 
 

 
 

DECRETA:

 
 
 
 

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar  na importância de R$ 40.000,00  (quarenta 

mil reais), para atender as

 
atividades

 
do Instituto de Previdência dos Servidores do Município 

de Casimiro de Abreu, conforme abaixo.

 
Funcional Programática

 

C.R

 
 

Projetos/Atividades/Encargos 
Especiais

 

REC

 

Dotação

 

Reforço

 

01.01.09.122.0010.2.001

 

06

 

Manutenção dos Serviços 
Administrativos

 

0.301

 

3.3.90.30.99.00

 

30.000,00

 

01.01.28.846.0027.3.028

 

29

 

Cobertura do Deficit Atuarial –

 

IPREV C.A.

 

0.301

 

3.3.91.97.00.00

 

10.000,00

 

TOTAL

 

40.000,00

 

 

Art. 2º -

 

O Crédito aberto no artigo anterior e proveniente de anulação de parte de recursos de 

dotações do orçamento vigente do próprio Instituto, conforme abaixo.

 

Funcional Programática

 

C.R

 
 

Projetos/Atividades/Encargos 
Especiais

 

REC

 

Dotação

 

Anulação

 

01.01.09.122.0010.2.001

 

07

 

Manutenção dos Serviços 
Administrativos

 

0.301

 

3.3.90.34.00.00

 

40.000,00

 

TOTAL

 

40.000,00

 

 

Art. 3º -

 

Este Decreto

 

entra em vigor na data de sua publicação ou afixação em átrio público, 

revogadas as disposições em contrário.

 

 

 

 

 

PAULO CEZAR DAMES PASSOS

 

PREFEITO

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

 

Rua Padre Anchieta 234, Centro –

 

Casimiro de Abreu –RJ –

 

Tel/Fax: (22) 2778-1099

 

 

GABINETE DO PREFEITO

 
 
 
 

DECRETO Nº 1001/2017                                                       

          

EM, 12

 

DE JULHO

 

DE 2017.

 
     

 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional 
Suplementar

 

com vista a atender as ações no 
orçamento geral do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente;

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE 
ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM O 
ARTIGO 40, INCISO I

 

DO ARTIGO 41, INCISO III

 

DO § 1º

 

DO ARTIGO 43

 

DA LEI 4.320/64 E

 

ARTIGO 8º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.784

 

DE 22 
DE DEZEMBRO DE 2016.

 
 

 
 

DECRETA:

 
 
 
 

Art. 1º -
 

Fica aberto Crédito Adicional Suplementar
 

na importância de R$ 21.000,00
 

(vinte e um 
 

mil reais), para atender as
 

atividades
 

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente,

 

conforme abaixo.

 Funcional Programática

 

C.R

 
 

Projetos/Atividades/Encargos 
Especiais

 

REC

 

Dotação

 

Reforço

 

08.08.08.243.0080.2.072

 

Novo

 

Conselho Tutelar –

 

Casimiro de 
Abreu

 

0.108

 

3.1.90.13.03.00

 

10.500,00

 

08.08.08.243.0080.2.216

 

Novo

 

Conselho Tutelar –

 

Barra de São 
João

 

0.108

 

3.1.90.13.03.00

 

10.500,00

 

TOTAL

 

21.000,00

 

 

Art. 2º -

 

O Crédito aberto no artigo anterior e proveniente de anulação de parte de recursos de 

dotações do orçamento vigente do próprio Fundo, conforme abaixo.

 

Funcional Programática

 

C.R

 
 

Projetos/Atividades/Encargos 
Especiais

 

REC

 

Dotação

 

Anulação

 

08.08.08.122.0010.2.001

 

03

 

Manutenção dos Serviços 
Administrativos

 

0.108

 

3.3.90.39.99.00

 

21.000,00

 

TOTAL

 

21.000,00

 

 

Art. 3º -

 

Este Decreto

 

entra em vigor na data de sua publicação ou afixação em

 

átrio público, 

revogadas as disposições em contrário.

 

 

 

 

 

PAULO CEZAR DAMES PASSOS

 

PREFEITO

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

 

Rua Padre Anchieta 234, Centro –

 

Casimiro de Abreu –RJ –

 

Tel/Fax: (22) 2778-1099

 

 

GABINETE DO PREFEITO

 
 
 
 

DECRETO Nº 1010/2017                                                       

          

EM, 31

 

DE JULHO

 

DE 2017.

 
     

 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional 
Suplementar

 

com vista a atender as ações no 
orçamento geral da Secretaria

 

Municipal de Obras, 
Habitação e Serviços Públicos, abaixo 
relacionados;

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE 
ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM O 
ARTIGO 40, INCISO I

 

DO ARTIGO 41, INCISO III

 

DO § 1º

 

DO ARTIGO 43

 

DA LEI 4.320/64 E

 

ARTIGO 8º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.784

 

DE 22 
DE DEZEMBRO DE 2016.

 
 

 
 

DECRETA:

 
 
 
 

Art. 1º -
 

Fica aberto Crédito Adicional Suplementar
 

na importância de R$ 300.000,00
 

(trezentos 

mil

 

reais), para atender as

 

atividades

 

da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços 

Públicos, conforme abaixo.

 
Funcional Programática

 

C.R

 
 

Projetos/Atividades/Encargos 
Especiais

 

REC

 

Dotação

 

Reforço

 

20.10.15.451.0013.0.025

 

Novo

 

Construção, Reforma e Ampliação 
de Edificações Públicas

 

0.101

 

3.3.90.39.99.00

 

300.000,00

 

TOTAL

 

300.000,00

 

 

Art. 2º -

 

O Crédito aberto no artigo anterior e proveniente de anulação de parte de recursos de 

dotações do orçamento vigente da própria

 

Secretaria, conforme abaixo.

 

Funcional Programática

 

C.R

 
 

Projetos/Atividades/Encargos 
Especiais

 

REC

 

Dotação

 

Anulação

 

20.10.15.452.0013.2.326

 

171

 

Manutenção da Coleta de Lixo

 

0.101

 

3.3.90.39.99.00

 

250.000,00

 

20.10.15.452.0030.2.138

 

172

 

Manutenção da Limpeza Urbana

 

0.101

 

3.3.90.39.99.00

 

50.000,00

 

TOTAL

 

300.000,00

 

 

Art. 3º -

 

Este Decreto

 

entra em vigor na data de sua publicação ou afixação em átrio público, 

revogadas as disposições em contrário.

 

 

 

 

PAULO CEZAR DAMES PASSOS

 

PREFEITO
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