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EXTRATO DE EMPENHO

Instrumento: Nota de Empenho n° 01/2019
Data:12/03/2019
Processo Administrativo n° 01/2018
Objeto: Fornecimento de insumos e ferramentas para atender as necessidades da 
Fundação Municipal de Casemiro de Abreu.
Favorecido: LLC COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME.
CNPJ:16.782.207/0001-03
VALOR: R$ 10.909,25 (dez mil, novecentos e nove reais e vinte e cinco 
centavos)
Funcional: 04.122.0010.2.001
Elemento:3.3.90.30.99.00.00.00 0108

Nilton Francisco de Paula
Presidente da Fundação Municipal Casimiro de Abreu

Portaria n° 425/2017

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

A Fundação Municipal Casimiro de Abreu, no uso das atribuições legais, em 
conformidade com o que dispõe o art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, designa a 
servidor Rodrigo Guedes de Jesus Gonçalves, matricula 8503, para atuar como 
fiscal da Licitação nº 02/2018 – Pregão Presencial, entre a Fundação Municipal 
Casimiro de Abreu e empresa LLC COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI ME, CNPJ N° 16.782.207/0001-03, oriunda do Processo Administrativo 
n° 01/2018, com atribuições de acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.

Casimiro de Abreu, 18 de março de 2019.

Nilton Francisco de Paula
Presidente da Fundação Municipal Casimiro de Abreu

Portaria n° 425/2017
______________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO

Instrumento: Nota de Empenho n° 02/2019
Data:12/03/2019
Processo Administrativo n° 01/2018
Objeto: Fornecimento de insumos e ferramentas para atender as necessidades da 
Fundação Municipal de Casemiro de Abreu.
Favorecido: MACABU E MACABU LTDA.
CNPJ:31.665.011/0001-14
VALOR: R$ 14.748,00 (quatorze mil, setecentos e quarenta e oito reais)
Funcional: 04.122.0010.2.001
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 0108

Nilton Francisco de Paula
Presidente da Fundação Municipal Casimiro de Abreu

Portaria n° 425/2017

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

A Fundação Municipal Casimiro de Abreu, no uso das atribuições legais, em 
conformidade com o que dispõe o art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, designa a 
servidor Rodrigo Guedes de Jesus Gonçalves, matricula 8503, para atuar como 
fiscal da Licitação nº 02/2018 – Pregão Presencial, entre a Fundação Municipal 
Casimiro de Abreu e empresa MACABU E MACABU LTDA, CNPJ N° 
31.665.011/0001-14, oriunda do Processo Administrativo n° 01/2018, com 
atribuições de acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.
Casimiro de Abreu, 18 de março de 2019.

Nilton Francisco de Paula
Presidente da Fundação Municipal Casimiro de Abreu

Portaria n° 425/2017

EXTRATO DE EMPENHO N.º 321/18

Instrumento: Nota de empenho n.º321/2018;
Data:08/03/2018;
Processo Administrativo n°.4233/2017;
Licitação:Pregão Presencial n° 07/2018
Objeto: Referente a fornecimento de materiais e acessórios de informática.
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa:IKE COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA;
CNPJ:68.721.869/0001-69
Prazo: Até 31/12/2018.
Valor: R$40.990,00(Quarenta mil, novecentos e noventa reais);
Origem: Secretaria Municipal de Administração.

Willians Scarpini Gomes
Secretário Municipal de Administração

Portaria n.º 908/2017
________________________________________________________________

Fundo Municipal de Segurança Pública Trânsito e Mobilidade Urbana

Nomeação Nº 005/2019,       Casimiro de Abreu, de 01 de Março de 2019.

O Fundo Municipal de Segurança Pública Trânsito e Mobilidade Urbana, 
Município de Casimiro de Abreu Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais, 

Resolve: 

Art. 1º - Designar,Sérgio Lúcio Caldas Marques, Mat. 6.290 e Elton Araújo da 
Silva, Mat. 6.256,para atuarem como Fiscais do Processo de n° 013/2018, referente 
prestação de serviços de plotagem com adesivos em vinil nos veículos do Fundo 
Municipal de Segurança Pública Trânsito e Mobilidade Urbana, conforme 
Empenho nº. 014/19; Pregão Presencial n.º 002/19 - Empresa: C.G DE OLIVEIRA 
PAPEL E LETRAS-ME
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data. 

Sérgio Moizinho de Melo
PRESIDENTE 

LEI N.°  1824/17
_______________________________________________________________

Fundo Municipal de Segurança Pública Trânsito Mobilidade Urbana

Nomeação Nº 006/2019,             Casimiro de Abreu, 05 de Abril de 2019.

A Secretária Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil de Casimiro de Abreu, 
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: 

Art. 1º - Designar, Sérgio Lúcio Caldas Marques, Mat. 2600 e Nathiele Moura de 
Oliveira, Mat. 11.432 para atuarem como Fiscais do Contrato de Fornecimento de 
Gêneros Alimentícios para Guarda Municipal, conforme Instrumento Contratual 
nº. 004/19; de 04 Abril de 2019 da Empresa: Gabaroni Mercearia LTDA - ME. 
Vigente por 271(Duzentos e setenta e um) dias. 

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

Sérgio Moizinho de Melo
PRESIDENTE 

LEI N.°  1824/17
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ERRATA DO EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO 

O município de Casimiro de Abreu, torna público aos interessados, por 
intermédio doFundo Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando a publicação do extrato da ata registro de preço, oriunda do pregão 
presencial n.º 036/2018, processo n.º 120/2018, empresa detentora do registro: 
C.G  Braga Peças e Serviços Automotivos Ltda Me, publicado no jornal oficial do 
Município de Casimiro de Abreu, edição n.º DCCCXXXV, do dia 03/01/2019, 
páginas27-32, cujo o objeto é o registro de preço para prestação de serviço em 
alinhamento, balanceamento e cambagem, a retificação dos valores da coluna 
“preço total. (R$)” e da linha “Total (R$)”da tabela, os quais passam a vigorar 
com a seguinte redação:

Permanecem em vigor as demais condições não alteradas nessa errata.  

Casimiro de Abreu, 09 de abril de 2019.

ERRATA DO EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO 

O município de Casimiro de Abreu, torna público aos interessados, por 
intermédio doFundo Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando a publicação do extrato da ata registro de preço, oriunda do pregão 
presencial n.º 036/2018, processo n.º 120/2018, empresa detentora do registro: 
RPS Comércio e Peças Automotivas Ltda Me, publicado no jornal oficial do 
Município de Casimiro de Abreu, edição n.º DCCCXXXVI, do dia 08/01/2019, 
páginas19-21, cujo o objeto é o registro de preço para prestação de serviço em 
alinhamento, balanceamento e cambagem, a retificação dos valores da coluna 
“preço total. (R$)” e da linha “Total (R$)”da tabela, os quais passam a vigorar 
com a seguinte redação:

Permanecem em vigor as demais condições não alteradas nessa errata. 

Casimiro de Abreu, 09 de abril de 2019.

 

CONTRATO N.º 004/2019

Processo Administrativo  n°. 001/2019;
Contratante: Fundo Municipal de Segurança Pública Trânsito e Mobilidade Urbana
Contratado:  GABARONI MERCEARIA LTDA, estabelecida na Rua Humberto 
Marinho, nº.619, CENTRO – CASIMIRO DE ABREU/RJ, CNPJ nº 
06.070.477/0001-20
Prazo Para o Fornecimento:  30(Trinta) dias a contar da data da Autorização de 
Fornecimento
Valor: R$ 124.650,26 (cento e vinte quatro mil, seiscentos e cinqüenta reais e vinte e 
seis centavos)
Objeto: Referente a aquisição de Gêneros alimentícios para atender a Guarda 
Municipal.

Casimiro de Abreu, 04 de Abril de 2019

Sérgio Moizinho de Melo
Presidente

LEI n.º 1824/2017
________________________________________________________________

CONTRATO N.º 005/2019

Processo Administrativo  n°. 001/2019;
Contratante: Fundo Municipal de Segurança Pública Trânsito e Mobilidade Urbana
Contratado:  TRM SOLUÇÕES EIRELLI, estabelecida na Rua Zorobabel Alves 
Barreira, nº.244, LOJA 1 - MATARUNA-– CASIMIRO DE ABREU/RJ, CNPJ nº  
21.427.040/0001-94
Prazo Para o Fornecimento:  30(Trinta) dias a contar da data da Autorização de 
Fornecimento
Valor: R$ 42.596,18 (Quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e dezoito 
centavos)
Objeto: Referente a aquisição de Gêneros alimentícios para atender a Guarda 
Municipal.

Casimiro de Abreu, 04 de Abril de 2019

Sérgio Moizinho de Melo
Presidente

LEI n.º 1824/2017
______________________________________________________________

CONTRATO N.º 006/2019

Processo Administrativo  n°. 001/2019;
Contratante: Fundo Municipal de Segurança Pública Trânsito e Mobilidade Urbana
Contratado:  MIGTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
LTDA, estabelecida na Rua Nilo Peçanha, nº 263, LOJA 2 – SOCIEDADE 
FLUMINENSE – CASIMIRO DE ABREU/RJ, CNPJ nº  07.855.254/0001-30
Prazo Para o Fornecimento:  30(Trinta) dias a contar da data da Autorização de 
Fornecimento
Valor: R$8.498,40(Oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
Objeto: Referente a aquisição de Gêneros alimentícios para atender a Guarda 
Municipal.

Casimiro de Abreu, 04 de Abril de 2019

Sérgio Moizinho de Melo
Presidente

LEI n.º 1824/2017
______________________________________________________________

Fundo Municipal de Segurança Pública Trânsito Mobilidade Urbana

Nomeação Nº 007/2019,             Casimiro de Abreu, 05 de Abril de 2019.

A Secretária Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil de Casimiro de Abreu, 
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: 

Art. 1º - Designar, Sérgio Lúcio Caldas Marques, Mat. 2600 e Nathiele Moura de 
Oliveira, Mat. 11.432 para atuarem como Fiscais do Contrato de Fornecimento de 
Gêneros Alimentícios para Guarda Municipal, conforme Instrumento Contratual nº. 
005/19; de 04 Abril de 2019 da Empresa: TRM SOLUÇÕES EIRELLI. Vigente por 
271(Duzentos e setenta e um) dias. 

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

Sérgio Moizinho de Melo
PRESIDENTE 

LEI N.°  1824/17
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Fundo Municipal de Segurança Pública Trânsito Mobilidade Urbana

Nomeação Nº 008/2019,               Casimiro de Abreu, 05 de Abril de 2019.

A Secretária Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil de Casimiro de Abreu, 
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: 

Art. 1º - Designar, Sérgio Lúcio Caldas Marques, Mat. 2600 e Nathiele Moura de 
Oliveira, Mat. 11.432 para atuarem como Fiscais do Contrato de Fornecimento de 
Gêneros Alimentícios para Guarda Municipal, conforme Instrumento Contratual 
nº. 005/19; de 04 Abril de 2019 da Empresa: MIGTECH COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Vigente por 271(Duzentos e setenta e 
um) dias. 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data. 

Sérgio Moizinho de Melo
PRESIDENTE 

LEI N.°  1824/17
_____________________________________________________________

FISCAL DO CONTRATO

Nomeação, Casimiro de Abreu,08 de abrilde 2019
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, no uso das atribuições legais, em conformidade com o que dispõe o Art. 
67 da Lei nº 8.666/93.
Art. 1º - Tornar público a designação dosservidores –Hugo Pena Ximenes – 
Coordenador de Transporte Matr. 3936 – Resolução nº 08/17 e Lyrá Ingrid Siqueira 
Rodrigues – Auxiliar Administrativo do Setor de TransporteMatr. 4205 e para 
exercer a função de Fiscal do Processo Administrativo nº217/2018e seus 
respectivos contratos e Ordens, com atribuição de acompanhar a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.

Ibson Carvalho Dames Junior
Secretário Municipal de Saúde

Port.39/17
______________________________________________________________

Notificação de Lançamento nº: 342/2019.

Prezado contribuinte, 
Pelo presente ato fica Notificado (a) quanto ao lançamento dos impostos incidentes 
referentes ao registro do imóvel nº: 9446, em nosso cadastro imobiliário, que serão 
cobrados no próximo exercício, conforme previsão na Lei Municipal, Código 
Tributário Municipal 223/1993, artigos 23, 458 e 459. 
O recurso quanto ao lançamento e possível erro dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar do recebimento desta ou sua publicação em Diário Oficial criado pela Lei 
1291 de 14 de Maio de 2009, disponível no site www.casimirodeabreu.rj.gov.br 
Oficial do Município para consulta e impressão.   
Contribuinte: Ystea Lopes do Amparo
Endereço do imóvel: Rua: Walter Coelho, nº: 167, Vale da Esperança, Rio 
Dourado, Casimiro de Abreu-RJ. 
Lote:0029, Quadra:000C.
Referente ao Processo: 2245/19.
Data: 04/04/19.

Cleber A. L. Ferreira
Agente de fiscalização

Mat. 6315.
_________________________________________________________

Notificação de Lançamento nº: 343/2019.

Prezado contribuinte, 
Pelo presente ato fica Notificado (a) quanto ao lançamento dos impostos incidentes 
referentes ao registro do imóvel nº: 25618, em nosso cadastro imobiliário, que 
serão cobrados no próximo exercício, conforme previsão na Lei Municipal, 
Código Tributário Municipal 223/1993, artigos 23, 458 e 459. 
O recurso quanto ao lançamento e possível erro dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar do recebimento desta ou sua publicação em Diário Oficial criado pela Lei 
1291 de 14 de Maio de 2009, disponível no site www.casimirodeabreu.rj.gov.br 
Oficial do Município para consulta e impressão.   
Contribuinte: Carlos José Santana Pinto
Endereço do imóvel: Rua: Nerito Rosa, nº: 180, São Sebastião, Casimiro de Abreu-
RJ.
Lote:0007. 
Referente ao Processo: 10785/19.
Data: 04/04/19.

Cleber A. L. Ferreira
Agente de fiscalização

Mat. 6315.

AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE SERVIÇOS

Fica autorizado o início do serviço a partir de 29 de março de 2019, constante no 
Processo: 9235/2018 Contrato Nº: 44/2019. Através do Edital e seus anexos do 
Pregão Presencial 10/2019. Cujo objeto trata-se de: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços técnicos de elaboração de Modelo 
Matemático de Avaliação Imobiliária e de Planta Genérica de Valores (PGV), do 
município de Casimiro de Abreu nas áreas urbanas do Município. Firmado entre o 
Município e a Empresa Tecnosig – Tecnologia e geoprocessamento LTDA inscrita 
no CNPJ sob o nº 110.262.707-07.

Casimiro de Abreu, 29de março de 2019.

Rodrigo Coelho Ramos
Secretário Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio

Port. 348/2018

Tecnosig – Tecnologia e geoprocessamento LTDA
CNPJ nº 110.262.707-07.

Representante
HERMES WILLIAN NEDER SILVEIRA

_____________________________________________________________

Resolução nº 011 de 08 abril de 2019.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições legais, em conformidade com o que dispõe o Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar público a designação dos servidores, Paulo Cezar Lopes Ferreira, 
matrícula nº 2108,e Dayvidson de Souza, Matrícula n.º 2607 e Magno G. 
Rodrigues, matrícula n° 9264para exercerem a função de Fiscais da execução ARP, 
com atribuição de acompanhar e fiscalizar a execução dos fornecimentos oriundos 
da Ata de Registro de Preços, Processo Administrativo nº 4233/2017, Pregão 
Presencial nº 07/2018, que versa sobre o fornecimento de materiais e acessórios de 
informáticapara Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu/RJ, bem como, suas 
respectivas ordens de fornecimento.
Art. 2ºA gestão do contrato citado no artigo anterior ficará a cargo do Departamento 
de Gestão de Contratos da Secretaria Municipal de Administração.
Art 3ºEsta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos,a partir de 19 de março de 2018, data de início da ordem de fornecimento.

Casimiro de Abreu, 08de abrilde 2019.

Willians Scarpini Gomes
Secretário Mun. de Administração

Portaria n.º 908/2017
_____________________________________________________________

Resolução da SMFIC nº 002 de 09 de Abril de 2019

 Dispõe sobre a designação de servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução dos serviços de fornecimento de sistema informatizado que realiza a 
gestão, cobrança, fiscalização e controle dos tributos municipais.

 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o que 
dispõe o artigo 67 da Lei 8.666/93.

 RESOLVE:
 

Art. 1º - Tornar pública a designação dos servidores:Sullivan Lopes Berbert mat. 
2731, Leonardo Henrique de Souza Mat. 11552 e Alexandre Antonio dos Santos 
mat. 2537, para exercerem a função de fiscais de execução dos serviços contratados 
pelo processo administrativo 6746/2018 e contrato 221/2018 que dispõe sobre  a 
prestação de serviços de contratação de empresa desenvolvedora de sistemas 
informatizados, que realize a gestão, cobrança, fiscalização e controle dos tributos 
municipais, conforme objeto do contrato.

Art. 2º- A gestão do contrato citado no artigo anterior ficará a cargo do Apoio 
Administrativo do Gabinete do Secretário.

Art. 3º-  Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rodrigo Coelho Ramos
Secretário Municipal de Fazenda, Ind. e Comércio

Port.348/2018
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PROCESSO Nº 0146/19

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 da 
aquisição solicitada nestes autos tem adequação orçamentária e financeira com a 
Lei Orçamentária e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.
 
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 
IORAMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME, referente à 
aquisição de 01 (um) certificado digital tipo A-3 e-CPF tokem, para funcionários 
Câmara, no valor de R$ 918,00 (Novecentos e dezoito reais).

 
Em, 03 de abril de 2019.

OZILEI ALVES MOREIRA
Presidente

PROCESSO Nº 0270/19

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 da 
aquisição solicitada nestes autos tem adequação orçamentária e financeira com a 
Lei Orçamentária e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, para pagamento ao DETRAN/RJ, referente 
às multas dos veículos de propriedade da Câmara Municipal, no valor total de R$ 
130,16 (Cento e trinta reais e dezesseis centavos).

 
Em, 01 de abril de 2019

OZILEI ALVES MOREIRA
Presidente

PROCESSO Nº 0248/19

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 da 
aquisição solicitada nestes autos tem adequação orçamentária e financeira com a 
Lei Orçamentária e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, para pagamento ao DETRAN/RJ, referente 
a confecção de placa para o veículo de propriedade da Câmara Municipal, no valor 
total de R$ 173,07 (Cento e setenta e três reais e sete centavos).

Em, 01 de abril de 2019
OZILEI ALVES MOREIRA

Presidente

PROCESSO Nº 0277/19

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 da 
aquisição solicitada nestes autos tem adequação orçamentária e financeira com a 
Lei Orçamentária e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, para pagamento ao DETRAN/RJ, referente 
a confecção de placa para o veículo de propriedade da Câmara Municipal, no valor 
total de R$ 173,07 (Cento e setenta e três reais e sete centavos).

 

Em, 01 de abril de 2019
OZILEI ALVES MOREIRA

Presidente

PROCESSO Nº 0278/19

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 da 
aquisição solicitada nestes autos tem adequação orçamentária e financeira com a 
Lei Orçamentária e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, para pagamento ao DETRAN/RJ, referente 
a confecção de placa para o veículo de propriedade da Câmara Municipal, no valor 
total de R$ 173,07 (Cento e setenta e três reais e sete centavos).

 
Em, 01 de abril de 2019

OZILEI ALVES MOREIRA
Presidente

PROCESSO Nº 0279/19

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 da 
aquisição solicitada nestes autos tem adequação orçamentária e financeira com a 
Lei Orçamentária e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, para pagamento ao DETRAN/RJ, referente 
à confecção de placa para o veículo de propriedade da Câmara Municipal, no valor 
total de R$ 173,07 (Cento e setenta e três reais e sete centavos).

 
Em, 01 de abril de 2019

OZILEI ALVES MOREIRA
Presidente

_____________________________________________________________

AVISO REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, torna público, nos 
termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 520, de 15 de Abril de 
2015, e aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, e ainda pela Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 
2014, que fará realizar Procedimento Licitatório – Modalidade: PREGÃO 
PRESENCIAL – TIPO: Menor Preço -  CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE: 
Menor Percentual de Desconto Ofertado para Taxa de Administração – OBJETO: 
Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Gerenciamento do 
Abastecimento e Fornecimento de Combustíveis em atendimento aos Veículos 
Oficiais pertencentes à Câmara Municipal de Casimiro de Abreu.  SESSÃO 
PÚBLICA E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 29/04/19 – 
13H30MIN.  LOCAL: Sede Administrativa da Câmara Municipal de Casimiro de 
Abreu, na Praça Feliciano Sodré, nº 384, Centro, Casimiro de Abreu/RJ. Aos 
interessados, o Edital e seus Anexos encontram-se disponível no endereço citado 
acima, no horário de 9h00min. às 16h30min., mediante a entrega de 01 (uma) 
resma de papel A4, e deverá estar munido do carimbo do CNPJ.  

Casimiro de Abreu, 09 de abril de 2019.

MICHELE DE CARVALHO CLETO MARINHO
PREGOEIRA

_____________________________________________________________________________________

CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº. 008/2019

PROCESSO Nº: 340/2017
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: EL ELYON PNEUS EIRELLI – ME  
END.: AVENIDA PASCHOAL ARTIDO , Nº 536 – VILA BELVEDERE NA 
CIDADE AMERICANA – SÃO PAULO/SP
CNPJ: 16.834.907/0001-96
PRAZO PARA ENTREGA: SERÁ DE 30 (TRINTA) DIAS. 
VALOR TOTAL: 12.816,00 (DOZE MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS 
REAIS).
CONDIÇÕES DE PAGTº: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A 
APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
OBJETO: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS DE LINHA DE 
MONTAGEM NACIONAL E/OU ESTRANGEIRA.

  IBSON CARVALHO DAMES JUNIOR 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 039/17
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Resolução da SMFIC nº 001 de 09 de Abril de 2019

 Dispõe sobre a designação de servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução dos serviços técnicos de elaboração de Modelo Matemático de Avaliação 
Imobiliária e Planta Genérica de Valores (PGV).

 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o que 
dispõe o artigo 67 da Lei 8.666/93.

 RESOLVE:
 

Art. 1º - Tornar pública a designação dos servidores: Cleber Antonio Lucas Ferreira 
Mat. 6315, Leonardo Henrique de Souza Mat. 11552 e Carlos Ronan de Freitas 
Marinho Junior mat.12780, para exercerem a função de fiscais de execução dos 
serviços contratados pelo processo administrativo 9235/2018 contrato 44/2019, 
que dispõe sobre a elaboração de modelo Matemático de Avaliação Imobiliária e 
elaboração da Planta Genérica de Valores (PGV), conforme objeto do contrato.

Art. 2º- A gestão do contrato citado no artigo anterior ficará a cargo do Apoio 
Administrativo do Gabinete do Secretário.

Art. 3º-  Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rodrigo Coelho Ramos
Secretário Municipal de Fazenda, Ind. e Comércio

Port.348/2018
____________________________________________________________

PROCESSO N.º: 041/2017 FMAS

Justificativa

Na utilização da sequência numérica de contratos com recursos do Fundo 
Municipal de Assistência Social, a numeração contratual 001/2019 foi 
erroneamente atribuída em nossos arquivos a um contrato constante do processo 
administrativo 041/2017 FMAS. Venho respeitosamente esclarecer os fatos:
O processo 041/2017 FMAS foi encaminhado a este Departamento para 
elaboração do termo contratual. O termo foi elaborado, a ele foi atribuído o número 
001/2019 e seu extrato foi lançado em nossa planilha eletrônica, mas, por erro 
administrativo, somente após a elaboração do contrato, percebeu-se que não 
constava nos autos a indicação da existência de recursos orçamentários do ano 
corrente para saldar a despesa, uma vez que o bloqueio orçamentário realizado para 
o certame licitatório foi feito no ano passado.
Logo após, o processo 041/2017 FMAS foi devolvido à Secretaria de Assistência 
Social para realização do bloqueio orçamentário (ou indicação da existência de 
recursos orçamentários do ano corrente para saldar a despesa), sem que o contrato 
fosse cebrado. Mas o extrato do contrato não foi apagado da planilha eletrônica 
utilizada para o controle da sequência contratual.
Ao receber em nosso Departamento o processo 040/2018 FMAS, ao termo de 
contrato elaborado foi atribuído o número 002/2019 FMAS, considerando os 
dados existentes em nossa planilha.
Em fevereiro de 2019, ao redigirmos alguns relatórios, utilizou-se, como de 
costume, a planilha eletrônica como base, e percebemos o acontecido. Venho 
humildemente admitir o erro deste Departamento.

Casimiro de Abreu, 19 de fevereiro de 2019

Sara Robaine de Moraes
Mat. 11.080

Diretora do Departamento de Assessoria
Técnica e Jurídica, Contratos e Publicações

____________________________________________________________

CONVITE

Viemos por meio desta, convidar todas as instituições não-governamentais, bem 
como, os profissionais da área, que tiverem interesse para participar do Conselho 
Municipal de Cultura, devendo apresentar documentação comprovando 
funcionamento da instituição.
Quanto aos profissionais da classe artística, deverão apresentar o respectivo 
registro profissional. 
As inscrições deverão ser feitas de 15 a 26 de abril, na Rua Franklin José dos 
Santos, n° 88, Centro, Casimiro de Abreu/RJ.
O fórum ocorrerá no dia 08 de maio, a partir das 13:00h, no endereço supracitado.
  

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: ILAGOS DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM LTDA
PROCESSO N.º 007/2018, LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 
008/2018
OBJETO: EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO 
DE DIVERSOS EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA 
PACIENTES MUNICIPES.  
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR ESTIMATIVO: R$ 275.931,25 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO 
MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO 
CENTAVOS).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: ALG RIO COMÉRCIO DE 
PRODUTOS EIRELI - EPP
PROCESSO N.º 219/2018, LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 
51/2018
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR A SEREM 
UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELOS ACS E 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELOS ACE DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE.  
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR ESTIMATIVO: R$ 8.232,00 (OITO MIL DUZENTOS E TRINTA E 
DOIS REAIS).

_______________________________________________________________

Portaria nº 018/2019

O Presidente do IPREV-CA – Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Casimiro de Abreu, no uso de suas atribuições previstas na Lei 
1.047/06, 

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar Dalgiza Maria Machado do Cargo em Comissão de Consultor 
Jurídico, padrão CC-3.

Art. 2º - Justifica-se a exoneração uma vez que a Consultora Jurídica Alessandra 
Silva Batista, matrícula nº 21235, retornou do seu afastamento de sua Licença 
Maternidade.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, ou afixação em 
átrio público, com efeitos retroativos à 17 de março de 2019.

Casimiro de Abreu, 20 de março de 2019.

Valdecir Bezerra Campos
              Presidente IPREV-CA

Port. Nº 1296/2017
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Portaria nº 019/2019

O Presidente do IPREV-CA – Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Casimiro de Abreu, no uso de suas atribuições previstas na Lei 
1.047/06, 

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Gratificação por Representação de Gabinete, símbolo CC,  na 
base de 100% (cem) por cento, sobre o Cargo em Comissão de Consultor Jurídico, 
da servidora Alessandra Silva Batista, matricula 21235.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, ou afixação em 
átrio público, surtindo seus efeitos a partir de 17 de março de 2019.

Casimiro de Abreu, 20 de março de 2019.
                         

 Valdecir Bezerra Campos
 Presidente do IPREV-CA

Portaria 1296/201

_____________________________________________________________

Portaria nº 020/2019

O Presidente do IPREV-CA – Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Casimiro de Abreu, no uso de suas atribuições previstas na Lei 
1.047/06, 

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 056/2018, que designou o servidor João Alberto Alves da 
Silva Júnior, Auxiliar Administrativo, mat. 2592, para responder sem ônus e 
interinamente, pelo Departamento de Recursos Humanos deste Instituto de Previdência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, ou afixação em 
átrio público, com  efeitos retroativos à 01 de fevereiro de 2019.

Casimiro de Abreu, 20 de março de 2019.
                         

Valdecir Bezerra Campos
 Presidente do IPREV-CA

Portaria 1296/2017

______________________________________________________________

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEMAD Nº 079/201     EM, 01 DE ABRIL DE 2019

  O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
DELEGADAS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 054/2013, E COM 
FULCRO NO ART. 147, DA LEI Nº 365, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS, a Servidora 
Municipal MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FRANCISCO, Professora “A”, 
Matrícula nº 2838, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 02 
(DOIS) ANOS, conforme Processo Administrativo nº 151/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio 
público, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 30 
de junho de 2019.

WILLIANS SCARPINI GOMES
Secretário de Administração

Port. 908/2017

AVISO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 PMCA

O Município de Casimiro de Abreu torna público aos interessados, através da 
Comissão Permanente de Licitação, o resultado da licitação na Modalidade 
Tomada de Preços nº 02/2019, objetivando a  contratação de empresa legalmente 
habilitada para a execução de Obra de Drenagem pluvial e Pavimentação da Rua 
Costa Pereira e drenagem pluvial da Rua Amizade, Bairro Palmital, em Barra de 
São João  – 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu-RJ., finalizada no dia 
02/04/2019, às 14h00min., O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no 
uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 58/2019, após convocação 
divulgada por email para divulgar o Resultado da presente licitação, informando 
que compareceram o certame as empresas: : LLC COMERCIO E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, CONSTRUTORA HERINGER 
EIRELI  e  KROFMAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.  Sagrou-se 
vencedora a proposta da empresa CONSTRUTORA HERINGER EIRELI  , 
conforme Quadro Comparativo de Preço e a Tabela constante na Ata de Abertura e 
Julgamento da Proposta de Preços, lavrada no dia 02/04/2019, às 14h00min. 
Maiores informações poderão ser obtidas na Comissão de Licitação, na Rua Padre 
Anchieta, nº 234, Centro – Casimiro de Abreu – RJ, no horário de 09h30min., às 
16h00min, exceto feriados Nacionais, Estaduais e Municipais, bem como finais de 
semana, pelos telefones (22) 2778-9808 ou por meio do endereço eletrônico 
licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br.

Casimiro de Abreu, 05 de Abril de 2019

Marcelo Pereira Rangel
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria 58/2019

______________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Casimiro de Abreu torna público aos interessados, por intermédio 
da Comissão de Pregão, que fará realizar na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu 
situado na Rua Padre Anchieta, n.º 234, Segundo Piso- Licitação na Modalidade 
Pregão na forma Presencial n.° 029/2019, no dia 26/04/2019, às 09h30min para 
Aquisição de papel e toners pra atender as necessidades da Secretaria de 
Comunicação. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site: 
http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br ou em até 24 (vinte e quatro) horas 
anteriores à data do recebimento das propostas, mediante a entrega de 01 (uma) 
resma de papel A4 e o interessado deverá estar munido do carimbo do CNPJ, no 
endereço acima citado no horário de 09h00min às 16h30min.

Casimiro de Abreu, 09 de abril de 2019.

Bárbara Coutinho Bastos
  Pregoeira

______________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Casimiro de Abreu torna público aos interessados, por intermédio 
da Comissão de Pregão, que fará realizar na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu 
situado na Rua Padre Anchieta, n.º 234, Segundo Piso- Licitação na Modalidade 
Pregão na forma Presencial n.° 030/2019, no dia 26/04/2019, às 14h00min para 
Aquisição de água mineral as necessidades da Secretaria de Educação, Fundação 
Cultural e Fundo Municipal de Saúde. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
no site: http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br ou em até 24 (vinte e quatro) horas 
anteriores à data do recebimento das propostas, mediante a entrega de 01 (uma) 
resma de papel A4 e o interessado deverá estar munido do carimbo do CNPJ, no 
endereço acima citado no horário de 09h00min às 16h30min.

Casimiro de Abreu, 09 de abril de 2019.

Bárbara Coutinho Bastos
Pregoeira
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 1535/2019                                                               EM, 01 DE ABRIL DE 2019.

Dispõe sobre as contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da 
administração pública municipal direta, autárquica, fundacional.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO 
ARTIGO 79, INCISO VII DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 15 DA LEI Nº 8.666, 
DE 21 DE JUNHO DE 1993, E SUAS ALTERAÇÕES;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da 
administração pública municipal direta, autárquica, fundacional, obedecerão ao disposto neste Decreto.
Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:
I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição 
de bens, para contratações futuras;
II - ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se 
registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas;
III - órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública municipal responsável pela condução do conjunto de procedimentos 
para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente, sendo a competência para gerenciar dos Secretários, 
Presidentes de Fundos, Fundações Públicas e Empresas Públicas, conforme Lei 1572, de 20 de junho de 2013 e regulamentada pelo 
Decreto 116/13;
IV - órgão participante - órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de 
Preços e integra a ata de registro de preços; 
V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da 
licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade 
de medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a 
programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Art. 4º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o 
seguinte:
I - Formalizar processo administrativo, de maneira ordinária;
II - promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório, sendo-lhe facultado solicitar auxílio 
técnico dos Órgãos Participantes para tal;
III – apreciar toda e qualquer alteração que implique acréscimo nos valores contidos na Ata de Registro de Preços, tomando as medidas 
cabíveis sempre que houver necessidade;
IV - gerenciar a ata de registro de preços;
V - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 
VI - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório; 
VII - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
VIII - autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 4º do art. 21 deste Decreto, respeitado o prazo de 
vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante;
IX - manter planilha contendo saldo atualizado   
X- Avaliar os pedidos de adesão de orgãos e orientá-los, se necessário. 
§ 1º A ata de registro de preços, deverá ser assinada pelo Órgão Gerenciador e demais participantes.
§ 2º O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos incisos III e 
IV  do caput.
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XI - celebrar assinatura de contrato, contendo seus quantitativos e toda e qualquer particularidade seja na execução do objeto quando o 
mesmo se referir à aquisição e/ou fornecimento que seja executado em mais de uma parcela, tenha necessidade de formalização de 
garantia e/ou possua peculiaridade em seu fornecimento. Ficando desobrigados da confecção contratual os casos de entrega imediata sem 
obrigação futura.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

Art. 5º  O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o 
encaminhamento ao Departamento Central de Compras com as informações adequadas ao registro de preços do qual pretende fazer parte, 
devendo ainda:
I - garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente; 
II - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;
III - celebrar assinatura de contrato contendo seus quantitativos e toda e qualquer particularidade seja na execução do objeto quando o 
mesmo se referir a aquisição e/ou fornecimento que seja executado em mais de duas parcelas, tenha necessidade de formalização de 
garantia e/ou possua peculiaridade em seu fornecimento; 
IV - proceder com abertura de Processo Administrativo que contenha a Ata de Registro de Preços, anexo que limita sua respectiva fração 
da mesma, e documentos determinados pela Secretaria Municipal de Governo; 
V - apreciar toda e qualquer alteração que implique acréscimo nos valores contidos na Ata de Registro de Preços e em caso de discordância 
das razões apresentadas recomendarem ao Órgão Gerenciador as medidas a serem adotadas; e
VI - Enviar através de Ofício para o Órgão Gerenciador os quantitativos atualizados, saldo remanescente de contrato a cada nova 
aquisição, para fins de controle. 
§ 1º Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

CAPÍTULO IV
DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Art. 6º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, 
de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, pela Comissão Permanente/Especial de Licitação, precedida 
de ampla pesquisa de mercado do Departamento Central de Compras, ambos os setores da Secretaria Municipal de Governo;
§ 1º O julgamento por técnica e preço, na modalidade concorrência, poderá ser excepcionalmente adotado, a critério do órgão gerenciador 
e mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade.
§ 2o Na licitação para registro de preços é necessário indicar a dotação orçamentária, ficando dispensado o bloqueio orçamentário 
referente à despesa que somente será exigido para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil,desde que devidamente 
justificada. 
Art. 7º O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar 
maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.
§ 1º No caso de serviços, a divisão considerará a unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados, e será observada a 
demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame.  
§ 2º Na situação prevista no § 1º, deverá ser evitada a contratação, em um mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a 
execução de um mesmo serviço, em uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização.
Art. 8º O edital de licitação para registro de preços observará o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 1993 e 10.520/02 contemplará, no 
mínimo:
I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes;
III - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, 
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem 
adotados;
IV - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do art. 11;
V - órgãos e entidades participantes do registro de preço;
VI - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível;
VII - penalidades por descumprimento das condições;
VIII - minuta da ata de registro de preços como anexo;
IX – minuta de contrato como anexo;
§ 1º  O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados 
no mercado, desde que tecnicamente justificado.
§ 2º  O exame e a aprovação das minutas do instrumento convocatório e seus anexos, incluindo minuta do contrato serão efetuados pela 
Procuradoria Geral do Município.
§ 3º Termo de referência ou projeto Básico, nos termos de Normativa da Secretaria Municipal de Governo.
Art. 9.  Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem 
classificado.
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Parágrafo único.  A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante 
mais bem classificado.

CAPÍTULO V
DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA

Art. 10.  Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:
I - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais 
aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 e os mais bem classificados durante a fase competitiva cujas 
propostas não excedam 10% do valor ofertado pelo licitante vencedor;
II - o preço registrado com indicação dos fornecedores será registrado em ata e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços; e
III - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações. 
§ 1º O registro a que se refere o inciso II do caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de 
atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 19 e 20.   
§ 2º Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do caput, serão classificados segundo a ordem da última proposta 
apresentada durante a fase competitiva. 
§ 3º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o inciso II do caput será efetuada, na hipótese 
prevista no parágrafo único do art. 12 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas 
nos arts. 19 e 20. 
§ 4º O anexo que trata o inciso I do caput consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou da concorrência, que conterá a 
informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame e os mais bem 
classificados durante a fase competitiva cujas propostas não excedam 10% do valor ofertado pelo licitante vencedor.   
Art. 11.  O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o 
inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 
da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993.
§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

CAPÍTULO VI
DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS

Art. 12.  Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, 
no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
Parágrafo único.  É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado.
Art. 13.  A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de 
publicidade.
Parágrafo único.  A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a 
aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
Art. 14.  A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, 
devendo em caso de Participante ser cientificado o Gerenciador.
Art. 15.  A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

CAPÍTULO VII
DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Art. 16.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores IV deste 
Decreto, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Art. 17.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador 
convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade.
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§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação 
original.
Art. 18.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento ou emissão de nota de 
empenho, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
II - convocar os demais fornecedores registrados em Ata para assegurar igual oportunidade de negociação.
Parágrafo único.  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.
Art. 19.  O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
Parágrafo único.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Art. 20.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO VIII
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 

Art. 21.  Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório e possua Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 
diverso dos participantes, mediante anuência do órgão gerenciador e dos fornecedores dos itens demandados.
§ 1º  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão 
consultar o órgão gerenciador e ao fornecedor da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão através de Ofício no qual deve 
estar contido o quantitativo pretendido, condições e local de fornecimento para fins de verificação quanto à possibilidade de adesão.

§ 2º  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com 
o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os 
órgãos participantes.
§ 4º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.   
§ 5º  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 
noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
§ 6º  Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
§ 7º  É facultada aos órgãos ou entidades federais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços pela Administração Pública 
Municipal. 

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
 
Art. 22.  A municipalidade poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na operacionalização do disposto neste Decreto e 
automatizar procedimentos de controle e atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes.
Art. 23.  As atas de registro de preços vigentes, decorrentes de certames realizados sob a vigência do Decreto nº 466, de 30 de dezembro de 
2014, poderão ser utilizadas pelos órgãos gerenciadores e participantes, até o término de sua vigência.
Art. 24. O órgão gerenciador e os órgãos participantes e não participantes deverão realizar as publicações necessárias para o atendimento 
da legislação vigente, inclusive o §2° do artigo 15 da Lei 8.666/93.

Art. 25.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio público, revogadas as disposições em contrário, em 
especial o decreto nº 466/2014.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO
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