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MAISTRABALHOE NOVAS CONQWSTAS 

DECRETO N4.925 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2016 

Estabelece medidas de contenção de gastos referentes a 
realizacão de exames de que trata o Pregão Presencial n 
10/2016 que tern como adjudicatária a empresa CEDIO - Centro 
Diagnóstico por Imagern de OlImpia Ltda - Epp e dá outras 
providências. 

EDWANIL DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de SeverInia, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuiçOes leg,-4 ,.s e no pleno exercIcio de suas funçOes e; 

Considerando a necessidade de manter o equilIbrio das contas 
p1blicas, dando cumprimento aos limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

Considerando a necessidade de prornover a racionalização dos 
gastos, limitando-os ao essencial para c funcionamento dos órgãos e entidades da 
Administração Páblica Municipal, objetivando näo haver descontinuidade na execução dos 
programas sociais e demais despesas prioritárias do governo municipal; 

Considerando a crise fiscal e financeira instalada no Pals, 
caracterizada por urn cenário de recessão econômica, de inflação e juros altos, retração do 
produto interno bruto e queda de receitas transferidas; 

Considerando a transparência, o controle, o equilIbrio fiscal, 
como requisito próprio de governabflidade democrática e ainda a necessidade de 
equalizacao, além do que trata o artigo 32  do Decreto n 2  4.9 17, de 17 de outubro de 2016; 

Considerando finalmente, tratar-se de Ata de Registro de Preços, 
em que as aquisiçOes se dão por eventualidades, portanto, passIvel de redução além do 
estipulado pelo §1, do artigo 65, da Lei Federal n 2  8.666/93. 

DECRETA 

Artigo 12 - Ficarn estabelecida a medida de reduçao de gastos 
referentes a realização de exames de que trata o Pregão Presencial n 2  10/2016 que tern 
como adjudicatária a empresa CEDIO - Centro Diagnóstico por Imagem de OlImpia Ltda - 
Epp. 

§1 2  - A reduçao de que trata o caput deste artigo consiste no 
gasto máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês; 

§2 2  - Somente poderá ultrapas5;ar a meta mensal estabe lecida 
mediante justificativa oficial do Secretário de Saüde, do municIpio. 
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Artigo 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação e terá sua vigência ate 31 de dezembro de 2016, revogadas as disposiçOes 
contrárias. 

Prefeitura Municipal de SeverInia, em 09 de novembro de 2016. 

ANIL DE OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de 
SeverInia, em 09 de novembro de 2016. Registre-se e Publique-se. 

CATIA CRISTItA MEDES DUCATI 
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