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PODER EXECUTIVO
DO RIO DE JA NEIRO
ATOSESTA
DODOSECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO
PREFEITURA M UNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA M UNICIPAL DE GOVERNO

PORTARIA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 025/2018
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
veículos, nas especificações constantes do Termo de Referência, para a
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.
PROCESSO N.º 50.727/2018
DATA E HORA DO CERTAME: 03 de agosto de 2018, às 10:00
horas
RETIRADA DO EDITAL: No sítio www.comprasgovernamentais.
gov.br, na Comissão Permanente de Licitação – End.: Alameda
Esmeralda, 206 – Jardim Primavera – D. Caxias/RJ, mediante
apresentação de pen drive e através do Portal da Transparência:
http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php/licitacao
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

P O R T A R I A N s 0 3 3 /S M G /2 0 1 8

Em 20/07/2018.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE DUQUE DE CAXIAS
EXTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DÉ DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais,

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 012A/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2018.

RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria de n° 023/SMG/2018, e DESIGNAR como Gerente Fiscal do
Contrato de n° 01 -A/002/2018,oriundo da Dispensa de Licitação, para sem prejuízo de suas
funções, a contar de 12 de março de 2018. conforme Procedimento Administrativo n°
51699/2018 fiscalizar a prestação de serviços destinado ao atendimento às necessidades da
Secretaria Municipal de Governo, desta Municipalidade com base no art. 24, inciso IV, da Lei
Federal 8.666/93, contratação da empresa GLOBAL RENT A CAR LTDA, C-NPJ sob o n°
01.187.09/0001-78.
ELLEN CORDEIRO DE SOUZA

Matrícula n°35235-7

Gerente Fiscal

DEN1SSON TORRES DA SILVA

Matrícula n° 36311-1

Suplente

WILLIAN DE OLIVEIRA
FRANCISCO

Matrícula n° 06344-2

Suplente

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias,

de

de 2018.

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Governo.
ORGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação.
PROCESSO: 52992/2017
OBJETO: Aquisição de Material Gráfico, em atendimento à necessidades da Secretaria Municipal
FAVORECIDO: EDIGRÁFICA E EDITORA LTDA inscrita no C N P J: 04.218.430/0001-35.
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2018
OBJETO: Aquisição de insumos betuminosos, atendendo às
necessidades da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, conforme
quantidades descritivas no Termo de Referência.
PROCESSO N.º 53.777/2018
DATA E HORA DO CERTAME: 03 de agosto de 2018, às 10:00
horas
RETIRADA DO EDITAL: No sítio www.comprasgovernamentais.
gov.br, na Comissão Permanente de Licitação – End.: Alameda
Esmeralda, 206 – Jardim Primavera – D. Caxias/RJ, mediante
apresentação de pen drive e através do Portal da Transparência:
http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php/licitacao
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Em 20/07/2018.

Izabel Cristina da Cunha Maia
Pregoeira

de Educação.

RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:
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CPL – Comissão Permanente de Licitação

Izabel Cristina da Cunha Maia
Pregoeira
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Apostila - Livro aluno - Módulo - 83 pág
21x29, 7 cm ( fechado) miolo offset 75 g
4/4 - capa pape! triplex 250 gr 4/0 cores
com íamínação brilho - acab. 2 grampos
canoa
Apostila - livro professor - m ódulo - 59
pág 21x29,7 cm ( fechado) miolo offeet
75 g 4/4 - capa papel triplex 250 gr 4/0
cores com laminação brilho - acab 2
grampos canoa
Agenda -100 pág - med 15x21 cm (
fechado) 4/4 cores - capa triplex 250 gr miolo offeet 75 - acabamento - laminação
briiho - acabamento brochura
Caderno universitário - capa dura papel
cartão paraná - 200 folhas pautada 1/1
cor, 21x28 cm { fehcado ), imp 4/0 cores
lateral esp . -Laminação brilho acabamento espiral - wire -o lateral
esquerda
Cartaz A 3 - couché brilho 115 g - imp 4/0
cores - med 29,7 x 42
Crachá pvc - formato 10 x 15 cm ,
impressão em papel triplex 250 gr, 4/0
cores , furo e corda
Folder - medida 21x29, 7cm ( aberto ) impressão 4/4 cores papel couché brilho
115 g - acabamento com dobras
Livro para saída de processos - med
29,7x21cm ( fechado ) - capa dura em
cartão parana , impressão 4/0 cores,
laminação briiho , miolo papel offset 90 g
200 páginas , impressão 1/1 cor
Relatório descritivo - med 21 x 29, 7 cm (
fechado ) 8 págs 4/4 cores , papel offeet
120 gr, acabamento em dobra em
grampo canoa
Revista 48 pág + capa - med 20 x28 cm (
fechado ) imp 4/4 cores capa couché
brilho 150 g miolo couché 90 g
Apostila - 1oano -124 pág - capa : 29.
7x42. 6 cm , 4x1 cores, tinta escala em
couché fosco 250 g. pré impressão ctp
21-29. 7 cm 4 cores , tinta escala em
offeet 90 g. pré-impressão ctp. lombada :
6mm , dobra colado , laminação -1 lado (
capa)
Apostila - 2° ano 92 pág - capa 29.
7x42. 6cm , 4x1 , cores tinta escala em
couché fosco 250 g . pré impressão ctp
21x29.7 cm , 4 cores , tinta escala em
offeet 90 g. pré impressão ctp lombada 6
mm, dobra , colado , laminação -1 lado (
capa)

UNI

66.600

R$ 1,89

EDIGRÁFICA

R$ 125.874,00

UNI

4.200

R$ 3,00

EDIGRÁFICA

R$ 12.600,00

UNI

6.600

R$ 2,72

EDIGRÁFICA

R$ 17.952,00

UNE

126.000

R$ 7,58

EDIGRÁFICA

R$ 955.080,00

R$ 351,00

UNI

270

R$1,30

EDIGRÁFICA

UNI

2.400

R$ 1,10

EDIGRÁFICA

UNI

27.000

R$ 0,10

EDIGRÁFICA

UNI

600

R$ 23,00

EDIGRÁFICA

UNI

60.000

R$ 0,36

EDIGRÁFICA

R$21.600,00

UN!

11.250

R$ 1,75

EDIGRÁFICA

R$ 19.687,50

UNE

10.035

R$ 4,36

EDIGRÁFICA

R$ 43.752,60

UNI

10.584

R$ 3,78

EDIGRÁFICA

R$ 40.007,52

R$ 2.640,00
R$ 2.700,00

R$ 13.800,00

Sexta-feira
20 de Julho de 2018
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Apostila 3o ano -120 pág -capa 29. 7x42
. 6 cm , 4x1 cores , tinta escala em
couche fosco 250 g . pré impressão ctp
21.29. 7 cm , 4 cores , tinta escala em
offset 90 g . pré impressão ctp .
lombada 6 mm , dobra , colado ,
laminação 1 lado capa
Apostila -4 o ano 108 pág - capa 29. 7x42
. 6cm , 4x1 cores , tinta escala em
couche fosco 250 g . pré impressão ctp
21x29.7 cm , 4 cores tinta escala em
offset 90 g. pré impressão ctp lombada :
6mm , dobra colado , laminação 1 lados
capa
Apostila - 5oano 128 pág - capa 29. 7x42
. 6cm , 4x1 cores , tinta escala em
couche fosco 250 g . pré impressão ctp
21x29.7 cm , 4 cores tinta escala em
offeet 90 g. pré impressão ctp lombada :
6mm , dobra colado , laminação 1 lados
capa
Apostila - 6oano 140 pág - capa 29. 7x42
. 6cm , 4x1 cores , tinta escala em
couche fosco 250 g . pré impressão ctp
21x29.7 c m , 4 cores tinta escala em
offset 90 g. pré impressão ctp lombada :
6mm , dobra colado , laminação 1 lados
capa
Apostila - 7oano 136 pág - capa 29. 7x42
. 6cm , 4x1 cores , tinta escala em
couche fosco 250 g . pré impressão ctp
21x29.7 cm , 4 cores tinta escala em
offset 90 g. pré impressão ctp lombada :
6mm , dobra colado , laminação 1 lados
capa
Apostila - 8oano 124 pág - capa 29. 7x42
. 6cm, 4x1 cores, tinta escala em
couche fosco 250 g . pré impressão ctp
21x29.7 cm , 4 cores tinta escala em
offset 90 g. pré impressão ctp lombada :
6mm , dobra colado , laminação 1 lados
capa
Apostila - 9oano 160 pág - capa 29. 7x42
. 6cm , 4x1 cores , tinta escala em
couche fosco 250 g . pré impressão ctp
21x29.7 cm , 4 cores tinta escala em
offset 90 g. pré impressão ctp lombada :
6mm , dobra colado , laminação 1 lados
capa

14.215

UNI

UNI

13.062

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Governo.
ORGÃO PARTICIPANTE: S ecretaria M unicipal de Educação.
PROCESSO: 52992/2017
OBJETO: Aquisição de Material Gráfico, em atendimento à necessidades da Secretaria Municipal
FAVORECIDO: SOMAR RiO DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ: 18.589.619/0001-49.

R$ 54.468,54

EDIGRÁFICA

R$4,17

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 012D/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2018.

R$ 60.840,20

EDIGRÁFICA

R$ 4,28

•
UNI

12.645

EDIGRÁFICA

R$ 4,28

R$ 54.120,60

WÊBÊÈÊÊÍÊBBÊÈÊÊBBS& Ä ä § ■

■

EDIG RÁFIC A

R $ 4 ,7 7

R$ 38.565,45

UNI

6.960

R$ 5,23

EDIGRÁFICA

R$ 36.400,80

UNI

5.295

R$ 4,75

EDIGRÁFICA

R$ 25.151,25

UNI

3.780

R$ 7,37

EDIGRÁFICA

R$ 27.858,60

Valor Total

de Educação.

RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:

t .'1
.M

A genda personalizada do professor med
- 15x21 cm ( fe c h a d o ) - capa dura papel
cartão paraná imp 4/0 cores - lam inação
brilho - M iolo 400 pg - imp 4/4 cores

4

8.0 85

UNI
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UNI

1
375

IBÉM M tÜ I M
R$ 23,43

I

B

ls
R$ 8.786,25

SO M AR

Valor Total

R$ 8.786,25

Duque de Caxias, 20 de Julho de 2018.

ESTADO DO RIO DEJOÃO
JANEIRO
CARLOS DE SOUSA BRECHA
Secretário
Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL
DE DUQUE
DEGoverno
CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 012E/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2018.
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Governo.
ORGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação.
PROCESSO: 52992/2017
OBJETO: Aquisição de Material Gráfico, em atendimento à necessidades da Secretaria
FAVORECIDO: GRÁFICA IGUAÇU LTDA inscrita no C N P J : 20.949.657/0001-07.

R$1.553.450,06

•

Municipal de Educação.

RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:

Duque de Caxias, 20 de Julho de 2018.

CARLOS DE SOUSA BRECHA
ESTADO DO RIO DEJOÃO
JANEIRO
Secretário
Municipal DE
de Governo
PREFEITURA MUNICIPAL
DE DUQUE
CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
• imí

' ^ I*

RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:

Caderno brochura - 96 folhas pautadas
1/1 cor 15x21 cm( fechado ) capa triplex
250 gr - laminação brilho

6

Certificado - offeet 180 g - imp. 4/0 cores
- med 21x29 ,7 cm

UNI

2.100

R$ 0,60

Gl

13

Jornal -12 pág med - A3 ( fechado) imp
4/4 cores papel reciclado 90 g acabamento com 1 dobra e 2 grampos
cada

UNI

2.400

R$ 0,99

Gl

R$ 2.376,00

14

Livro de ponto med - 21 x 2 9, 7 cm (
fechado) capa dura em cartão paraná impressão 4/0 cores , laminação brilho ,
miolo papel offset 90 g , 200 páginas
impressão 1/1 cor

UNi

600

R$ 25,00

Gl

R$ 15.000,00

15

Livro de protocolo - med 29 x 7x21 cm (
fechado) - capa dura em cartão paraná ,
impressão 4/0 cores , laminação brilho ,
miolo papei offeet 90 g , 200 páginas ,
impressão 1/1 cor

UNI

600

R$ 25,00

Gl

R$ 15.000,00

17

Pasta Modelo 17 - med 23, 75x33 cm (
fechado ) - bristol azul 240 g imp . 1/0 cor
- acabamento com 1 vinco

UNI

90.000

Gl

R$ 0,50

R$ 45.000,00

18

Pasta em L timbrada - med 22 x 31 cm (
fechado) triplex 250 g imp 4/0 cores corte especial e colagem

UNi

3.000

Gl

’ .í 1

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 012B/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2018.

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Governo.
ORGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação.
PROCESSO: 52992/2017
OBJETO: Aquisição de Material Gráfico, em atendimento à necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
FAVORECIDO: GLOBAL PRINT EDITORA GRÁFICA LTDA- EPP inscrita no C N P J: 12.622.028/0001-40.
•

9

UNI

93.000

R$ 195.300,00

GDD

R$ 2,10

Valor Total

Duque de Caxias, 20 de Julho de 2018.

JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA

Secretário Municipal de Governo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA
Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 012C/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2018.

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO
NO CADASTRO DE FORNECEDORES DA PMDC

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Governo.
ORGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação.
PROCESSO: 52992/2017 .
OBJETO: Aquisição de Material Gráfico, em atendimento à necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
FAVORECIDO: MARC PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA LTDA inscrita no CNPJ: 15.292.830/0001-07.

O Secretário Municipal de Governo AUTORIZA a inscrição das
firmas abaixo relacionadas:

RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:

•

I I I

11

Diário de classe - med 24 x 29, 7 (
fe c h a d o ) - papel offeet 180 g p/ capa 4/0
cores e offset 75 g - imp 1/1 cor ( m io lo ),
form ato aberto 61 x 29, 7 cm , definida

|

UNI

5.400

R $ 1 ,1 4

R$ 2.400,00
R$81.036,00

R$ 195.300,00

Duque de Caxias, 20 de Julho de 2018.

•

R$ 0,80

Valor Total

R$1.260,00

M A R C P R IN T

•

R $ 6 .1 5 6 ,0 0

pela se cre taria d e a c o rd o c o m o

segm ento

Valor Total I

R$6.156,00

I

•

VIRALI COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR E DESCARTÁVEIS LTDA
ARC FONTOURA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
CRATER CONSTRUÇÕES LTDA

Duque de Caxias, 20 de Julho de 2018.

Mayara Lopes da Silva
Presidente da Comissão Especial de Cadastro

JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA
Secretário Municipal de Governo

JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA
Secretário Municipal de Governo

% Oi- I (f
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ESTADO » 0 RIO DE JANEIRO
É S É

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL

P R E F E I T U R A

Para consulta e conhecimento dos interessados, o Edital estará disponibilizado no
site oficial da PMDC, http://www.duquedecaxias.ri.qov.br/.

tjfir D U DE
Q U URBANISMO
E DE
E HABITAÇÃO
PROCURADORIA

.f CAXIAS

GERAL DO MUNICÍPIO

1. DO OBJETO

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES

ESPÉCIE;

Termo de Compromisso e Obrigações ne. 19-014/2018, conforme o
Processo Administrativo n^ 57.709/2016.

PARTES:

M UNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE URBANISMO E HABITAÇÃO e, do outro lado, LUZENI MARQUES DE
SOUZA, inscrita no CPF sob o ns 902.980.557-91.

OBJETO:

O objeto do presente Termo é o pedido de Legalização à Título Precário de 02
(DUAS) unidades residenciais unifa mi liares, de imóvel situado na Rua das
Verbenas, Lote 06, Quadra 13, Parque Chuno, Jardim Primavera, 29 Distrito Duque de Caxias - RJ, tendo em vista que o projeto não atende aos Parâmetros
Urbanísticos, no que tange ao afastamento frontal mínimo de 3,00 (três)
metros fixados pelo Decreto 4590/05, conforme planta situação, ficha de análise
a folha 15 e Decreto n^ 3.536 de dezembro de 1999, de acordo com o exposto
pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo à fl. 19 do Processo
Administrativo n5 57.709/2016 e em atendimento às diretrizes do Decreto n5
3.536/1999.

1.1. Constitui objeto do presente edital o Credenciamento de Instituições
Financeiras, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviços
de concessão de empréstimos e financiamentos, mediante consignação em folha
de pagamento, aos Servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, pessoa
jurídica de direito público, com sede à Alameda Esmeralda, 216, Jardim
primavera, Duque de Caxias - RJ, CEP 25.215-260, inscrita no CNPJ/MF sób o n°
29.138.328/0001-50.
2. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

2.1. Os Bancos e Instituições Financeiras interessadas deverão protocolar a
documentação requerida no Setor de Protocolo da SMA, situado a Alameda
Esmeralda, 216, Jardim primavera, Duque de Caxias - RJ, CEP 25.215-260, no
horário das: 9h às 17h em dias úteis.
2.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, ou
publicação em órgão de imprensa oficial.
3. CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS

3.1. A instituição Financeira interessada na adesão ao credenciamento deverá
formular
as
consultas
à
SMA
através
do
e-mail
cp001.sma@duquedecaxias.rj.gov.br, ou pessoalmente e=por escrito, na sede da
SMA.
4. ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1. O envelope de documentação deverá estar devidamente fechado, rubricado
no fecho e identificado, em sua parte externa, com os seguintes dizeres:
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - CREDENCIAMENTO N°. 001/2018
ENVELOPE DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
5. DO PRAZO PARA O CREDENCIAMENTO

5.1 A vigência do Chamamento Público para o credenciamento será de 12 (doze)
meses, com início a partir da data de sua publicação no Boletim Oficial do
MUNICÍPIO e poderá ser aderido a qualquer tempo pelos interessados.
5.2 Os interessados têm 12 (doze) meses, a contar da publicação do edital, para
manifestar seu interesse, com apresentação da documentação determinada pelo
Município.
PREFEITU

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
D U Q U E D e OC&SGO
6.1 Das instituições autorizadas a aderir ao credenciam ento

6.1.1 Poderão aderir ao credenciamento todas as Instituições Finance
autorizadas a funcionar pelo
BancoDO
Central
doJANEIRO
Brasil na forma de Banco-Múlti
ESTADO
RIO DE
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SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL

Praça Roberto Silveira, 31,3® andar, Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000
Telefone: (021) 2672-8820
EDITAL DE CHAMAMENTOPUBLICO
www.duquedecaxias.rj.gov.br

Q Ç T A . :-2o .oT
N.° 001/2018/SMA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
CREDENCIAMENTO
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS, AUTORIZADAS PELO BANCO
CENTRAL DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS
E
FINANCIAMENTOS,
MEDIANTE
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO,
AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE
CAXIAS.

PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, pessoa jurídica de direito público, com
sede à Alameda Esmeralda, 216, Jardim primavera, Duque de Caxiasr-RJ, CEP
25.215-260, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.138.328/0001-50, neste ato
representado peio SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SMA),
FRANCISCO KLAYN, toma público que receberá documentos para o
Credenciamento de Instituições Financeiras, autorizadas pelo Banco Central do
Brasil, para prestação de serviços de concessão de empréstimos e
financiamentos, mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores
deste Município, regendo-se pelo pelo Decreto Municipal n.° 6.804/2017, bem
como pelas Leis n.° 1.506/2000 (Estatuto dos Servidores do Município de Duque

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Comercia) ou Cooperativo, que preencherem todos os requisitos exigidos no
Aiameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
edital.
2
§1.° Não serão admitidas a participar do presente credenciamento:
a. Instituições financeiras que estiverem em processo de intervenção
judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação;
b. Instituições financeiras que tenham sido declaradas inidôneas para
contratar com qualquer órgão/entidade da Administração Pública em
qualquer Poder ou esfera de Governo;
c. Estiver irregular quanto à comprovação de quitação de tributos
federais, estaduais ou municipais, consideradas a sede ou principal
estabelecimento da proponente.
§2.° O serviço objeto do credenciamento, a ser prestado pelas Instituições
Financeiras credenciadas, na forma deste Edital e do Termo de Referência,
ocorrerá sem quaisquer ônus ou encargos ao Município de Duque de Caxias,
sendo o termo firmado com a Instituição credenciada a título gratuito e não
oneroso.
§3.° É facultada à SMA, em qualquer fase do credenciamento, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
6.2Dos servidores autorizados a aderir ao financiam ento

6.2.1 Os servidores ativos, aposentados e pensionistas, poderão averbar
margem para consignação em folha de pagamento, desde que:
a. Tenham mais de 03 (três) meses de efetivo exercício;
b. Caráter permanente, desde que seus proventos sejam pagos pelo
MUNICÍPIO ou pelo Regime Próprio de Previdência;
c. Sejam pensionistas em decorrência de morte de servidor pelo
MUNICÍPIO ou pelo Regime Próprio de Previdência;
d. Estejam licenciados com vencimentos integrais pagos pelo MUNICÍPIO;
e. Sejam aprovados pelo sistema de avaliação de risco de crédito da
CONSIGNATÁRIA.
§1.° São impedidos de consignar empréstimo em folha de pagamento, os
servidores que:
a. Não possuam margem consignável necessária;
b. Estejam licenciados, afastados, cedidos ou em disponibilidade, cujos
vencimentos não sejam pagos pelo respectivo órgão do MUNICÍPIO ou
exonerados;
c. Foram contratados em cargos de provimento em comissão;
d. Foram contratados por tempo determinado ou para trabalho eventual.
§2.° Fica facultada à CONSIGNATÁRIA a concessão de empréstimo aos
servidores que:
a. Possuam restrições comerciais e financeiras de obtenção de crédit
constantes de cadastro de inadimplentes;
Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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b. Pertençam a órgão do MUNICÍPIO que não esteja em dia com o
repasse dos valores averbados;
c. Possuam débitos em atraso, em qualquer área da CONSIGNATÁRIA.
§3.° Os empréstimos serão celebrados direta e exclusivamente entre a
CONSIGNATÁRIA e os servidores, no âmbito deste edital, para todos os fins e
efeitos de direito.
§4.° O total dos empréstimos e das demais consignações não poderá exceder
a margem consignável de 30% (trinta por cento) dos vencimentos fixos
mensais dos servidores, deduzidos previamente os descontos obrigatórios
(imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão judicial), a ser
fornecida pelo sistema de consignações utilizado pelo MUNICÍPIO.
§5.° As condições de concessão de empréstimo devem ser definidas em
conformidade com as normas legais vigentes e, quando importarem alterações

das condições que sejam necessárias face à atuação administrativa, ou em

casos em que seja necessária a anuência, serão apresentadas à apreciação
do MUNICÍPIO através de ofício.
§6.° No caso de cancelamento ou redução do valor consignado mediante
decisão judicial, as obrigações vencidas ou vincendas serão de exclusiva
responsabilidade do servidor.
7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

7.1 A Instituição Financeira interessada deverá apresentar a documentação
elencada abaixo, em original ou em cópia autenticada e em vigor, à Secretaria
Municipal de Administração, situada à Alameda Esmeralda, 206, Jardim
Primavera, nesta cidade, de segunda a sexta, no horário de 9h as 12h ou de 13h
as 16h, com exceção de feriados e pontos facultativos:

c.
d.

e.

S^O««

Habilitação Jurídica
Cédula de Identidade do responsável legai;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleiçã(Tde
seus administradores;
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
Prova de registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em repartições competentes,
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, bem como da
ata de eleição do termo de investidura dos representantes legais da
pessoa jurídica;ESTADO DO RIO DE JANEIRO
\
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7.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista
Alameda no
Esmeralda,
206.
Jardim Primavera.
a. Prova de inscrição
cadastro
Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b. Certidão de Regularidade da 4Fazenda Pública Federal, conjunta com a
Dívida Ativa da União;
c. Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Estadual;
d. Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Municipal (da sede do
licitante);
e. Certidão de Regularidade do FGTS, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
f.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita,
e eletronicamente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho, disponível
no site www.tst.jus.br/certidao), para comprovar a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do art.
29, V da Lei n° 8.666/93 e art. 642-A da CLT (incluído pela Lei n°
12.240/11);
g. Alvará atualizado com endereço completo.
7.1.3 Qualificação econômico-fínanceira
a. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo cartório
distribuidor da comarca, da sede da pessoa jurídica ou de execução
patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, a no máximo 90
(noventa) dias da data do credenciamento, de acordo com o inciso II do
artigo 31 da Lei 8.666/93).
7.1.4 Cumprimento do art. 7oXXXIII da CRFB/88:
a. Declaração de não existência, em seu quadro de pessoal, empregado
menor de 18 anos de idade, em trabalho noturno^ perigoso ou
insalubre; e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7o da Constituição Federal;
7.1.5 Qualificação técnica
a. As Instituições Financeiras deverão comprovar que estão autorizadas
a funcionarem, pelo Banco Central do Brasil, na forma de Banco
Múltiplo, Comercial ou Cooperativa de Crédito.
7.1.6 Comprovação de acesso ao Sistema de Margem
a. As Instituições Financeiras deverão apresentar cópia do termo de
adesão assinado junto à empresa do sistema de gerenciamento de
margem que presta serviço para o MUNICÍPIO em até 30 (trinta) dias
após a assinatura do Termo de Credenciamento.
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8. DO CONTRATO

8.1 Atendidas todas as condições previstas neste edital e no Termo de
Referência, as Instituições Financeiras assinarão o termo de
adesão/Credenciamento, habilitando-se a operar nos termos de sua
proposta, e nas condições estabelecidas no presente edital, a concessão
de empréstimos em consignação aos servidores públicos da Prefeitura de
Duque de Caxias.
8.2 A instituição Financeira credenciada e convocada deverá comparecer
para celebrar o termo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados
do recebimento da comunicação para tal, através de correio eletrônico ou
notificação pessoa?.
8.3 A não assinatura do termo poderá ser entendida como recusa
injustificada, que ensejará seu imediato cancelamento.
8.4 O Município de Duque de Caxias efetuará a publicação dos contratos
decorrentes deste credenciamento no Boletim Oficial do próprio
MUNICÍPIO.
8.5 Os contratos celebrados em decorrência do Chamamento Público terão
vigência inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados, desde que
mantidas as condições da contratação inicial, por iguais e sucessivos
períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, conforme disposições
contidas no art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
posteriores.

9. DO SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO
9.1 Regras Gerais

9.1.1 Para utilização do sistema informatizado de consignações deverão
ser observados os princípios da formalidade e da transparência, bem
como as seguintes regras:
9.1.2 Toda e qualquer consignação deverá ser precedida da autorização
formal e expressa do servidor;
9.1.3 Independente da solicitação do servidor, uma vez quitado
antecipadamente o compromisso assumido, fica a consignatária
obrigada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da quitação
das obrigações, a excluir a respectiva consignação do sistema
eletrônico de consignações, sob pena de ser aplicada à
consignatária a advertência;
9.1.4 Nas consignações será assegurada a possibilidade de quitação
antecipada mediante redução proporcional dos juros e demais
acréscimos, conforme estabelecido no artigo 52 do Código de
Defesa do Consumidor, sob pena de advertência;
9.1.5 As consignações poderão ser canceladas:
a.
Por interesse do MUNICÍPIO, observados os critérios de
conveniência e oportunidade, após L*
prévia
r ’* — comünicação à
consignatária, não alcançando as consignações já averbadas ou em
processo de averbação;
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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b.
Por interesse da CONSIGNATÁRIA, expresso por meio de
Alameda Esmeralda, 206.-Jardim Primavera.
solicitação
formal encaminhada ao órgão gestor da Administração
6
Direta, Autárquica e Fundacional;
c.
Por interesse do SERVIDOR expresso por meio de solicitação
formal à consignatária, para que esta última analise e, após
deferimento, efetive a exclusão da consignação, diretamente no
sistema informatizado de consignações, observando-se os prazos de
lançamentos na folha de pagamento. Se, por acaso, o requerimento
for indeferido, a consignatária deverá justificar e dar ciência ao
servidor, sob pena de advertência;
d.
Em decorrência da aplicação das sanções previstas pelo
Decreto n.° 6.804/2017.
Parágrafo único. O cancelamento da consignação que trata a alínea c
acima deverá ser efetivado pela CONSIGNATÁRIA, no prazo improrrogável

de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do protocolo do pedido de
cancelamento pelo servidor, sob pena de advertência.
9.1.6 A Secretaria Municipal de Fazenda editará normas para estabelecer
o limite máximo de taxa de juros e prazo para o crédito consignado,
sempre que a adoção dessa medida se revelar conveniente e
oportuna.
9.2 Do fiuxograma para concessão de empréstimo
9.2.1 Ficará a cargo única e exclusivamente do servidor escolher em qual
instituição financeira pegará empréstimo a ser consignado em folha;
9.2.2 A instituição financeira interessada em participar do chamamento
público deverá, através da senha de acesso ao sistema concedido
pela empresa, acessar a margem de cada servidor e bloquear o
valor estipulado através da Reserva de Margem;
9.2.3 A empresa contratada pelo MUNICÍPIO para gerenciamento das
consignações averiguará se todas as condições para o empréstimo
estão presentes para a efetivação da transação. Em se constatando
a presença de todos os requisitos necessários, será autorizada a
averbação, assinado o contrato e informado à Prefeitura até o dia
estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração como “dia
de corte”.

10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
10.1 OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
10.1.1 O Município de Duque de Caxias não será responsável solidário,
nem mesmo garantidor das obrigações financeiras assumidas
pelos Servidores Públicos em decorrência da concessão d
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empréstimos consignados em folha de pagamento pelas
Instituições Financeiras credenciadas na forma deste edital,
obrigando-se a:
10.1.2 Averbar em folha de pagamento, em favor da CONSIGNATÁRIA, o
valor das parcelas de amortização dos empréstimos concedidos;
10.1.3 Manter atualizados os dados cadastrais relativos aos Servidores
Públicos;
10.1.4 Informar expressamente à empresa de sistema de gerenciamento
de margem o valor do saldo da margem consignável dos
servidores, disponível para a contratação do crédito.
10.1.5 Repassar à Instituição Financeira credenciada os valores
descontados em folha de pagamento decorrentes dos créditos
concedidos em até 45 (quarenta e cinco) dias após o desconto;
10.1.6 Informar à Instituição Financeira a ocorrência de desligamento do
Servidor Público por força de demissão, exoneração, licença sem
vencimento e outros tipos de afastamentos que acarretem a
exclusão do Servidor Público da folha;
10.1.7 O Município de Duque de Caxias também fica isento de qualquer
responsabilidade quanto a não efetuação do desconto nos casos
em que não se processar o pagamento por força de afastamento
ou qualquer situação funcional que acarrete a exclusão do Servidor
Público da folha.
10.1.8 Indeferir pedido efetuado por servidor sem a aquiescência da
CONSIGNATÁRIA, de cancelamento das averbações das
prestações do empréstimo ate o integral pagamento do débito,
excetuando-se quando tratar de decisão judicial;
10.1.9 Estabelecer os demais prazos a que a CONSIGNATÁRIA ficará
sujeita para o fechamento da folha de pagamento dos servidores
municipais.
10.1.10 Em caso de erro técnico em que a parcela não seja descontada em
folha de pagamento em determinado mês, o servidor deverá
efetivar o pagamento diretamente à instituição financeira, ou pagar
a parcela ao final do contrato, pelo mesmo valor.
10.2 OBRIGAÇÕES DA CONSIGNATÁRIA

10.2.1 Conceder empréstimos, observadas suas normas operacionais
vigentes e sua programação financeira, aos consignantes cujos
vencimentos são pagos diretamente pelo MUNICÍPIO, respeitadas
as condições estabelecidas neste edital;
10.2.2 Firmar termo de adesão com a empresa contratada pelo
MUNICÍPIO para gerir, através de sistema próprio, as
consignações;
10.2.3 Respeitar o limite legal para a margem consignável emitida
expressamente pelo MUNICÍPIO, de 30% (trinta por cento) sobre
os rendimentos dos servidores públicos, considerando apenas as
parcelas
de
natureza
fixa,
ou
sej
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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salário/vencimento/aposentadoria, excluídos os valores flexíveis
(gratificação, vantagem pessoal, etc.);
10.2.4 Não cobrar valores e encargos excedentes não permitidos em lei
para concessão dos empréstimos, tais como taxas de
administração, comissão de permanência, juros capitalizados
mensais;
10.2.5 Permitir ao MUNICÍPIO o acompanhamento e a fiscalização dos
serviços;
10.2.6 Fornecer aos servidores os formulários de Contrato de Crédito
Pessoal (de empréstimo ou de financiamento), Solicitação de
Certidão de Reserva de Margem Consignável e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento, ou documento que os valha,
bem como outros formulários que se fizerem necessários à
formalização das operações;
10.2.7 Indicar, através de ofício, seus funcionários ou representantes que
terão acesso ao sistema de consignações, bem como as
operações que poderão realizar, junto à empresa de
gerenciamento;
10.2.8 Providenciar, diretamente com os servidores, cópias de seus
documentos pessoais, últimos contracheques e comprovante de
residência;
10.2.9 Efetuar a Reserva de Margem Consignável no sistema da empresa
de gerenciamento de consignações, preenchidas na sua totalidade
com os dados das operações propostas;
10.2.10 Utilizar-se do sistema de consignações vinculado ao sistema de
folha de pagamento somente para realizar e acompanhar as
operações solicitadas pelo servidor respectivo, responsabilizandose, para todos os efeitos e fins, quando constatados usos indevidos
de seus funcionários ou representantes;
10.2.11 Manter em seu poder documento original comprobatório da
necessária autorização pessoal do Servidor, a ser apresentado
sempre que solicitado, sob pena de perda do código para
desconto;
10.2.1ZDivulgar, mensalmente, as condições gerais do empréstimo,
informações sobre as taxas de juros e demais condições e
encargos para contratação de empréstimo, mantendo estas
informações atualizadas mês a mês ou sempre que houver
qualquer alteração, para divulgação aos servidores.
10.2.13 Executar os serviços em absoluto sigilo, por seus prepostos,
ficando, assim, vedada a divulgação, por qualquer modo e a
qualquer título, sem prévia e expressa autorização desta Prefeitura,
de qualquer dado ou informação a que tiver acesso.
10.2.14 É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a
utilização de pessoal para a execução do objeto, incluídos os
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais
resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações era
Alameda Esmeralda, 206. jardim Primavera.

nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS;
10.2.15 Qualquer alteração na conta corrente indicada para repasse dos
valores descontados na folha de pagamento dos Servidores
Públicos consignados caberá à CONSIGNATÁRIA atualizar
imediatamente o cadastro na Secretaria Municipal de Fazenda.
10.2.16 Efetuar os lançamentos referentes aos empréstimos, bem como
acompanhar sua efetivação ou não, respeitando o prazo
estabelecido pelo MUNICÍPIO, através das “datas de corte”,
constantes no sistema informatizado de consignações contratado
pelo MUNICÍPIO;
10.2.17 No ato da concessão do empréstimo, colher a assinatura do
servidor na Autorização para Consignação em Folha de
Pagamento, não sendo permitidos vistos ou rubricas, Após, deverá
anexar ao sistema informatizado de consignações a autorização de

desconto devidamente assinada, sob pena de advertência;
10.2.18As consignatárias deverão conservarem seu poder, peio prazo de
05 (cinco) anos, a contar da data do término da consignação, prova
do ajuste celebrado com o servidor ativo, aposentado e
pensionista, bem como a prévia e expressa autorização firmada por
escrito, para o desconto em folha;
10.2.19 Quando solicitado pelo órgão gestor da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional, a consignatária terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis para apresentar a autorização de desconto em
folha de pagamento firmada pelo servidor, sob pena de
advertência;
10.2.20A consignatária deverá, sem prejuízo de outras informações a
serem prestadas na forma do artigo 52, do Código de. Defesa do
Consumidor, dar ciência prévia ao servidor das seguintes
informações:
a. Valor total financiado;
b. Taxa efetiva mensal e anual de juros;
c. Todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários
que eventualmente incidam sobre o valor financiado;
d. Valor, número e periodicidade das prestações;
e. Montante a pagar com o empréstimo;
10.2:21 Cobrar diretamente do servidor o saldo devedor do empréstimo,
por ocasião de afastamento, licença ou desligamento, que acarrete
suspensão da amortização em folha de pagamento;
10.2.22 Não vincular a concessão de empréstimo a outros produtos da
CONSIGNATÁRIA. O objeto deste edital deve ser estritamente
observado, sendo o uso exclusivo para empréstimo, ficando
proibido o uso para fins diversos deste estipulado;
10.2.23 As averbações e os cancelamentos de reserva de margem são de
competência exclusiva da instituição financeira. Esta reserva
deverá ter validade pelo prazo máximo de 72 horas e o lançamen
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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ser “confirmado” nesse prazo
10 para a efetivação do empréstimo, sob
pena de cancelamento automático da reserva.
10.2.24 Sempre que solicitado, a consignatária terá prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis para fornecer quaisquer informações de interesse
do solicitante, incluindo saldo devedor para liquidação antecipada
de empréstimo pessoal, por parte do cliente ou instituição
compradora da dívida, sob pena de aplicação da pena de
advertência.
10.2.25 Constará no boleto emitido acerca do referido no parágrafo anterior
a quantidade de parcelas do empréstimo, a quantidade de parcelas
pagas, a quantidade de parcelas a serem quitadas através do
boleto, saldo devedor a ser pago, redução dos juros das parcelas
vincendas para a quitação antecipada e demais descontos
concedidos.
10.2.260 prazo para liquidação (vencimento do boleto) deve ser de 10 dias
a contar da emissão do documento.
10.2.27A consignatária que receber qualquer quantia indevida fica
obrigada a devolvê-la diretamente ao servidor, em prazo não
superior a 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da
contestação do servidor. Após este prazo, deverá incidir correção
monetária do período e juros de mora iguais aos da consignação,
sob pena de advertência.
10.2.28 Fica vedado à consignatária, exigir e condicionar que o servidor
possua ou proceda à abertura de conta corrente.
10.2.29 Fica vedada a cobrança de Taxa de Abertura de Crédito e demais
taxas administrativas que incidam sobre as operações de
empréstimos e/óu refinanciamentos, de forma que a taxa de juros
expresse o custo efetivo do negócio.
10.2.30 A instituição financeira deve, obrigatoriamente, ter representante
com endereço comercial fixo, no município de Duque de Caxias,
com competência para dirimir as questões decorrentes das
consignações, enquanto a instituição possuir contratos de
empréstimos consignados em vigor, sob pena de responsabilização
cível e penal.
10.2.31 A CONSIGNATÁRIA fica impedida de utilizar ou divulgar dados
pessoais dos servidores, como telefone, e-mail, documentos e
outros, principaímente para fins comerciais, sob pena de
advertência.
10.2.32JMa hipótese de comprovação de que o pagamento mensal foi
descontado do consignante e não foi repassado pelo MUNICÍPIO à
CONSIGNATÁRIA, fica esta proibida de incluir o nome do servidor
em qualquer cadastro de inadimplentes.
10.2.33 Caso seja aprovada nova Lei, ou Decreto, posteriormente à
assinatura do contrato de averbação e que venham a alterar a
situação financeira do servidor, a CONSIGNATÁRIA deverá
refinanciar a dívida, de modo que o valor da parcela a ser
Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera

11

PREFEflftGOESSi
Sexta-feira
)
D U Q U E DE
20 de Julho de 2018

7

asBoletim Oficial

BOLETIM nº 6572

do Município

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

9

descontado em Folha de Pagamento permaneça dentro do
percentual de margem permitido. O mesmo vaie para decisões
judiciais.
11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1 A fiscalização da execução do presente chamamento público, bem como
do(s) Contrato(s) dele decorrente, ficará a cargo de servidor nomeado por
Portaria específica para tal finalidade.

12. DO REPASSE DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

12.1 Os valores descontados em folha dos Servidores do MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS, a título das parcelas relativas aos empréstimos
consignados à Instituição Financeira CONTRATADA, serão repassados
através de processamento e transferência eletrônica entre contas
correntes, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data do
desconto.

13. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

§4.° Quando aplicada a pena de cancelamento do código de consignação, a
CONSIGNATÁRIA não poderá solicitar novo credenciamento pelo período de
5 (cinco) anos.
§5.° A aplicação das penalidades referidas nos itens 15.1.2 e 15.113 não
alcançará situações pretéritas, exceto as julgadas irregulares.
16. DO DESCREDENCIAMENTO

16.1 Estarão sujeitas ao descredenciamento as consignatárias que:
a. Não utilizarem seus códigos financeiros pelo período de 1 (um) ano;
b. Não comprovarem a manutenção das condições exigidas neste edital
por ocasião do recadastramento anual;
c. No decurso de um ano, forem advertidas por 3 (três) vezes.
§ 1,° Na hipótese da alínea a acima, a consignatária não poderá solicitar novo
credenciamento peio período de 1 (um) ano.
§ 2.° O descredenciamento dar-se-á mediante a publicação do respectivo ato

no Boletim Oficiai do Município.

17. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO

13.1 O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS com relação a este chamamento
público:
a. Deverá anulá-lo, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
b. Poderá revogá-lo, a seu juízo, se for considerado inoportuno ou
inconveniente ao interesse público, em decorrência de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta;
13.2 Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Chamamento
Público:
a. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não
gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único
do art. 59 da Lei n° 8.666/93;
b. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado,
ainda, o dispositivo citado na condição anterior;
c. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

17.1 Serão suspensos os efeitos do edital e consequentemente, não serão
autorizados novos empréstimos aos servidores, quando:
a. Ocorrer o descumprimento de qualquer cláusula ou condição
estipulada;
b. Não for repassado à CONSIGNATÁRIA o total de valores
consignados, no prazo de 45 (quarenta e cinco) após o pagamento
dos servidores;
c. Houver^ mudança na política governamental ou operacional do
MUNICÍPIO ou da CONSIGNATARIA, que recomendem a suspensão
das contratações.
§ 1.° A suspensão e o restabelecimento do instrumento de credenciamento
deverão ser comunicados através de ofício da parte interessada, não
desobrigando as partes em relação às operações realizadas na sua vigência.
§2.° Os ofícios emifidos, nos termos do parágrafo anteriorA passarão a fazer
parte do termo de credenciamento.

14. DO RECURSO E IMPUGNAÇÃO

18.1 A qualquer tempo é facultado às partes denunciar o presente instrumento de
credenciamento, mediante ofício de quem desejar, continuando, porém, em
pleno vigor, as obrigações assumidas anteriormente.
18.2 A partir da data de formalização da denúncia, por qualquer das partes, ficam
suspensas novas contratações de crédito, com exceção do previsto no item
18.3.
18.3 As propostas em andamento, cujo comprovante de averbação em folha de
pagamento já tenha sido emitido, terão continuidade de análise e poderão

18. DENÚNCIA E RESCISÃO DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO

14.1 Caberá ao Secretário Municipal de Administração decidir sobre a petição
impugnatória no prazo de até 03 (três) dias úteis.
14.2 Qualquer recurso contra a decisão da SMA terá efeito suspensivo.
14.3 0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
P R E F E l ^ O S S S S O fí*
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aos autos do processo licrtatório
12 no prazo de até 03 dias úteis, sob pena
de julgar intempestivo o recurso.
14.5 O protocolo eletrônico e postal deverá ocorrer no horário de expediente
da Secretaria Municipal de Administração. O MUNICÍPIO DE DUQUE DE
CAXIAS não se responsabiliza pelo extravio/ausência de assinatura nos
documentos eletrônicos.
14.6 0 recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo
de 03 (três) dias, ou, nesse prazo, remetê-lo ao Procurador Geral do
Município, devendo, neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 03
(três) dias, contados do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.
15. DAS PENALIDADES
15.1 Poderão ser aplicadas às CONSIGNATÃRIAS, garantida a ampla defesa,

as seguintes penalidades:
15.1.1 Advertência por escrito, quando:
a. As consignações forem processadas em desacordo com as normas
estabelecidas neste edital, se do fato não resultar pena mais grave;
b. Não forem atendidas as solicitações do órgão gestor, da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, se do fato não
resultar pena mais grave;
c. For infringido o disposto nos itens 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, §único do 9.1,
10.2.17, 10.2.18, 10.2.19, 10.2.20, 10.2.24, 10.2.27, 10.2.28 e 10.2.31
deste edital;
15.1.2 Suspensão:
d. De novas consignações, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na hipótese de
descumprimento do item 10.2.12 deste edital;
e. Preventiva do código de consignação, enquanto perdurar
procedimento instaurado para verificação de utilização indevida das
informações da folha de pagamento nas hipóteses do item abaixo.
15.1.3 Cancelamento do código de consignação, quando a CONSiGNATÁRIA:
a. Utilizar indevidamente as consignações em folha de pagamento ou
processá-las em desacordo com o disposto neste editai, mediante
simulação, fraude, dolo, conluio ou culpa;
b. Ceder, a qualquer título, código de consignação a terceiros ou permitir
que sejam procedidas consignações por parte de terceiros;
c. Utilizar o código para descontos não previstos neste edital.
§ 1.° A CONSIGNATÁRIA será notificada da infração a ela imputada para
oferecimento de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
§ 2.° O não acolhimento da defesa ou a ausência de sua apresentação no
prazo previsto no § 1o deste artigo acarretará a aplicação da penalidade
cabível, mediante publicação do respectivo ato no Boletim Oficiai do Município.
§3.° Da decisão que aplicar a penalidade caberá um único recurso à
autoridade imediatamente superior, no prazo de 15 (quinze) dias.

Alameda Esmeralda,

206. Jardim
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19. DAS D IS P O S IÇ Õ ES FINAIS
19 1 A participação neste credenciamento implica em plena aceitação dos termos
e condições deste edital e seus anexos, bem como das normas
administrativas vigentes.
19.2 Não serão aceitas documentações remetidas via e-mail.
19.3 É vedado ao Contratado subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
edital.
19.4 0 M UNICÍPIO ficará isento de qualquer ônus ou responsabilidade por
débitos não liquidados pelos servidores municipais.
19.5 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de
Administração.
19.6 O MUNICÍPIO D E D U Q U E D E CAXIAS se reserva o direito de revogar total
ou parcialmente o presente credenciamento, tendo em vista o interesse
público, ou ainda anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação
de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo aos
credenciados o direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo
único do art. 59 da citada lei. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos
pela SMA.
19.7 São partes integrantes deste Edital:
Anexo I - Modelo de Solicitação do Credenciamento
Anexo II - Termo de Referência

Duque de Caxias, 19 de julho de 2018.

Secretário Municipal de Administração
S E C R E TA R IA M UN ICIP AL D E A D M IN IS TR A Ç Ã O
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
ANEXOI
3.1. Das instituições autorizadas a aderir ao credenciamento
3.1.1. Poderão aderir ao credenciamento todas as Instituições Financeiras

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de Banco
Múltiplo, Comercial ou Cooperativo, que preencherem todos os requisitos

CREDENCIAMENTO 001/2018

exigidos no Termo de Referência.
§ 1-° Não serão admitidas a participar do presente credenciamento:

A Instituição Financeira................................................ ...................... , inscrita no CNPJ
sob
o
n°......................................................................................,
sediada
à
................ ............................................................ , bairro .............................................
Município de .................................................... , por seu representante legal, vem por
meio deste, solicitar o Credenciamento em questão, junto ao MUNICÍPIO DE DUQUE
DE CAXIAS.

i
li

a.

Instituições financeiras que estiverem em processo de intervenção judicial
ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação;

f

b.

Instituições financeiras que tenham sido declaradas inidôneas para

|
ifjc

contratar com qualquer órgão/entidade da Administração Pública em
qualquer Poder ou esfera de Governo;
c.

Estiver irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federais,

{

j|

j
!
j

estaduais ou municipais, consideradas a sede ou principal estabelecimento
da proponente.
§2.° O serviço objeto do credenciamento, a ser prestado pelas Instituições
Financeiras credenciadas, na forma deste Termo de Referência, ocorrerá sem
quaisquer ônus ou encargos ao Município de Duque de Caxias, sendo o termo

Assinatura e carimbo do licitante.

firmado com a Instituição credenciada a título gratuito e não oneroso.
§3.° É facultada à SMA, em qualquer fase do credenciamento, promover diligências

;

com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

j

3.2. Dos servidores autorizados a aderir ao financiamento

\

Local e data:_________________________ ____________
Observação: Este modelo deverá ser impresso em papel timbrado da empresa.

i

3.2.1. Os servidores ativos, aposentados e pensionistas, poderão averbar
margem para consignação em folha de pagamento, desde que:
■; v ri
- - ÍT í - kPü

■
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;■S E C E i i m K ' M ï J H i t i f A i , m i k m m m m M m

:'

ANEXO II

3.2.2. Tenham mais de 03 (três) meses de efetivo exercício;
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3.2.3. Caráter permanente, desde que seus proventos sejam pagos pelo
MUNICÍPIOou pelo Regime Próprio de Previdência;
3.2.4. Sejam pensionistas em decorrência de morte de servidor pelo
MUNICÍPIOou pelo Regime Próprio de Previdência;

TERMO DE REFERÊNCIA

3.2.5. Estejam licenciados com vencimentos integrais pagos pelo MUNICÍPIO;
3.2.6. Sejam aprovados pelo sistema de avaliação de risco de crédito da
CONSIGNATÁRIA.

1. OBJETO
§1.° São impedidos de consignar empréstimo em folha de pagamento, os servidores

Constitui objeto do presente procedimento administrativo a realização de Chamamento
Público para credenciamento de Instituições Financeiras, autorizadas pelo Banco
Central do Brasil, para prestação de serviços de concessão de empréstimos e
financiamentos, mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores desta

que:
a. Não possuam margem consignável necessária;
b. Estejam licenciados, afastados, cedidos ou em disponibilidade, cujos
vencimentos não sejam pagos pelo respectivo órgão do MUNICÍPIOou

Prefeitura, regendo-se pela Lei n.° 1.506/2000 (Estatuto dos Servidores do Município
deDuque de Caxias), bem como pelo Decreto Municipal n.° 6.804/2017.

2. DO PRAZO PARA O CREDENCIAMENTO

exonerados;
c. Foram contratados em cargos de provimento em comissão;
d. Foram contratados por tempo determinado ou para trabalho eventual.

§2.° Fica facultada à CONSIGNATARIA a concessão de empréstimo aos servidores

2.1. A vigência do Chamamento Públicopara ocredenciamento será de 12 (doze)
meses, com início a partir da data de sua publicação no Boletim Oficial do
MUNICÍPIO e poderá ser aderido a qualquer tempo pelos interessados.
2.2. Os interessados têm 12 (doze) meses, a contar da publicação do Termo de
Referência, para manifestar seu interesse, com apresentação da documentação
determinada pelo Município.

que:
a. Possuam restrições comerciais e financeiras de obtenção de crédito,
constantes de cadastro de inadimplentes;
b. Pertençam a órgão do MUNICÍPIOque não esteja em dia com o repasse dos
valores averbados;
c. Possuam débitos em atraso, em qualquer área da CONSIGNATARIA.
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§3.° Os empréstimos serão celebrados direta e exclusivamente entre a

site www.tst.jus.br/certidao), para comprovar a inexistência de débitos

CONSIGNATARIA e os servidores, no âmbito deste termo, para todos os fins e

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 29, V da Lei

efeitos de direito.

n° 8.666/93 e art. 642-A da CLT (incluído pela Lei n° 12.240/11);

§4.°0 total dos empréstimos e das demais consignações não poderá exceder a

g.

Alvará atualizado com endereço completo.

margem consignável de 30% (trinta por cento) dos vencimentos fixos mensais dos
servidores, deduzidos previamente os descontos obrigatórios (imposto de renda,
contribuição previdenciária e pensão judicial), a ser fornecida pelo sistema de

4.1.3. Qualificação económico-financeira
a. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo cartório

consignações utilizado pelo MUNICÍPIO.

distribuidor da comarca, da sede da pessoa jurídica ou de execução

§5.° As condições de concessão de empréstimo devem ser definidas em

patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, a no máximo 90

conformidade com as normas legais vigentes e, quando importarem alterações das

(noventa) dias da data do credenciamento, de acordo com o inciso II do

condições quesejam necessárias face àatuação administrativa, ou em casos em que

artigo 31 da Lei 8.666/93).

seja necessária a anuência, serão apresentadas à apreciação do MUNICÍPIOatravés
de oficio.
§6.° Nocaso de cancelamento ou redução do valor consignado mediante decisão

4.1.4. Cumprimento do art. 7°XXXIII da CRFB/88:

judicial, asobrigações vencidas ou vincendas serão de exclusiva responsabilidade do

a.

servidor.

Declaração de não existência, em seu quadro de pessoal, empregado menor
de 18 anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e menores
de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. T da Constituição Federal;

4. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
4.1. A Instituição Financeira interessada deverá apresentara documentação elencada

4.1.5. Qualificação técnica

abaixo, em original ou em cópia autenticada e em vigor,à Secretaria Municipal

a. As Instituições Financeiras deverão comprovar que estão autorizadas .a

de Administração, situada à Alameda Esmeralda, 206, Jardim Primavera, nesta

funcionarem, pelo Banco Central do Brasil, na forma de Banco Múltiplo,

cidade, de segunda a sexta, no horário de 9h as 12h ou de 13h as 16h, com

Comercial ou Cooperativa de Crédito.

exceção de feriados e pontos facultativos:
4.1.6 Comprovação de acesso ao Sistema de Margem

4,1.1. Habilitação Jurídica
a.
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a.

Cédula de Identidade do responsável legal;
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As Instituições Financeiras deverão apresentar cópia do termo de
adesãoassinado junto à empresa do sistema de gerenciamento de margem

;
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Ato constitutivo, estatuto ou4 contrato social em vigor, devidamente

que presta serviço para o MUNICÍPIO em até 30 (trinta) dias após a

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de

assinatura do Termo de Credenciamento.

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c.

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;

d.

5.1. Atendidas todas as condições previstas neste Termo de Referência, as
Instituições Financeiras assinarão o termo de adesão/Credenciamento,

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade

habilitando-se a operar nos termos de sua proposta, e nas condições

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para

estabelecidas no presente Termo de Referência, a concessão de empréstimos em

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir;
e.

5. DO CONTRATO

consignação aos servidores públicos da Prefeitura de Duque de Caxias.
5.2. A Instituição Financeira credenciada e convocada deverá comparecer para

Prova de registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no

celebrar o termo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do

Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em repartições competentes, do ato

recebimento da comunicação para tal, através de correio eletrônico ou

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, bem como da ata de
eleição do termo de investidura dos representantes legais da pessoa

notificação pessoal.
5.3. A não assinatura do termo poderá ser entendida como recusa injustificada, que
ensejará seu imediato cancelamento.

jurídica;

5.4. O Município de Duque de Caxias efetuará a publicação dos contratos
4.1.2. Regularidadefiscal e trabalhista
a.
b.

Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Federal, conjunta com a
Dívida Ativa da União;

c.
d.

Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Estadual;
Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Municipal (da sede do
licitante);

e.

Certidão de Regularidade do FGTS, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

f.

decorrentes deste credenciamento no Boletim Oficial do próprio MUNICÍPIO.
5.5. Os contratos celebrados em decorrência do Chamamento Público terão vigência
inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados, desde que mantidas as
condições da contratação inicial, por iguais e sucessivos períodos, limitados a
60 (sessenta) meses, conforme disposições contidas no art. 57, inciso II da Lei
Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

6. DO SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO
6.1. Regras Gerais
6.1.1. Para utilização do sistema informatizado de consignações deverão ser

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e

observados os princípios da formalidade e da transparência, bem como as

eletronicamente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho, disponível no

seguintes regras;
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6.1.2. Toda e qualquer consignação deverá ser precedida da autorização formal

7.1.2. Averbar em folha de pagamento, em favor da CONSÍGNATÁRIA, o

e expressa do servidor;
6.1.3. Independente

da

valor das parcelas de amortização dos empréstimos concedidos;

solicitação

do

servidor,

uma

vez

quitado

7.1.3. Manter atualizados os dados cadastrais relativos aos Servidores Públicos;

antecipadamente o compromisso assumido, fica a consignatária obrigada,

7.1.4. Informar expressamente à empresa de sistema de gerenciamento de

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da quitação das obrigações, a

margem o valor do saldo da margem consignável dosservidores,

excluir a respectiva consignação do sistema eletrônico de consignações,

disponível para a contratação do crédito.

sob pena de ser aplicada à consignatária a advertência;

(quarenta e cinco) dias após o desconto;

estabelecido no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, sob pena

7.1.6. Informar à Instituição Financeira a ocorrência de desligamento do

de advertência;

Servidor Público por força de demissão, exoneração, licença sem

6.1.5. As consignações poderão ser canceladas:

vencimento e outros tipos de afastamentos que acarretem a exclusão do

Por interesse do MUNICÍPIO, observados os critérios de conveniência e

Servidor Público da folha;

oportunidade, após prévia comunicação à consignatária, não alcançando

Ç
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7.1.7. O Município de Duque de Caxias também fica isento de qualquer

as consignaçõesjá averbadas ou em processo de averbação;
b.

responsabilidade quanto a não efetuação do desconto nos casos em que

Por interesse da CONSIGNATÁRIA, expresso por meio de solicitação

não se processar o pagamento por força de afastamento ou qualquer

formal encaminhada ao órgão gestor da Administração Direta,

situação funcional que acarrete a exclusão do Servidor Público da folha.

Autárquica e Fundacional;
c.

i

7.1.8. Indeferir pedido efetuado por servidor sem a aquiescência da

Por interesse do SERVIDOR expresso por meio de solicitação formal à

CONSIGNATARIA, de cancelamento das averbações das prestações do

consignatária, para que esta última analise e, após deferimento, efetive a

empréstimo ate o integral pagamento do débito, excetuando-se quando

exclusão da consignação, diretamente no sistema informatizado de

tratar de decisãojudicial;

consignações, observando-se os prazos de lançamentos na folha de

7.1.9. Estabelecer os demais prazos a que a CONSÍGNATÁRIA ficará sujeita

pagamento. Se, por acaso, o requerimento for indeferido, a consignatária

para o fechamento da folha de pagamento dos servidores municipais.

deverájustificar e dar ciência ao servidor, sob pena de advertência;
d.

i

folha de pagamento decorrentes dos créditos concedidos em até 45

mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, conforme

1

Í!

7.L5. Repassar à Instituição Financeira credenciada os valores descontados em

6.1.4. Nas consignações será assegurada a possibilidade de quitação antecipada

a.
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7.1.10. Em caso de erro técnico em que a parcela não seja descontada em folha

Em decorrência da aplicação das sanções previstas pelo Decreto n.°

de pagamento em determinado mês, o servidor deverá efetivar o

6.804/2017.

pagamento diretamente à instituição financeira, ou pagar a parcela ao

Parágrafo único. O cancelamento da consignação que trata a alínea c acima

final do contrato, pelo mesmo valor.

deverá ser efetivado pela CONSIGNATÁRIA, no prazo improrrogável de
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05(cinco) dias úteis, contados da data do protocolo do pedido de cancelamento
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sua programação financeira, aos consignantes cujos vencimentos são

i!

limite máximo de taxa de juros e prazo para o crédito consignado, sempre

pagos diretamente pelo MUNICÍPIO,

que a adoção dessa medida se revelar conveniente e oportuna.

estabelecidas neste termo;

6.2. Do fluxograma para concessão de empréstimo

respeitadas as

condições

7.2.2. Firmar termo de adesão com a empresa contratada pelo MUNICÍPIO
para gerir, através de sistema próprio, as consignações;

6.2.1. Ficará a cargo única e exclusivamente do servidor escolher em qual
instituição financeira pegará empréstimo a ser consignado em folha;

7.2.3. Respeitar o limite

legal para a margem consignável emitida

6.2.2. A instituição financeira interessada em participar do chamamento público

expressamente pelo MUNICÍPIO, de 30% (trinta por cento) sobre os

deverá, através da senha de acesso ao sistema concedido pela empresa,

rendimentos dos servidores públicos, considerando apenas as parcelas de

acessar a margem de cada servidor e bloquear o valor estipulado através

natureza fixa, ou seja, salário/vencimento/aposentadoria, excluídos os

da Reserva de Margem;

valores flexíveis (gratificação, vantagem pessoal, etc.);
7.2.4. Não cobrar valores e encargos excedentes não permitidos em lei para

6.2.3. A empresa contratada pelo MUNICÍPIO para gerenciamento das
consignações averiguará se todas as condições para o empréstimo estão

;

ii

presentes para a efetivação datransação. Em se constatando a presença de
todos os requisitos necessários, será autorizada a averbação, assinado o

!

concessão dos empréstimos, tais como taxas de administração, comissão
de permanência, juros capitalizados mensais;
7.2.5. Permitir ao MUNICIPIOo acompanhamento e a fiscalização dos

contrato e informado à Prefeitura até o dia estabelecido pela Secretaria

serviços;

Municipal de Administração como “dia de corte”.

7.2.6. Fornecer aos servidores os formulários de Contrato de Crédito Pessoal
(de empréstimo ou de financiamento), Solicitação de Certidão de Reserva

Î

de Margem Consignável e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento, ou documento que os valha, bem como outros formulários

7 1. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

que se fizerem necessários à formalização das operações;

7.1.1. O Município de Duque de Caxias não será responsável solidário, nem

7.2.7. Indicar, através de ofício, seus funcionáriosou representantes que terão

mesmo garantidor das obrigações financeiras assumidas pelos Servidores

acesso ao sistema de consignações, bem como as operações que poderão

Públicos em decorrência da concessão de empréstimos consignados em

realizar, junto à empresa de gerenciamento;

folha de pagamento pelas Instituições Financeiras credenciadas na forma

■:y^mec:o UmoríTU, .:'0S< Eirdírn Prln^vcn-u
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7.2.1. Conceder empréstimos, observadas suas normas operacionais vigentes e

6.1.6. A Secretaria Municipal de Fazenda editará normas para estabelecer o

deste Termo de Referência, obrigando-se a:

"■H"

7.2. OBRIGAÇÕES DA CONSIGNATÁRIA

pelo servidor, sob pena de advertência.

7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

n f.

;!

7.2.8. Providenciar, diretamente com os servidores, cópias de seus documentos
pessoais, últimos contracheques e comprovante de residência;

/'ACC!;:
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7.2.9. Efetuar a Reserva de Margem Consignável no sistema da empresa de

11

,r,-z:rnr

Boletim Oficial
do Município

-'■ L' ■'"lr1 .i

>,-ií ;=H^ &V} Wfi ^âMEMlú

j ;'<■.íí^ -í!■'■:i L 'is\í- A.í J à.*•V:.•••’£ -s

-i>;

7.2.21. Cobrar diretamente do servidor o saldo devedor do empréstimo, por

gerenciamento de consignações, preenchidas na sua totalidade com os

ocasião de afastamento, licença ou desligamento, que acarrete suspensão

dados das operações propostas;

da amortização em folha de pagamento;

7.2.10. Utilizar-se do sistema de consignações vinculado ao sistema de folha de

7.2.22. Não vincular a concessão de empréstimo a outros produtos da

pagamento somente para realizar e acompanhar as operações solicitadas

CONSIGNATÁRIA. O objeto deste termo deve ser estritamente

pelo servidor respectivo, responsabilizando-se, para todos os efeitos e

observado, sendo o uso exclusivo para empréstimo, ficando proibido o

fins, quando constatados usos indevidos de seus funcionários ou
representantes;

uso para fins diversos deste estipulado;
7.2.23. As averbações e os cancelamentos de reserva de margem são de

7.2.11. Manter em seu poder documento original comprobatório da necessária

competência exclusiva da instituição financeira. Esta reserva deverá ter

autorização pessoal do Servidor, a ser apresentado sempre que solicitado,

validade pelo prazo máximo de 72 horas e o lançamento ser
“confirmado’1nesse prazo para a efetivação do empréstimo, sob pena de

sob pena de perda do código para desconto;
7.2.12. Divulgar, mensalmente, as condições gerais do empréstimo,informações

cancelamento automático da reserva.

sobre as taxas de juros e demais condições e encargos para contratação

7.2.24. Sempre que solicitado, a consignatária terá prazo máximo de 05 (cinco)

de empréstimo, mantendo estas informações atualizadas mês a mês ou

dias úteis para fornecer quaisquer informações de interesse do solicitante,

sempre que houver qualquer alteração, para divulgação aos servidores.
7.2.13. Executar os serviços em absoluto sigilo, por seus prepostos, ficando,
assim, vedada a divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sem
prévia e expressa autorização desta Prefeitura, de qualquer dado ou

incluindo saldo devedor para liquidação antecipada de empréstimo
pessoal, por parte do cliente ou instituição compradora da dívida, sob
pena de aplicação da pena de advertência.

I
í

7.2.25. Constará no boleto emitidoacerca do referido no parágrafo anterior a
quantidade de parcelas do empréstimo, a quantidade de parcelas pagas, a

informação a que tiver acesso.
7.2.14. É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de
pessoal para a execução do objeto, incluídos os encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser
transferidos para o MUNICÍPIODE DUQUE DE CAXIAS;
7.2.15. Qualquer alteração na conta corrente indicada para repasse dos valores
descontados na folha de pagamento dos Servidores Públicos consignados
caberá àCONSIGNATARIAatualizar imediatamente o cadastro na

quantidade de parcelas a serem quitadas através do boleto, saldo devedor
a ser pago, redução dos juros das parcelas vincendas para a quitação
antecipada e demais descontos concedidos.
7.2.26.0 prazo para liquidação (vencimento do boleto) deve ser de 10 dias a
contar da emissão do documento.
7.2.27. A consignatária que receber qualquer quantia indevida fica obrigada a
devolvê-la diretamente ao servidor, em prazo não superior a 72 (setenta e
duas) horas, a contar da data da-'li'contestação do servidor. Após este prazo,
deverá incidir correção monetária
■ r do período e juros de mora iguais aos

Secretaria Municipal de Fazenda.
'í r t iM l-

da consignação, sob pena de advertência.
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7.2.16. Efetuar os lançamentos referentes aos empréstimos, bem como
acompanhar sua efetivação ou não, respeitando o prazo estabelecido pelo
MUNICÍPIO, através das ‘‘datas de corte”,constantes no sistema
informatizado de consignações contratado pelo MUNICÍPIO;
7.2.17. No ato da concessão do empréstimo, colher a assinatura do servidor na
Autorização para Consignação em Folha de Pagamento, não sendo
permitidos vistos ou rubricas, Após, deverá anexar ao sistema
informatizado de consignações a autorização de desconto devidamente
assinada, sob pena de advertência;
7.2.18. As consignatárias deverão conservar em seu poder, pelo prazo de 05
(cinco) anos, a contar da data do término da consignação, prova do ajuste
celebrado com o servidor ativo, aposentado e pensionista, bem como a
prévia e expressa autorização firmada por escrito, para o desconto em
folha;

e Fundacional, a consignatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
apresentar a autorização de desconto em folha de pagamento firmada
pelo servidor, sob pena de advertência;
7.2.20. A consignatária deverá, sem prejuízo de outras informações a serem
prestadas na forma do artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor,
dar ciência prévia ao servidor das seguintes informações:

7.2.29. Fica vedada a cobrança de Taxa de Abertura de Crédito e demais taxas
administrativas que incidam sobre as operações de empréstimos e/ou
refinanciamentos, de forma que a taxa de juros expresse o custo efetivo
do negócio.
7.2.30. A instituição financeira deve, obrigatoriamente, ter representante com
endereço comercial fixo, no município de Duque de Caxias, com
competência para dirimir as questões decorrentes das consignações,
enquanto a instituição possuir contratos de empréstimos consignados em
vigor, sob pena de responsabilização cível e penal.
7.2.31. A CONSIGNATÁRIA fica impedida de utilizar ou divulgar dados
pessoais dos servidores, como telefone, e-mail, documentos e outros,

7.2.32. Na hipótese de comprovação de que o pagamento mensal foi descontado
do

consignante

e

não

foi

repassado

MUNICÍPIO

à

qualquer cadastro de inadimplentes.
7.2.33. Caso seja aprovada nova Lei, ou Decreto, posteriormente à assinatura do
contrato de averbação e que venham a alterar a situação financeira do
servidor, a CONSIGNATÁRIA deverá refínanciar a dívida, de modo que

Todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que

dentro do percentual de margem permitido. O mesmo vale para decisões
judiciais.

eventualmente incidam sobre o valor financiado;
d.

Valor, número e periodicidade das prestações;

e.

Montantea pagar com o empréstimo;

Eüieda

pelo

CONSIGNATÁRIA, fica esta proibida de incluir o nome do servidor em

o valor da parcela a ser descontado em Folha de Pagamento permaneça

Valor total financiado;

b. Taxa efetivamensal e anual de juros;
c.

ou proceda à abertura de conta corrente.

principalmente para fins comerciais, sob pena de advertência.

7.2.19. Quando solicitado pelo órgão gestor da Administração Direta, Autárquica

a.

7.2.28. Fica vedado à consignatária, exigir e condicionar que o servidor possua

>06. Erdín*
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8. DA FISCALIZAÇÃO

m á m n m m m m i}
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devendo, neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 03 (três) dias,
contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8. LA fiscalização da execução do presente chamamento público, bem como do(s)
Contrato(s) dele decorrente, ficará a cargo de servidor nomeado por Portaria
específica para tal finalidade.

12. DAS PENALIDADES

i
i

12.1. Poderão ser aplicadas às CONSIGNATÁRIAS, garantida a ampla defesa, as
seguintes penalidades:

9. DO REPASSE DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO

12.1.1. Advertência por escrito, quando:

9.1. Os vedores descontados em folha dos Servidores do MUNICÍPIODE DUQUE

a.

estabelecidas neste termo, se do fato não resultar pena mais grave;

DE CAXIAS, a título das parcelas relativas aos empréstimos consignados à
Instituição

Financeira

CONTRATADA,

serão

repassados

através

As consignações forem processadas em desacordo com as normas

de

b.

processamento e transferência eletrônica entre contas correntes, em até 45

Não forem atendidas as solicitações do órgão gestor, da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional, se do fato não resultar pena mais grave;

(quarenta e cinco) dias contados da data do desconto.

c.

For infringido o disposto nos itens 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, §único do 6.1, 7.2.17,
7.2.18,7.2.19,7.2.20,7.2.24,7.2.27,7.2.28 e7.2.31deste termo de referência;

10. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

12.1.2. Suspensão:

10.1. O MUNICÍPIODE DUQUE DE CAXIAScom relação a este chamamento

a.

De novas consignações, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na hipótese de

b.

Preventiva do código de consignação, enquanto perdurar procedimento

descumprimento do item 7.2.12 deste termo de referência;

público:
a.

Deverá anulá-lo, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de

instaurado para verificação de utilização indevida das informações da folha

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
b.

de pagamento nas hipóteses do itemabaixo.

Poderá revogá-lo, aseu juízo, se for considerado inoportuno ou
inconveniente ao interesse público, em decorrência de fato superveniente

12.1.3. Cancelamento do código de consignação, quando a CONSIGNATÁRIA:

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal

a.

|

conduta;
10.2.

Utilizar indevidamente as consignações em folha de pagamento ou
processá-las em desacordo com o disposto neste termo, mediante
simulação, fraude, dolo, conluio ou culpa;

10.2 Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Chamamento
Público:

b.

Ceder, a qualquer título, código de consignação a terceiros ou permitir que

c.

Utilizar o código para descontos não previstos neste edital.
__
liSTáiH» bo 1110 m ã m m m

sejam procedidas consignações por parte de terceiros;
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A anulação do procedimento licitatório
por motivo de ilegalidade não gera
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obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59
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§ L° ACONSIGNATARIA será notificada da infração a ela imputada para
oferecimento de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

da Lei n° 8.666/93;
b.

3 - :v : : :

:

§ 2.° O não acolhimento da defesa ou a ausência de sua apresentação no prazo

A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado,

previsto no § 1° deste artigo acarretará a aplicação da penalidade cabível, mediante

ainda, o dispositivo citado na condição anterior;

publicação do respectivo ato no Boletim Oficial do Município.

No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o

§3.° Da decisão que aplicar a penalidade caberá um único recurso à autoridade

contraditório e a ampla defesa.

imediatamente superior, no prazo de 15 (quinze) dias.
§4.° Quando aplicada a pena de cancelamento do código de consignação, a
CONSIGNATARIA não poderá solicitar novo credenciamento pelo período de 5

11. DO RECURSO E IMPUGNAÇÃO

I

(cinco) anos.

11.1. Caberá ao Secretário Municipal de Administração decidir sobre a petição

§5.° A aplicação das penalidades referidas nos itens 12.1.2 e 12.1.3 não alcançará

impugnatória no prazo de até 03 (três) dias úteis.

situações pretéritas, exceto asjulgadas irregulares.

11.2. Qualquer recurso contra a decisão da SMA terá efeito suspensivo.
11.3.

O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

í
|

i

13. DO DESCREDENCIAMENTO

11.4. Os recursos poderão ser enviados via endereço eletrônico, postal, com aviso

13.1.

de recebimento para comprovação dos prazos estabelecidos para cada ato

a.

Não utilizarem seus códigos financeiros pelo período de 1 (um) ano;

contados da data de postagem. O original deverá ser juntado aos autos do

b.

Não comprovarem a manutenção das condições exigidas neste 'edital por

processo licitatório no prazo de até 03 dias úteis, sob pena de julgar
intempestivo o recurso.
11.5.

O protocolo eletrônico e postal deverá ocorrer no horário de expediente da
Secretaria Municipal de Administração. G MUNICÍPIODE DUQUE DE
CAXIASnão se responsabiliza pelo extravio/ausência de assinatura nos

Estarão sujeitas ao descredenciamento as consignatárias que:

ocasião do recadastramento anual;
c.

No decurso de um ano, forem advertidas por 3 (três) vezes.

§ l.° Na hipótese da alínea aacima, a consignatária não poderá solicitar novo
credenciamento pelo período de 1 (um) ano.
§ 2.° O descredenciamento dar-se-á mediante a publicação do respectivo ato no

documentos eletrônicos.
11.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que

Boletim Oficial do Município.

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de
03 (três) dias, ou, nesse prazo, remetê-lo ao Procurador Geral do Município,

A:;;uneoí'
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TEMPORÁRIA

DO

INSTRUMENTO

DECREDENCIAMENTO
14.1 Serão suspensos os efeitos do termo de credenciamento e consequentemente,
não serão autorizados novos empréstimos aos servidores, quando:
a. Ocorrer o descumprimento de qualquer cláusula ou condição estipulada;
b. Não for repassado à CONSIGNATÁRIA o total de valores consignados,
no prazo de 45 (quarenta e cinco) após o pagamento dos servidores;
c. Houver mudança na política governamental ou operacional do
MUNICÍPIOou da CONSIGNATARIA, que recomendem a suspensão
das contratações.
§ l.° A suspensão e o restabelecimento do instrumento de credenciamento deverão
ser comunicados através de ofício da parte interessada, não desobrigando as partes
em relação às operações realizadas na sua vigência.
§2.° Os ofícios emitidos, nos termos do parágrafo anterior, passarão a fazer parte do
presente termo de credenciamento.

15. DENÚNCIA

E

RESCISÃO

DO

INSTRUMENTO

DE

CREDENCIAMENTO
15.1 A qualquer tempo é facultado às partes denunciar o presente instrumento de
credenciamento, mediante ofício de quem desejar, continuando, porém, em
pleno vigor, as obrigações assumidas anteriormente.
15.2 A partir da data de formalização da denúncia, por qualquer das partes, ficam
suspensas novas contratações de crédito, com exceção do previsto no §2° do
item 15.3.
15.3 As propostas em andamento, cujo comprovante de averbação em folha de

r
pagamento já tenha sido emitido, PROCESSO
terão continuidade
de análise e poderão
jl^TâíM- H;.:Vi^ o fflí ,íA-Míiao'
Wk':f*úíllt'âh Kjí /UPMÍKST&iA€/M£
;í.v:n-

resultar em contratação

do crédito

em caso

de aprovação

pela

CONSIGNATÁRIA.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 A participação neste credenciamento implica em plena aceitação dos termos e
condições deste Termo de Referência e seus anexos, bem como das normas
administrativas vigentes.
16.2 Não serão aceitas documentações remetidas via e-mail.
16.3 E vedado ao Contratado subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
termo.
16.4 0 MUNICÍPIOficará isento de qualquer ônus ou responsabilidade por débitos
não liquidados pelos servidores municipais.
16.50s casos omissos neste Termo de Referência serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Administração.

Duque de Caxias, 19 de julho de 2018.

^

ô

^ J(- ^

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIAS
PORTARIA N.º 609/SMA/2018
Concedendo, a contar de 01 de fevereiro de 2016, com base
no artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) JORGINA
PINTO GUILHERMINO, matrícula n.° 08184-6, lotado(a) na
SME, a Licença Especial de 06 (seis) meses por ter completado
10 (dez) anos de serviços prestados a esta Municipalidade,
referente(s) ao(s) período(s) de 10 de março de 2003 a 10 de
março de 2013, conforme Processo n.° 5.140/2015, nos termos do
Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 18/07/2018.
PORTARIA N.º 610/SMA/2018
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n.°
1.506/2000, para fins de aposentadoria. 656 (seiscentos e
cinquenta e seis) dias de serviços prestados pelo(a) servidor(a)
KÁTIA REGINA TEIXEIRA DE SOUZA, matrícula n.º 10605-0,
lotado(a) na SME, a entidade(s) vinculada(s) a Previdência Social,
função inerente a de Magistério – Professor, no(s) período(s) de 02
de maio de 1988 a 22 de fevereiro de 1990, conforme Processo n.º
59.237/2017, nos termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro
de 2000.
Em 18/07/2018.
PORTARIA N.º 611/SMA/2018
Concedendo, a contar de 02 de setembro de 2015, com base no
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) DENISE DE
OLIVEIRA ALVES, matrícula n.° 19412-4, lotado (a) na SME, a
Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado 05 (cinco)
anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s)
ao(s) período(s) de 07 de fevereiro de 2006 a 07 de fevereiro de
2011, conforme Processo n.° 5.826/2015, nos termos do Decreto
n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 18/07/2018.
PORTARIA N.º 612/SMA/2018
Concedendo, a contar de 01 de fevereiro de 2016, com base no
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) AMANDA
SILVA DA COSTA, matrícula n.° 25134-8, lotado(a) na SME, a
Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado 05 (cinco)
anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s)
ao(s) período(s) de 19 de janeiro de 2010 a 19 de janeiro de 2015,
conforme Processo n.° 5.253/2015, nos termos do Decreto n.°
3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 18/07/2018.
PORTARIA N.º 613/SMA/2018
Concedendo, a contar de 23 de julho de 2016, com base no
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) ROSILENE
DO VALLE BERNARDINO COPELLI, matrícula n.° 178558, lotado(a) na SME, a Licença Especial de 03 (três) meses por
ter completado 05 (cinco) anos de serviços prestados a esta
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 20 de dezembro
de 2009 a 22 de dezembro de 2014, conforme Processo n.°
13.121/2015, nos termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro
de 2000.
Em 18/07/2018.
PORTARIA N.º 614/SMA/2018
Concedendo, a contar de 01 de janeiro de 2017, com base no
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) LUIZ CARLOS
FARIA DE ALCANTARA, matrícula n.° 13314-4, lotado(a)
na SMPSINUGET, a Licença Especial de 03 (três) meses por
ter completado 05 (cinco) anos de serviços prestados a esta
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 05 de abril de
2010 a 04 de abril de 2015, conforme Processo n.° 63.671/2015,
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nos termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 18/07/2018.

de 2000.
Em 19/07/2018.

PORTARIA N.º 615/SMA/2018
Concedendo, a contar de 08 de agosto de 2015, com base no artigo
111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) ALINE ADELINA
NAPOLEÃO DA COSTA, matrícula n.° 17944-7, lotado(a) na
SME, a Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado
05 (cinco) anos de serviços prestados a esta Municipalidade,
referente(s) ao(s) período(s) de 20 de dezembro de 2009 a 22 de
dezembro de 2014, conforme Processo n.° 4.447/2015, nos termos
do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 18/07/2018.

PORTARIA N.º 621/SMA/2018
Averbando, com base no inciso III, do artigo 84 da Lei n.°
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 1.208 (mil, duzentos e
oito) dias de serviços prestados pelo(a) servidor(a) LINDALVA
DE OLIVEIRA ALMEIDA, matrícula n° 06494-1, lotado(a)
na SME, a entidade(s) vinculada(s) a Previdência Social, no(s)
período(s) de 17 de maio de 1984 a 09 de setembro de 1987,
conforme Processo n.° 60.271/2017, nos termos do Decreto n.°
3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.

PORTARIA N.º 616/SMA/2018
Concedendo, a contar de 22 de setembro de 2016, com base
no artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) REGINA
MARIA SILVA MUFALANI DE ASSIS, matrícula n.° 073198, lotado(a) na SME, a Licença Especial de 03 (três) meses por
ter completado 05 (cinco) anos de serviços prestados a esta
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 20 de agosto de
2010 a 20 de agosto de 2015, conforme Processo n.° 67.186/2015,
nos termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 18/07/2018.

PORTARIA N.º 622/SMA/2018
Averbando, com base no inciso III, do artigo 84 da Lei n.°
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 455 (quatrocentos e
cinqüenta e cinco) dias de serviços prestados pelo(a) servidor(a)
MARIA ELIENE DOS SANTOS AGOSTINI, matrícula
n.° 03196-8, lotado(a) na SME, a entidade(s) vinculada(s) a
Previdência Social, no(s) período(s) de 01 de dezembro de 1986 a
28 de fevereiro de 1988, conforme Processo n.° 59.602/2017, nos
termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.

PORTARIA N.º 617/SMA/2018
Concedendo, a contar de 02 de outubro de 2017, com base no
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) LUCIANA
INÁCIO DA SILVA MARINHEIRO, matrícula n.° 10616-5,
lotado(a) na SME, a Licença Especial de 09 (nove) meses por
ter completado 15 (quinze) anos de serviços prestados a esta
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 23 de janeiro de
2000 a 22 de janeiro de 2015, conforme Processo n.° 16.952/2015,
nos termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.

PORTARIA N.º 623/SMA/2018
Concedendo, a contar de 01 de março de 2016, com base no artigo
111 da Lei nº 1.506/2000, a(o) servidor(a) LIDIA RITA LUIZ,
matrícula n.° 01354-0, lotado(a) na SMSDC, a Licença Especial
de 03 (três) meses por ter completado 05 (cinco) anos de serviços
prestados a esta Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de
22 de maio de 2006 a 21 de maio de 2011, conforme Processo n.°
60.038/2015, nos termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro
de 2000.
Em 19/07/2018.

PORTARIA N.º 618/SMA/2018
Concedendo, a contar de 24 de abril de 2017, com base no
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) SINAI
BOMCOMPANHE VIEIRA, matrícula n.° 16732-7, lotado(a) na
SME, a Licença Especial de 06 (seis) meses por ter completado
10 (dez) anos de serviços prestados a esta Municipalidade,
referente(s) ao(s) período(s) de 11 de março de 2004 a 12 de
março de 2014, conforme Processo n.° 69.358/2014, nos termos
do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.

PORTARIA N.º 624/SMA/2018
Averbando, com base no inciso III, do artigo 84 da Lei n.°
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 929 (novecentos e vinte
e nove) dias de serviços prestados pelo(a) servidor(a) ANDREIA
SANTIAGO VIEIRA, matrícula n.º 19753-0, lotado(a) na SME,
a entidade(s) vinculada(s) a Previdência Social, função inerente
a de Magistério - Professor, no(s) período(s) de 01 de fevereiro
de 1993 a 30 de dezembro de 1994 e 02 de maio de 1995 a 20 de
dezembro de 1995, conforme Processo n.° 8576/2015, nos termos
do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.

PORTARIA N.º 619/SMA/2018
Concedendo, a contar de 18 de setembro de 2017, com base no
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) CINTIA GOMES
VASCONCELOS PEREIRA, matrícula nº 20613-5, lotado(a) na
SME, a Licença Especial de 06 (seis) meses por ter completado 10
(dez) anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s)
ao(s) período(s) de 01 de fevereiro de 2007 a 16 de fevereiro de
2017, conforme Processo n.° 12.454/2015, nos termos do Decreto
n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
PORTARIA N.º 620/SMA/2018
Averbando, com base no inciso I do artigo 84, da Lei n.°
1.506/2000, para fins de aposentadoria 673 (seiscentos e setenta
e três) dias de serviços prestados pelo(a) servidor(a) ANDREIA
SANTIAGO VIEIRA, matrícula n.° 19753-0, lotado(a) na SME,
à Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, função
inerente a de Magistério - Professor, no(s) período(s) de 03 de
maio de 2004 a 06 de março de 2006, conforme Processo n.°
8576/2015, nos termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro

PORTARIA N.º 625/SMA/2018
Concedendo, no período de 09 de outubro de 2017 a 30 de
dezembro de 2018, com base no artigo 125 da Lei n.° 1.506/2000
e artigo 18 da Lei n.° 1.703/2003, ao(a) servidora) ROSEMARY
SAMPAIO XAVIER, matrícula n.° 11220-5, lotado(a) na SME,
Licença para Estudos, conforme Processo n.° 52.489/2017, nos
termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
PORTARIA N.º 626/SMA/2018
Concedendo, no período de 01 de agosto de 2017 a 28 de fevereiro
de 2019, com base no artigo 125 da Lei n.° 1.506/2000 e artigo
18 da Lei n.° 1.703/2003, ao(a) servidor(a) VANESSA SAMPAIO
DO AMARAL, matrícula n.° 16113-9, lotado(a) na SME, Licença
para Estudos, conforme Processo n.° 51.314/2017, nos termos do
Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
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PORTARIA N.º 627/SMA/2018
Concedendo, no período de 20 de junho de 2016 a 31 de março
de 2017, com base no artigo 125 da Lei n.° 1.506/2000 e artigo
18 da Lei n.° 1.703/2003, ao(a) servidor(a) ROSIMERI DUDA
MARTINS, matrícula n.° 20754-3, lotado(a) na SME, Licença
para Estudos, conforme Processo n.° 13.685/2015, nos termos do
Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
PORTARIA N.º 628/SMA/2018
Concedendo, no período de 01 de agosto de 2017 a 30 de setembro
de 2018, com base no artigo 125 da Lei n.° 1.506/2000 e artigo 18
da Lei n.° 1.703/2003, ao(a) servidor(a) TATIANA NOBREGA,
matrícula n.° 20054-5, lotado(a) na SME, Licença para Estudos,
nos termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
PORTARIA N.º 629/SMA/2018
Concedendo, no período de 09 de agosto de 2017 a 31 de julho
de 2018, com base no artigo 125 da Lei n.° 1.506/2000 e artigo
18 da Lei n.° 1.703/2003, ao(a) servidor(a) MARISA MENDES
MACHADO DE SOUZA, matrícula n.° 14789-6, lotado(a) na
SME, Licença para Estudos, conforme Processo n.° 1.328/2017,
nos termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
PORTARIA N.º 630/SMA/2018
Concedendo, no período de 29 de maio de 2017 a 28 de fevereiro
de 2019, com base no artigo 125 da Lei n.° 1.506/2000 e artigo
18 da Lei n.° 1.703/2003, ao(a) servidor(a) JOANA DA ROCHA
MOREIRA, matrícula n.° 25144-1, lotado(a) na SME, Licença
para Estudos, conforme Processo n.° 51.295/2017, nos termos do
Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
PORTARIA N.º 631/SMA/2018
Concedendo, no período de 01 de agosto de 2017 a 28 de fevereiro
de 2019, com base no artigo 125 da Lei n.° 1.506/2000 e artigo
18 da Lei n.° 1.703/2003, ao(a) servidor(a) VANESSA SAMPAIO
DO AMARAL, matrícula n.° 25048-5, lotado(a) na SME, Licença
para Estudos, conforme Processo n.° 51.315/2017, nos termos do
Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
PORTARIA N.º 632/SMA/2018
Concedendo, no período de 02 de abril de 2018 a 31 de dezembro
de 2018, com base no artigo 125 da Lei n.° 1.506/2000 e artigo
18 da Lei n.° 1.703/2003, ao(a) servidor(a) SHIRLEY ARAUJO
CABRAL, matrícula n.° 12273-1, lotado(a) na SME, Licença
para Estudos, conforme Processo n.° 54.072/2017, nos termos do
Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
PORTARIA N.º 633/SMA/2018
Concedendo, no período de 30 de junho de 2017 a 28 de fevereiro
de 2019, com base no artigo 125 da Lei n.° 1.506/2000 e artigo 18
da Lei n.° 1.703/2003, ao(a) servidor(a) GLACIONE RIBEIRO
DA SILVA, matrícula n.° 21134-8, lotado(a) na SME, Licença
para Estudos, conforme Processo n.° 51.257/2017, nos termos do
Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
PORTARIA N.º 634/SMA/2018
Concedendo, no período de 01 de agosto de 2017 a 28 de fevereiro
de 2019, com base no artigo 125 da Lei n.° 1.506/2000 e artigo 18
da Lei n.° 1.703/2003, ao(a) servidor(a) ROSA MARIA ALVESDA SILVA, matrícula n.° 16151-7, lotado(a) na SME, Licença
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para Estudos, conforme Processo n.° 51.481/2017, nos termos do
Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
PORTARIA N.º 635/SMA/2018
Concedendo, no período de 01 de fevereiro de 2018 a 28 de
fevereiro de 2019, com base no artigo 125 da Lei n.° 1.506/2000
e artigo 18 da Lei n.° 1.703/2003, ao(a) servidor(a) PAULA
BRANDÃO CAMPOS, matrícula n.° 14799-9, lotado(a) na SME,
Licença para Estudos, conforme Processo n.° 51.848/2017, nos
termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
PORTARIA N.º 636/SMA/2018
Concedendo, no período de 29 de maio de 2017 a 28 de fevereiro
de 2019, com base no artigo 125 da Lei n.° 1.506/2000 e artigo 18
da Lei n.° 1.703/2003, ao(a) servidor(a) GLACIONE RIBEIRO
DA SILVA, matrícula n.° 13232-2, lotado(a) na SME, Licença
para Estudos, conforme Processo n.° 51.255/2017, nos termos do
Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
PORTARIA N.º 612/SMA/2018
Afastando, de suas atividades o(a) servidor(a) JOILSON
ANTONIO CARDOSO DO NASCIMENTO, matrícula n.º
10595-3, lotado(a) na SME (DISP), no período de 07 de julho de
2018 a 17 de outubro de 2018, para concorrer a Cargo Eletivo,
com base no artigo 124 da Lei n.° 1.506/2000, com a ressalva de
que o(a) servidor(a) deverá fazer prova de seu registro, sob pena
de anulação de sua licença, conforme Processo n.° 17.841/2018,
nos termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 19/07/2018.
PORTARIA N.º 638/SMA/2018
Retificando, os termos da Portaria n.° 6.042/SMA/1997, que
averbou para fins de aposentadoria, 2.739 (dois mil, setecentos e
trinta e nove) dias de serviços prestados a entidades vinculadas a
Previdência Social, pelo(a) servidor(a) MARIA DA CONCEIÇÃO
PEREIRA, matrícula n.° 05392-8, lotado(a) na SME, no período
de 07 de janeiro de 1974 a 02 de março de 1974, 03 de janeiro de
1977 a 01 de abril de 1977, 01 de março de 1979 a 30 de setembro
de 1979, 15 de janeiro de 1980 a 24 de agosto de 1983 e 01 de
março de 1984 a 28 de janeiro de 1987, conforme Processo n.°
484/2017-lPMDC e, não como constou na referida Portaria, nos
termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 20/07/2018.
FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração
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BOLETIM nº 6572
ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
EXTRATO
EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 54/2018, encartado à fl. 04, conforme
procedimento administrativo n° 54.470/2018.
Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e
Planejamento e TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA
LTDA.
O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e o pagamento da
importância de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), reconhecida a dívida
pelo MUNICÍPIO em favor da TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM
INFORMÁTICA LTDA, referente a locação de software de sistema integrado de
gestão de tributos para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal
de Fazenda e Planejamento referente ao período de 16/02/2018 a 15/03/2018,
em

conformidade

com

as

especificações

constantes

no

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRANSPORTES
E SERVIÇOS
PÚBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL
DE DUQUE
DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo

Administrativo n° 54.470/2018.

Duque de Caxias, 06 de julho de 2018.

PORTARIA N° 006/2018/SMTSP.
EMENTA:

CARLOS SOUTINHO DE MELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

NOTIFICAÇÕES

Municipal de
Transportes
e
Vias
Públicas
para
re sponder pela pasta de Secretário
M unicipal de Transportes e Serviços
P úblicos.

D esig nar c S u b s e c re tá rio

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
SERVIÇOS, no uso d e suas atribuições legais, conform e o a r t 9 o do
D ecreto M unicipal n° 5 .6 2 4 , de 19 de junho de 2 0 0 9 .
Em fa c e do período de férias do S ecretário M unicipal de
Tran spo rtes e S erviços Públicos, E duardo M a ced o Feital, a partir d e 13 de
julho d e 2 0 1 8 à 12 de agosto de 2 0 1 8 .

RESOLVE

Art. 1o - D esig n ar o S ubsecretário M unicipal de Tran sp o rtes e

MAURÍCIO E U G Ê N IO FIGUEIREDO, m atrícula n°
Públicos
35.249-7, para resp ond er pela pasta do período d e 1 3 /0 7 /2 0 1 8 a
1 2 /0 8 /2 0 1 8 .

S erviços

Art. 2 o - Esta Portaria entrará em vigor na d ata
publicação, revo g ad as as disposições ern contrário.

d e sua

G a b in e te do S ecretário M unicipal d e T ran sp o rtes e Serviços
Públicos, em 12 d e juího de 2 0 1 8 .

(/oC lii ÍÁ;x a í 1
EpUARDO Í V I A C E O O F ™ r#fta|
Secretário Municipal de
públicos
Transportes e Serv. pública®
?52GcM?

S e c r e t a r i a M u n ic i p a l d e T r a n s p o r t e s e S e r v iç o s P ú b lic o s
A v e n i d a B r i g a d e i r o L im a e S ilv a 2.1 - P a r q u e D u q u e
T e l: 2 6 7 1 -6 2 1 3

1
X

ffiX X

Sexta-feira
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
20 de Julho
de 2018

■
„^4

»

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

24

N,° 062/2018 -S M O

O Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de
Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

26

30

ipóiito, matrícula 35.713-8, sem prejuízo de suas funções, a contar de 02 de julho do

31

33

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de Caxias, 18 de
julho de 2018.

JE RlEfÃMAR/D Ê 0. RAKOEL
iubsecretártópJÍjpfáco/-/ SMO
Matrícula: 35.505-4

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Secretaria
Municipal de MUNICIPAL
Obras - Rua Jacques
de Molay, 151 - Figueira - Duque de Caxias/RJ.
SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
CEP: 25.230-010 - Tel.: 2773-6150 - e-mail: smo@duquedecaxias.rj.gov.br
EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2017

ORGÃOS ADERENTE: Secretaria Municipal de Educação.
FAVORECIDO: Super Unidos Comércio de Alimentos Eirelli, inscrita no CNPJ: 23.311.098/0001-01.
PROCESSO N°: 11896/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento das

necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE, destinados à alimentação escolar dos
alunos matriculados em entidades filantrópicas.

FINALIDADE: ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2017 do Pregão Presencia!

002/2017.

4

kg

480

R$ 3,20

UNIÃO

R$ 1.536,00

9

Alho,extra, branco ou roxo.

kg

90

R$ 25,30

EXTRA

R$ 2.277,00

unid

290

R$ 4,90

NESCAU

R$ 1.421,00

unid

301

R$ 3,25

GRANFINO

R$ 978,25

550

R$2,99

PRATO FINO

R$ 1.644,50

unid

120

R$ 3,95

QUACKER

R$ 474,00

unid

70

R$ 9,85

ANDORINHA

R$ 689,50

KG

250

R$ 4,99

EXTRA

R$ 1.247,50

13
14
17

Aveia Em Flocos,em flocos,
acondicionada em
embalagem com 250g.
Azeite ,puro, de 1a
qualidade, acondicionado
em embalagem de 500ml.
Banana Prata,extra, com
peso médio de 120g,
contendo o Kg, no mínimo,
08 unidades.

KG

90

R$ 3,35

EXTRA

R$ 301,50

21

Beterraba,extra, sem rama.

KG

25

R$ 2,35

EXTRA

R$ 58,75

PCT

809

R$4,05

MABEL

R$ 3.276,45

PCT

1126

R$ 1,89

PIRAQUE

R$ 2.128,14

23

FRIBOl

R$ 17.545,00

KG

1160

R$ 22,50

FRIBOI

R$ 26.100,00

KG

1340

R$ 8,75

AVENORT

R$ 11.725,00

R$ 174,00
R$ 136,50

UNID.

80

R$ 3,95

NESTLE

R$ 316,00

UNID.

270

R$2,85

PREDILECTA

R$ 769,50

UNID.

310

R$ 6,99

XAMEGO BOM

R$ 2.166,90

LT

50

R$ 1,95

QUERO

R$ 97,50

PCT

120

R$ 6,55

GRANFINO

R$ 786,00

UNID.

340

R$ 6,95

ELEFANTE

R$ 2.363,00

47

§
52

53

61
64

66

71

78

Batata Inglesa,especial.

Biscoito Doce
(Rosquinha),tipo
ROSQUINHA, em
embalagem com 400g no
mínimo.
Biscoito Doce (
Maisena),tipo
MARIA/MAIZENA,

R$ 15,95

EXTRA

76

19

22

1100

EXTRA

74

'

KG

R$ 3,90

68

Açúcar Refinado,especial,
acondicionado em
embalagem com as
características do produto.

kg

R$ 1.923,25

R$ 2,90

Relação do Item da Adesão:

12

PILÃO

35

59

Arroz Polido Agulhinha,tipo
1, extra, grão longo e fino,
acondicionado em
embalagem plástica,
contendo a descrição das
características do produto.

R$ 10,99

60

ORGÃO GERENCIADOR: Secretária Municipal de Governo.

11

175

KG

56

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Alimento Achocolatado, em
pó, solúvel, acondicionado
em embalagem com no
mínimo 400g, contendo a
descrição das
características do produto.
Amido De Milho,puro,
aoondicionado em
embalagem com 500g.

PCT

KG

DE DUQUE DE CAXIAS.

10

R$ 2.139,40

Creme de
Leite, acondicionado em
embalagem com no mínimo
200g
Doce De
Goiabada,goiabada
especial, em corte, sem
adição de corantes,
acondicionado em
embalagem original, com
no mínimo 600g
Doce De Leite,pastoso,
acondicionado em
embalagem com no mínimo
400g, contendo a descrição
das características do
produto.
Ervilha em conserva,em
conserva, acondicionada
em lata com 200g
Ervilha para sopa,tipo 1,
safra nova, acondicionado
em embalagem com no
mín. 500g, contendo a
descrição das
características do produto
Extrato De
Tomate,concentrado,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

•

RICHESTER

Cebola, EXTRA

50

*

R$ 1,90

Cenoura, EXTRA

49

ATOS
ACS/acs DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1126

37

48

ENG.° JOAO CARLOS GRiLO CARLETTI
Secretário Municipal de Obras
Matrícula: 35.145-8

PCT

36

46

Subsecretário Operacional - SMO
Matrícula: 20.501-4

acondicionado em
embalagem com no mínimo
200g
Biscoito Salgado Tipo
Cream Cracker,tipo
CREAM-CRACKER,
acondicionado em
embalagem com no m ínim o
200g.
Café Torrado E
Moído,torrado e moído, de
1a qualidade, com seio de
pureza ABIC, embalado
automaticamente,
acondicionado em
embalagem metalizada
com 500g, contendo a
descrição das
características do produto.
Carne Bovina
(Músculo),sem osso, com o
máximo de 10% de
gordura, congelada, sendo
individualmente
Carne Bovina(Patinho),sem
osso, com o máximo de
10% de gordura,
congelada, sendo cada
peça individualmente
acondicionada em
embalagem plástica.
Carne Frango (Peito),sem
osso, congelada, devendo
ser fornecida
acondicionada em
embalagem plástica, com
no máximo 3Kg.

ano em curso, fiscalizar a conclusão da obra da Maternidade de Santa Cruz da Serra,
conforme Processo Administrativo n°. 58.656/2017 a cargo da firma ÁGABO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

cada peça em balada

Designar, como Gerente Fiscal o Sr. Silas Nogueira de Freitas Junior, matrícula:
35.463-5, para responder durante o período de férias do engenheiro Fábio Ferreira

ENG.° OMAR KIRCHMEYER DE LIMA

BOLETIM nº 6572

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

G E R E N C IA DE S E R V IÇ O S A D M IN IS T R A T IV Q S

PORTARIA
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81

83
89
91

92

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Farinha De Mandioca,tipo
1, crua, fina, acondicionada'.
■ , erh embalagem de 1kg, r PCT
contendo a descrição das
características do produto.
Farinha De Trigo,especial,
acondicionada em
PCT
embalagem com 1kg,
contendo a descrição das
características do produto.
Feijão Preto,tipo 1, safra
nova, acondicionado em
PCT
embalagem de 1Kg,
contendo a descrição das
características do produto.
Fermento Químico ,em pó,
acondicionado em lata com
UNID.
100g.
Geléia,sabores diversos,
acondicionada em
UNID.
embalagem com no mín.
230g
logurte(Sabores),diversos
sabores, acondicionado em

embalagem com no mínimo
90g.
Leite
Condensado,acondicionado
em embalagem com no
mínimo 395g
Lejte Em Pó Integral
Instantâneo, integral,
instantâneo, acondicionado
em embalagem com no
mínimo 400g.
Maça Nacional,não ácida,
com peso médio de 120g,
contendo o Kg, no mínimo,
08 unidades.
Macarrão
Espaguete,massa
preparada d ovos n° 8 ou
9, acondicionada em emb.
c/500g, contendo a
descrição das
características do produto.
Macarrão Parafuso,massa
preparada d ovos, acond.
em emb. d 500g, contendo
a descrição das
características do produto.
Margarina
Vegetal,cremosa, com sal,
contendo de 60 a 95% de
teor de lipídios,
acondicionada em
embalagem com 500g.
Melancia, com peso
variando de 2 KG a 5kg a
unidade.
Mini boio,sabores diversos,
acondicionada em
embalagem com no mín.
40g
Oléo De Soja,refinado,
acondicionado em
embalagem com 900ml.
Ovos De Galinha,extra,
branco, acondicionado em
caixa com uma dúzia,
perfazendo no mínimo
720g.

180

R$ 4,20

GRANFINO

R$ 756,00

180

R$ 2,70

DONA BENTA

R$ 486,00

320

R$ 5,95

MÁXIMO

R$ 1.904,00

80

R$ 2,87

ROYAL

R$ 229,60

120

R$ 3,99

ARISCO

R$ 478,80

UNID.

1880

R$1,48

NESTLE

R$ 2 .7 8 2 ,4 0

UNID.

140

R$ 4,55

MOÇA

R$ 637,00

PCT

1246

R$ 12,98

ELEGÊ

R$ 16.173,08

KG

144

R$ 8,20

EXTRA

R$ 1.180,80

PCT

200

R$ 3,55

GALO

R$ 710,00

PCT

200

R$ 3,45

GALO

R$ 690,00

UNID.

146

R$ 4,69

QUALY

R$ 684,74

KG

10

R$ 2,27

EXTRA

R$ 22,70

UNID.

1230

R$ 2,25

PLUS - V1TA

R$2.767,50

UNID.

70

R$ 4,89

LIZA

R$ 342,30

DÚZIA

310

R$ 5,29

EXTRA

R$ 1.639,90
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96

102

105
108
109
110

Peixe pescada,cortado em
filé* sem pele,.sem espinha,
congelado, devendo ser
fornecido acondicionado
em embalagem plástica
com no máximo 5Kg.
Queijo Minas,tipo frescal;
sendo cada peça
individualmente
acondicionada em
embalagem plástica original
com no mín. 500g,
contendo a descrição das
características do produto.
Requeijão .acondicionado
em copo com no mínimo
220g.
Suco De Caju,naturai,
integral, acondicionado em
embalagem com 500ml.
Suco De Maracujá,natural,
integral, acondicionado em
embalagem com 500ml.
Suco De Uva ,natural,
integral, acondicionado em
embalagem com 500ml.

Portaria N° 045/SM S/2018, de 17 de julho de 2018.
KG

480

R$ 23,60

BOUNA PESCA

R$ 11.328,00

“Determina
KG

30

R$ 20,99

JULIANA

R$ 629,70

UNID.

161

R$ 5,75

NESTLE

R$ 925,75

UNID.

352

R$ 3,79

IMBIARA

R$ 1.334,08

UNID.

200

R$ 6,59

IMBIARA

R$ 1.318,00

UNID.

271

R$ 6,45

IMBIARA

Valor Total

R$ 1.747,95

poderes

para

fiscalizar

contratos

de

fornecimento de medicamentos e insumos estratégicos.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de
suas atribuições legais,

RESOLVE:

R$ 131.042,94

A rt Io - D ELEG A R com petência a M irian Crispim Ferreira, m atrícula: 362603,
como fiscal de contratos de fornecim ento de m edicam entos e insum os estratégicos
Duque de Caxias, 11 de Juiho de 2018.

pela Secretaria M unicipal de Saúde e D efesa Civil, a contar de 01 de ju lho de 2018.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cláudia de Araujo Viana
Secretário Municipal de Educação

Omitido do B.O. 6568 de 11/07/2018

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
PORTARIAS

V '. c.

3o o *

U

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
•G S
í
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera
Duque de Caxias - RJ - CEP.: 25215-265
ESTADOTeL:
DO2773-6205
RIO DE JANEIRO

EXTRATOS

PR E FE IT U R A M U N IC IPA L DE D U Q U E D E C A X IA S
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria N° 044/SM S/2018, de 17 de julho de 2018.

“Revoga a Portaria que designa o servidor a acompanhar
contratos de serviços geridos por esta Secretaria.”

O SECRETÁ RIO M U N IC IPA L DE SAÚDE DE D U Q U E DE CA X IA S, no uso de
suas atribuições legais,

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE:

Termo de Ajuste de Contas n° 083/2018, encartado às fls. 247/249, especificado

PARTES:

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e

no Livro n° 001/2018/SMS, conforme procedimento administrativo n° 54446/2018.

RESOLVE:

Fundação Agripino Lima

Art. Io - R evoga a Portaria n° 041/SM S/2018, de 01 de junho de 2018, que delega
com petência a Caetano W eirich Cardoso, m atrícula: 34405-2, como fiscal de

OBJETO:

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de
R$616.920,49 (Seiscentos e dezesseis mil, novecentos e vinte reais e quarenta e

contratos de fornecim ento de m edicam entos e insum os estratégicos pela Secretaria

nove centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da, Fundação

M unicipal de Saúde e D efesa Civil, a contar de 01 de julh o de 2018.

Agripino Lima referente serviços prestados no mês de Abril/2018,

em

conformidades com as especificações constantes no procedimento Administrativo
54446/2018.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DATA DE
ASSINATURA:
Duque de Caxias, 13 de Julho de 2018.

Alameda James Franco. 03 - Jardim Primavera
Duque de Caxias - RJ - CEP,: 252 i 5-265
Tel.: 2773-6205

Sexta-feira
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAXIAS
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CÍVIL
20 de Julho de
2018
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BOLETIM nº 6572
DESPACHO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE:

Termo de Ajuste de Contas n° 084/2018, encartado às fls. 250/252, especificado
no Livro n° 001/2018/SMS, conforme procedimento administrativo n° 54652/2018.

PARTES:

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e
IGOLS - Instituto de Gestão, Organização e Logística em Saúde LTDA

OBJETO:

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
de , reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da IGOLS - Instituto de
Gestão, Organização e Logística em Saúde LTDA, referente a serviços de Home

Processo nº 51.748/2018
Interessado: Ofício n.º 85-GS/SMS/2018
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação
Assunto: Ratifico Ato de Dispensa de Licitação
Objeto da Licitação: Aquisição de equipamento para atendimento
a demanda judicial, de 1 (um) Sensor de Glicemia Free Style,
para atender as necessidades da paciente RAIRA VITÓRIA
FORTUNATO DA SILVA
RATIFICO
Em 20/07/2018.

Care prestados no mês de Maio/2018 na paciente Alice Vitoria Rita de Castro,
em

conformidade

com

as

especificações

constantes

no

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil

Procedimento

Administrativo n° 54652/2018.

DATA DE
ASSINATURA:
Duque de Caxias, 19 de Julho de 2018.

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
EXTRATOS

íretário Municipal de Saúde

EXTRATO

Mat. 10.952/07.715-6

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N.° 03/2018
(j
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PR EFEIT U R A M U N IC IPA L DE D U Q U E DE CA X IA S
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ESPÉCIE:

Termo de Ajuste de Contas conforme Procedimento
Administrativo n° 5723/2017.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

PARTES:

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, e de

ESPÉCIE:

Termo de Ajuste de Contas n° 086/2018, encartado às fls. 256/258, especificado

outro lado, FRANCISCO GOMES FERREIRA.

no Livro n° 001/2018/SMS, conforme procedimento administrativo n° 54993/2018.
PARTES:

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e ,
PAULO MÁRCIO DE AZEVEDO TRANSPORTES ME.

OBJETO:

O presente Termo de Reconhecimento de Dívida tem por
objeto a liquidação e o pagamento da importância de R$

OBJETO:

245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), pelo

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de

Município em favor de FRANCISCO GOMES FERREIRA,

R$169.000,00 (Cento e sessenta e nove mil reais), reconhecida a dívida pelo

relativo aos aluguéis dos meses de junho a dezembro de

MUNICÍPIO em favor da, Paulo Mareio de Azevedo ME referente serviços
prestados no mês de Maio/2018, em conformidades com as especificações

2017 do imóvel onde funciona a SEDE da Secretaria

constantes no procedimento Administrativo 54993/2018.

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

DATA DA ASSINATURA: 19 de
DATA DE

MARCUSA/INICIUS DE MORAES GUIMARAES

ASSINATURA:
Duque de Caxias, 20 de Julho de 2018.
\

Secretaria Municipa/de Assistência Social e Direitos Humanos
Mat. 35398-1
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Sexta-feira
20 de Julho de 2018

CONSIDERANDO, que os servidores representantes da Secretaria
M unicipal de Educação são: Titular: Maria Eloíza Carvalho e Suplente: Verônica
Lopez Gonçalves;

EXTRATO
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.° 04/2018

CONSIDERANDO, que os representantes da instituição Fundação
Beneficente Jesus de Nazaré são: Titular: Claudia Abreu e Suplente: Christiane
Carneiro Monteiro Meirelles;

ESPÉCIE:

Termo de Ajuste de Contas conforme Procedimento
Resolve:

Administrativo n° 5723/2017.

PARTES:

Artigo 1o: Os Conselheiros Governamentais serão empossados para
integrar o Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Duque de Caxias no exercício da nova gestão, assim como, para compor
vacâncias das comissões permanentes, sempre que necessário;

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, e de
outro lado, FRANCISCO GOMES FERREIRA.

OBJETO:

Artigo 2o: A Comissão de Garantias de Direitos será composta, pela
coordenadora, Sra. Maria das Dores Carvalho Corrêa - CEFA, os Conselheiros (as),
Sra. Roseane Augusto Gentil Martins - SMS,Sr. Franklin José Pereira - SMEL,Adriana
Conceição - ASPAS,Elizalane Azevedo - SMASDH,Sandra Regina Sobral Antunes ABAC,Rosane Braga Santos - (Jesus de Nazaré) e o técnica Sra. Marcele Fidélis CMDCA;

O presente Termo de ajuste de contas tem por objeto a
liquidação da importância de R$ 140.000,00 (cento e
quarenta

mil

reais),

pelo

Município

em

favor

de

Artigo 3o: A Comissão de Orçamento e Administração do Fundo será
composta, peio Coordenador, Sr.Cristiano Linhares Linhares - PGM, Conselheiros (as)
Sra. Sebastiana de Fátima de B ezerra- Ojuobá Axé, Sr. Daniel de Oliveira Félix
Ferreira- SMF, e o técnico Fernando Francisco Barreto - CMDCA e a técnica Catía
Cilene de oliveira - CMDCA;

FRANCISCO GOMES FERREIRA, relativos aos alugueis
dos meses de janeiro a abril de 2018 do imóvel onde
funciona a SEDE da Secretaria Municipal de Assistência

Artigo 4o: A Comissão de Políticas Básicas será composta pela
coordenadora, Sra. Christiane Carneiro Monteiro Meirelles - FBEJN, pelos
Conselheiras, Sra. Creusa Maria Silva de Moraes (AEDHA), Sra. Elizalane Azevedo
dos Santos - SMASDFI, , Sra. Flavia de Oliveira Barbosa (SMS), Sra. Leticia Felix
Siebra (Centro Com. ASPVI-ASPAS) e o técnico, Sra. Maria Edna - CMDCA;

Social e Direitos Humanos.

Artigo 5o: A Comissão de Ética será composta pela coordenadora, Sra.
Karina Baltazar da Siiva-(CIACA - ROSA E AZUL),pelos Conselheiras,Sra.Sandra
Regina Sobral Antunes ABAC,Sra.Fleloá da Conceição Nunes -PG M ,Sra. Maria
Eloíza Carvalho Pinto Pimenta - SME,Sra. Maria das Dores -CEFA,Sra. Epifania
Machado Lamoglia Araújo -SMEL e o técnico, Sr. Flávio Oliveira dos Santos CMDCA;

DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 2018.

MARCUS^VlrflCIUS DE MORAES GUIMARÃES

Artigo 6o: A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
/
Mat. 35398-1

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CMDCA
– Conselho Municipal dos Direitos
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Rua
Vieira s/n°
- Bairro:
Centenário - Duque de Caxias/RJ
daManuel
Criança
e do
Adolescente
CMDCÂ

w

CMDCA

CEP: 25020-210 Tel.: 3652-5461
E-mail: cmdcaduquedecaxias@ gmail.com

Rua Manuel Vieira s/n° - Bairro: Centenário - Duque de Caxias/RJ
CEP: 25020-210 Tel.: 3652-5461
E-mail: cmdcaduquedecaxias@ gmail.com

Resolução:

Resolução: 509/CMDCA/2018

/CMDCA/201

A presente Resolução é encaminhada através do Ofício n° 3 0 f

A p re s e n te D eliberação é encam inhada à publicação atra vés do O fício n° 2 6 3 /C M D C A /2 0 1 8 ,

/CMDCA/2018.

Dispõe sobre a Revogação da Resolução n°
487/CMDCA/2017 e dá outras providências.

Posse dos novos Conselheiros Governamentais que
integrarão o Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Município de Duque de Caxias.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA de Duque de Caxias/RJ, no uso das atribuições legais
que lhes são conferidas pela Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECAe Lei Municipal n°. 2.475/2012.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA de Duque de Caxias/RJ, no uso das atribuições legais
que lhes são conferidas pela Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECAe Lei Municipal n°. 2.1.066/1991.

CONSIDERANDO, que a Deliberação n° 123/2009/CMDCA, estabelece e
complementa os parâmetros previstos na Deliberação 15/2006/CMDCA, referente ao
registro de entidades não governamentais;

CONSIDERANDO, a mudança no poder executivo municipal, bem como, a
necessidade de se empossar os novos Conselheiros Governamentais que integrarão
o Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Duque de Caxias;

CONSIDERANDO,que a Resolução 487/2017/CMDCA, dispõe sobre a
concessão ao Registro e/ou Renovação de Entidades Não Governamentais e a
inscrição e atualização de Serviços e programas das Entidades Governamentais e
Entidades Não Governamentais;

CONSIDERANDO, que os servidores representantes da Procuradoria
Geral do Município são: Titular: Cristiano Linhares Ferreira e Suplente: Helóa da
Conceição Nunes;

CONSIDERANDO, que a Deliberação n° 123/2009/CMDCA, anterior à
Resolução 487/2017/CMDCA, já contempla os parâmetros para concessão de
Registro Provisório, assim como, a Resolução posteriormente publicada, não revogou
a anterior, sem contudo, suspender sua validade;

CONSIDERANDO, que os servidores representantes da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos são: Titular: Ângela Garrido de
Carvalho e Suplente: Elizalane Azevedo dos Santos;

RESOLVE:
Artigo 1o - Re-validar a Deliberação n° 123/2009/CMDCA, publicada no

Boletim Oficial n° 5547 de 09 de Outubro de 2009;

CONSIDERANDO, que os servidores representantes da Secretaria
Municipal de Fazenda são: Titular: Mary Helen Crispin .Suplente :Daniel de Oliveira
Félix;

Artigo 2° - Fica Revogado a Resolução n° 487/CMDCA/2017 que dispõe
sobre a concessão ao Registro e/ou Renovação de Entidades Não Governamentais e
a inscrição e atualização de Serviços e programas das Entidades Governamentais e
Entidades Não Governamentais;

CONSIDERANDO, que os servidores representantes da Secretaria
Municipal de Cultura são: Titular: Zilma da Conceição Alves e Suplente: Regina
Crivano Reis Werneck;

Artigo 3o - A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se todas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO, que os servidores representantes da Secretaria de

Esporte e Lazer são: Titular: Franklin José Pereira e Suplente: Epifania
Lamoglia Araújo;

Machado

Duque de Caxias, 16 de Julho de 2018.

Neï dfrCftâaMog“!*!?

CONSIDERANDO, que os

servidores representantes da Secretaria
Municipal de Saúde são: Titular: Roseane Augusto Gentil Martins e Suplente: Flávia
de Oliveira Barbosa;

CMOCArOCJl

Nei da Costa Nogueira

Presidente do CMDCA/DC

■
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Sexta-feira
20 de Julho de 2018
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Ata da Reunião do Comitê Intersetorial da Aprendizagemde Duque de Caxias- RJ
realizada ao oitavo dia do mês de fevereiro de 2018, no auditório do Complexo de
Assistência Social Juíza Olímpia Rosa Lemos, situado à Rua Manoel Vieira, s/n° Terezinha Lopes Morta
Andrea Santos da Silva
Isabel Cristina Andrade Silva
Iranir Cardoso
Louziane de Souza
Valéria Alves de Souza
Maria da Penha Cruz dos Santos
Rafaela Horta
Flávio Oliveira dos Santos
Celso de Jesus Lopes
Ledamala da Silva
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SME
I Conselho Tutelar
OAB
PSB
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SMCT
SMTER
II Conselho Tutelar
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Continuação C ond ições de validade e sp e c ífic a s:

07. Instalar no acèsso ao empreendimento, em local visível, placa informativa com as çegulntes
características;
;

T_
Jlili| § t
H

1

®

Confeccionada em folha de flandres ou tona e colúna de madeira;

©

Medindo 1,20m de largura por 0,70m de altura;

e

A dois metros do solo;

!
i

© Indicando a rázãó social, responsável técnico, o número e a validade desta licença ambiental e demais núme
ros de diversas licenças, concedidas pelos órgãos públicos federais, estaduais e municipais;

P 3 W" ■■

,

'

■ ■■■

m s.;;

=

-v

0S- N^° ‘n*c*ar as atividades antes da obtenção da Licença de Operação - LO;

l&fm

,

■09. Requerer Licença de Operação (LO) para o sistema de tratamento de esgoto, no mínimo 120 t
dias antes do início de sua operação;

™***$)

■5*a

Abertura: O Sr. Nei da Costa Nogueira Presidente do Conselho Municipal da
Criança e Adolescente de Duque de Caxias, cumprimenta a todos e faz a abertura
da reunião às 14:00h,o Presidente Sr. Nei Nogueira disse que foi
complicadoinstituir o Comitê Intersetorial da Aprendizagem devido a todos os
órgãos terem que indicar dois representantes para a composição do Comitê, mais
queria agradecer a boa vontade de todos os órgãos representados pelos Senhores e
Senhoras supracitados no quadro acima em atender a solicitaçãodo CMDCA.
Continuou dizendo que esse Comitê é de suma importância para implantarmos
políticas públicas que amenizem a vulnerabilidade social dos jovens entre 14 e 18
anos. O Presidente Sr. Nei Nogueira disse que o Comitê precisa que entre os
representantes queseja eleito um Coordenador e uma Secretária. Foi eleito pelos
representantes o Sr. Celso de Jesus Lopesda Secretária Municipal do trabalho,
Emprego e Renda e como Secretária a Sra. Valéria Alves da Proteção Social
Especial. Foi deliberada pelos representantes que as reuniões doComitê
aconteceriamtodas as segundas terça-feira de cada mês subsequentemente: 08/02,
13/03, 10/04, 08/05, 12/06, 10/07, 14,08, 11/09, 09/10, 13/11 el 1/12/2018 e seria
realizado no auditório do Complexo da assistência e iniciaria às 14:00h. A Dra.
IsabelCristina Andradeda OAB sugeriu que fosse convidada a Secretaria de
Cultura e a Fundee para participarem do Comitêlntersetorial daAprendizagem. Os
membrosconcordaram que fosse enviado ofício para Srcretária de cultura e
Fundee. O Sr. Celso de Jesus Lopes disse que sabemos que o mercado de trabalho
écruel pois da preferência aos jovens à partir dos 18 anos, enquanto que o viável
seria a partir dos 14 nos, pois é nessa fase queo jovem precisa de uma orientação.
A Sra. Terezinha Lopes da Secretaria Municipal de Educação, disse que acredita
que será através da educação e o trabalho conjunto de todosque podemos ajudar
melhor os jovens do nosso município. O Presidente agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a reunião às 16:00h. Nada mais havendo a declarar, eu,
Valéria Pereira Rodrigues da Silva, Secretária Executiva deste Conselho, lavrei a
presente ata.

.'• ,

:Í ^ V L

;

íp- Implantar q canteiro de pbras em área desprovida de vegetação e dotá-lo de sistema de tra■ tementó de esgoto de acordo comaNBR-7229 da ABNT.eâ DZ-2Í5 da CÉCA; |
rÇif,

^

fS

mM

. i1. Implantar á rede de drenagem pluvial conforme projeto aprovado pela Secretaria Municipal

de Obras do Município de Duque de Caxias;

;

12. Atender à Lei Federal n° 12.651, de 25/05/12, publicada no D.O.U. em 28.05.12, que dispõe
sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente;
13. Atender à Resolução n° 307 do CONAMA, de 05.07,02, publicada no D.O.U. de 17,07.02,
que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil;
jfliiSí&é>- 14: Atender à DZ-1310.R-7 - Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela Deliberação CÉ^ ^
CArfAÃQl, de 03.09.04, .publicada no D.O.R.J. de'21.09.04;.
;
15. Atender à DZ-215.R-4 - Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes
Líquidos de Origem Sanitária, aprovada pela Deliberação CECA n° 4.886 dè 25.09.07 e publicada no D.O.RJ. de 05:10.07;
^
S
P

16

de controle no sentido de reduzir p nível de ruídos provenientes da pxecução
■
'
“ '
'
•
das obras e do fluxo de veículos (resolução CONAMA ÒOÍ de 8/03/90);

rí •■
,

*

Atender à NT-202.R-10 - Critérios e. Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos, aprovada péla Deliberação CECA n° 1.007 dé 04.12.86 e publicada no D.O.R.J. de 12.12.86;

1 7 .. Adotar medidas

s vn

m

i^fét

|||

: 0^■é:

18. Atender à NBR3160 - Sistemas Predlais dè Esgoto -- Projeto e Execução, da ABNT para
■m - .1
construção de caixa de gordura com dimensões compatíveis com o riúmero de usuários pre. ss?/
t f a : . ■ ■■visto; ■
^
■V-:
■■■; s ■

"

■ ■■

:

: ' ■■■■

;

19. Apresentar rio prazo de 180 dias o estudo Geoambientaí conforme descrito na RESOLUÇÃO
CONEMA N°44 de 14/12/2012 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação de eventual
contaminação ambiental do solo e das águas subterrâneas por agentes químicos, no; proces
,t r"
so de licenciamento ambienta! estádual.e. RESOLUÇÃO. CONAMA 420 - que Dispõe sobre
íft:
critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias quí
micas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por
essas substâncias em decoitência de atividades antrõplcas.de 28/12/2009 - Publicação
. :DOU n° 249, de 30/12/2009, com no mínimo 10 (dez) pontos de amostragem;
I
&
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40
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Ney da Costa Nogueira
Presidente do CMDCA
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Valékÿj/Pereira
Secretaria Executiva

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE
LICENÇA

U . N°p18/2017

. LSCINÇÂ DE SMSTALÂÇÃO

1

Continuação Condições de validade específicas:

$
■ jg g jjj|.
.j|fjg g g \
íS

&&k

"i?
0 SÈCRETÂRIp MUNlOSPAt DE MEIO AMpiENTEi no u$o de suas atribuições legais
e de acordo com à Lei Municipal .2.022, de 30 de dezembro de 2000, concede a presenté LÍGEMÇA DE INSTALAÇÃO n° p’í 8/20Í 7, à PREFEjTURA BflUWIGÍPALÜE DUQUE RÈÇAXAjê, ins
crita no CNPJ í f 29.138.328/0001-5.0, estabelecida na Aiarheda D. Esmeralda, n° 206;, Jardim

W

Í f | | ;I p l

Objetivo: Trata-se de uma Licença de instalação, para implantação do CEMITÉRIO MUNICIPAL
DE SUPERFÍCIE, bem como autoriza a sua movimentação de solo e terraplanagem, pm uma
área total de 4,0 há.e área asér constmída de 15.129,77m2, localizado na Rodovia Washington
Luiz (BR-040), entre os km 12T e 122 - sentido Petrópolis, Bairro Vila São Luiz, I o Distrito, Du
que de Caxias/RJ:

24. Não depositar qualquer material oriundo da supressão em encostas, em APP, em mananci
ais hídricos ou nos fragm entos florestais; ■

26. Somente utilizar o poço artesiano após a obtenção da Outorga de Direito de Uso de Recur
sos Hídricos peio INEA;

p■

02. Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendi
mento ás demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e Municipais exigíveis; por Lei;

í<:

03. Ésta Licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder
. sua vafidade e deverá ter o seu originai disponível no local da atividade licenciada para efeito
Esta Licença é válida até 27. de julho de 2019* respeitadas as condições nela estabeíecidas, e é concedida com base raos documerstos e mformações constantes! do
ProcessoAdmsnístrativp n° 54.577/2017,

ti

m

Condições de validade específicas:

m

05. Atender à. Resolução n° 001/90 do CONAMA, de 08.03.90, publicada no D.O.U. de 02,04.90,
que dispõe sobre critérios é padrõès de emissão de ruídos;

'■

■.A'''0

0.50
ê

i
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■' ■■

■

■

'
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28. Caso haja geração de material de bota-fora proveniente das obras, somente poderá ser disposto de material dê bota-fora proveniente das obras em tocai licenciados óú previarriente
autorizados peia Secretaria Municipal dê Meio Àmbiente - SMMA ou Instituto Estadual do
Ambiente - INEA/RJ;

'0
■0M ^i

31. Manter umedecidas a cada 01 (uma) hora, as vias de tráfego internas e externas, de modo
que as emissões de material particulado não ultrapassem 20% de opacidade; em quálquer
dos pontos geradores, e que não ocorram emissões visíveis fora dos limites da área do can
teira de obras;
. I
32. Proceder a cobertura da carga com lona, não sendo permitido o uso de outro material para
cobrir a caçamba, e a lavagem dos pneus dos veículos na saída da obra, de modo a evitar o
transbordamento e o carreamento de material particulado para as vias públicas;
1

w

%r.
,^Y

a

33. Atender às normas municipais quanto ao tráfego de veículos durante as obras; ■,
^ jj^ .

04. Requerer a renovação dèsta licença no mínimo 120 (cento é vinte dias) dias antes do vencimento do séu prazo dê vklidade, caso haja necessidade;
<
f e l f%

06. Esta licença é pertinente a aspectos, cujos os parâmetros dimensionais do empreendimento
estão contidos neste processò;

•

27. Acondicionar os resíduos sólidos gerados em sacos plásticos e conservá-los em recipientes
com tampa até o seu recolhimento, sendo totalmente proibido o lançamento de resíduos ou
restos de obra em terrenos vizinhos;
j

@r 30. Atender à NBR-9.547 - Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação
da Concentração Totál pêlo Método do Amosírador de Grande Volume, dà ABN T;' !
f fp l

;

01. Publicar o comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no
Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão desta
licença, enviando cópias das publicações a SMMAAA-DC, conforme detérmina a| Lei 2022/2006 e Decreto Municipal 5204/2007;.

■

ã

jKi&r

29. Caso haja necessidade de importar material para aterra, somente de jazida licenciada peio
INEA ou resíduos de construção civil (RCC) dè empresas licenciadas;

C o ord enad as G e o g rá fic a s: 23K LONG.: 676099.65 m E L A I,: 7479836.58 m S DATUM WGS84.

Condições de validade gerais:

W

22. Recuperar, através de Projeto Executivo de Reposição Florestai por meio de enriquecimento, ■m ^
as Áreas de Preservação Permanente (Canal Guanabara);
|
...
'
' '
'■
' ■
. .
:
.itf m
23. Não usar de fogo ou de produtos químicos de qualquer espécie para eliminação da vjsgeta-m
çãò, bem como não enterrar os produtos ou sub-produtos oriundos da supressão;
!

i WÍ I - ' .

Esía Licença se rá publicada noBoletirri Oficiai, conform e
determina a Pdítãria t f 13/2011 de 10de òütubrp de 2Ó1lv
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21. O projetista ê o responsável técnico pelo dimensionamento hidráulico-sanitário da rede colet tora e do sistema de tratamento de esgotos ede água a ser implantado;
!

:

Primavera 2o Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ.

ii I è í

20. Construiras redes de esgotamento sanitário conforme as exigências técnicas da CEDAE;

IIP %

34. Implantar durante realização das obras dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização
para veículos, de modo a minimizar d risco de ocorrência de acidentes;
:

*

35. Será de responsabilidade do construtor qualquer dano ambiental que ocorra em razão da
construção do empreendimento;

a
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36. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Defesa Civil, 199/3763-9776 e a jSecretária Municipal de Meio Ambiente, (21) 2773-6243/8520, qualquer anormalidade que possa
ser classificada como acidente;
"!

m rm

38. Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do mpsqurto
Aedes aegypti, transmissor da dengue;

40. Manter atualizados junto a SMMA os dados cadastrais relativos à atividade ora licenciada;
41; Submeter préviamente a SMMA, para análise e parecer, qualquer alteração no projeto;
42. A S M M A exigirá; novas medidas de controle ambientai, sempre que julgar necessário j

PO R TA R IA N.° 310/2018 IPM DC

J ir :
§ ^ ' ■$

e roe-

39. Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores
dores nocivos);

PORTARIA DE RETIFICAÇÃO DO ATO DE
APOSENTADORIA

%
If,

I

:
#■

FUTURO.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

37. Não realizar queima de qualquer matéria! ao ar livre;

í&ífíf-

COMPROMISSO.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais,

-

RESOLVE:

Este documenta não dá ao requerente o direito de propriedade da área ou do im óvel.

m

: Duque de Caxias, 07 de agosto de;2017.

RETIFICAR a Portaria n° 407/IPMDC/2014 (B.O. n° 6.166 de 16/09/2014), que
retificou a Portaria n° 260/IPMDC/2014 (B.O n° 6.145 de 03/07/2014), para aposentar com base no

t r ;4*

artigo artigo 6o da Emenda Constitucional n° 41/2003 c/c §5° do artigo 40 da Constituição Federal:

:&

NOME:

nr
&
fé.

CELSO LUIS PEREIRA DÓ NASCIMENTO

LOTAÇÃO:

raeucA D O

PROCESSO

%
&

■

S ecretário d e M eio A m b iente
SEC R ETA RIA M U NIC IP A L DE M EIO A M BIENTE
M A T R ÍC ^ L A N °3 5 4 2 0 “1
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Total
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Descrição

.

Valor mensal

Valor anual

K$ 5.012,78

RS 60.15336

RS 2.907,41

R$34.888,95

RS 1.253,20

RS 15.03834

RS 501,28

RS 6.015,34

; . ■ RS 9.674,67
V ï D
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CIA

» 1 1 6 .0 9 ^ 9 8

Duque de Caxias, 13 de julho de 2018.
SOCIAL-,
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___________________
/iè /- ____________

MARCELLE
DE CASTRO FABI ANO
MAIS CO MPRO MISS O . MAÏS FUTURO.

MAJ3 CQJIPflOfilSSOvNAIS FUTURO.

li !H 'W i S ' S ü

00615/2013 (TCE/RJ n° 222.401-7/2016)

p. B B

DEPARTAMENTO JURÍDICO1- DJUR

.

■: ï; . V

IPMDC

S E C R E T A R IA MUNICIPAL DE

3

PROFESSOR I, CIA SSE G, NÍVEL 10

..

MEIO AMBIENTE
S

'■■■

/- V

Vencimento Integral
:
(A rt 136, inciso III, alínea “b”, da Lei n° 1.506/2000)
09 Triénios - 58%
(Art. 59, inciso III, alínea “c”, Art. 66 e Art. 144, todos da
Lei n.° 1.506/2000)
Adicional de Nível Universitário - 25%
(Art. 205, Lei 1.018/1990) / ::1
Gratificação de Regência de Turma - 10%
(Art. 59, inciso 11, alínea “f \ Lei n° 1.506/2000 c/c artigo 183
da Lei n° 1.018/1990) .... : /■

&

;iP
4
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7178-6
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| CELIA MARIA MOREIRA SANTIAGO

FUNÇÃO:

i
I k f ; é ®'

M -í

MATRICULA

■

■

Presidente do IPM DC
M atrícula: 6/06489
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COMDEMADuque de Caxias, 17 de ju lh o de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

RSD

Rua José de Alvarenga, 642, Centro - CEP 25.020-140, Duque de Caxias - RJ

(21) 3257-6000
PORTARIA Telefone
N.° 311/2018
IPMDChttp://ipmdc.com.br e-mail: faleconosco@ipmdc.com.br

PORTARIA

O ficio n2: 3 7 0 /S M M A /G A B /2 0 1 8 .

DE

RETIFICAÇÃO

DE

PENSÃO POR MORTE.

A ssun to : So licitação de P u b licação no B .O .

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais,
Ilustríssim o Sr. Secretário ,

RESOLVE:
RETIFICAR a portaria n° 163/IPMDC/2017 (B.O. n° 6.410, de 09/03/2017),

C um prim entando-o cordialm értte, vem esta Secretaria M unicipal de M e io A m biente,

solicitar a Vossa Senhoria, a publicação em Boletim Oficial dos novos conselheiros do
COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), conforme abaixo descritos:
1

u

í.

ypL'1,1 u - - :■

que retificou a portaria n° 767/IPMDC/20I6 (B.O. n° 6.370, de 18/10/2016), que concedeu
PENSÃO POR MORTE, em conformidade com o disposto no art. 40, § 7o, inciso I da CF/88,
redação da EC n°41/2003 e Lei n° 10.887/2004, conforme processo TCE/RJ n° 205.732-3/2017:

Titular: DANIELE M AR Q U ES CORRÊA REIS DE OLIVEIRA

SUELY MANSIJR DIAS

FAVORECIDO

Suplente: FÁBIO AU GU STO SIQU EIRA PEDROZA

PARENTESCO

CÔNJUGE

NASCIMENTO

Titular: DANIEL DE OLIVEIRA FELIX FERREIRA
Suplente: PRISCILA PINTO BICA

.

02/07/1941

DATA DA CONCESSÃO

14/08/2015 (DATA DO ÓBITO)

CPF

143.685.867-43

Titular: FLÁVIA GABRIEL DE MATTOS CAVALCANTE VIEIRA

W M ífílM S M M ï ï M

ALBERTO MARQUES DIAS

SERVIDOR

Suplente: JULIANA FAGU NDES VIEIRA

- ,:j 7456-8

MATRICULA
FUNÇÃO ' - "

Suplente: RAFAEL M AC H ADO Q U ARESM A

FALECIMENTO
PROCESSO

A pro veito o ensejo para ren o var protestos de elevada estim a e distinta consideração,

.

\

AUX. DE SERV. ADMINISTRATIVO, NÍVEL 16

Titular: LEANDRO TEIXEIRA GU IMARÃES

............j 14/08/2015
00904/2015

Valor Mensal e Anual da Pensão em Parcela Única

R$ 7.459,33

R$89.511,96

indicando à inteira disposição.

Duque de Caxias, 13 julho de 2018.
_____________________________ _______________________________

C elso Li
Secretário

to
iente

RSD
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R u a G a rib a ld i, s/n - Duque
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MARCELLE DE CA&TRO FABIANO
Presidente do IPMDC
Matrícula: 6/06489

Rua José de Alvarenga, 642, Centro - CEP 25.020-140, Duque de Caxias - RJ
Telefone (21) 3257-6000 http://ipmdc.com.br e-mail: faleconosco@ipmdc.com.br
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DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS - IPMDC
PORTARIA N.° 312/2018 IPMDC

PORTARIA n°: 314/2018/IPMDC/PRESIDÊNCIA

PORTARIA

DE

RETIFICAÇÃO

DE

PENSÃO POR MORTE.

PORTARIA DE EXONERAÇÃO DE
WILSON PAZ DA SILVA

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais,

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RESOLVE:

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, nomeada pela Portaria n°
312/GP/2018, publicada no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias, n° 6.512 de 23 de

RETIFICAR a portaria n° 163/IPMDC/2015 (B.O. n° 6.226, de 05/05/2015)

fevereiro de 2018, no uso de suas atribuições legais:

que concedeu PENSÃO POR MORTE, em conformidade com o disposto no artigo 40, § 7o,
inciso I da CF/88, redação da EC n°41/2003 e Lei n° 10.887/2004, alterando a grafia do nome

CONSIDERANDO o disposto no artigo 9o, inciso II da Lei Municipal n° 1.506/2000 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias;

da beneficiária, conforme processo TCE/RJ n° 203.481-2/2017:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 54°, §2° da Lei Municipal n° 1.548/2000 - Lei
de Organização do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais de Duque
de Caxias;

FAVORECIDO
CÔNJUGE

NASCTMENTO

31/08/1933

==

DATA DA CONCESSÃO

17/06/2014 (DATA DO ÓBITO)

CPF

325.060.827-00

SERVIDOR

FRANCISCO DE ASSIS SILVA
/

^':y /;■ "
:

/

‘rV

MATRICULA

2534-7

FUNÇÃO

ENCARREGADO GERAL, NÍVEL 16

FALECIMENTO

17/06/2014

PROCESSO

00639/2014

.

R$ 1.645,52

Valor Mensal e A nual da Pensão em Parcela Única

RS 19.746,26

Duque de Caxias, 16 julho de 2018.
MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC
Matrícula: 6/06489

MOD-PRESí-001 - Rev. 00 - Apr. JUÜ17 - Norma de Origem: NIG-PRESi-002

PARENTESCO

MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC
Matrícula: 6/06489

.SOCIAL

MAtS

M A IS

C O M P R O M I S S O .

PORTARIA DE CONCESSÃO DE
LICENÇA ELEITORAL A JOSEMAR
FREIRE DOS SANTOS

PORTARIA
TORNANDO
SEM
EFEITO
A
PORTARIA
309/2018/IPMDC DE EXONERAÇÃO
DE LEONARDO GOMES DA SILVA

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, nomeada pela Portaria n°

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

312/GP/2018, publicada no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias, n° 6.512 de 23 de

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, nomeada pela Portaria n°

fevereiro de 2018, no uso de suas atribuições legais:

312/GP/2018, publicada no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias, n° 6.512 de 23 de
fevereiro de 2018, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 123, parágrafo único da Lei Municipal n°
1.506/2000 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 9o, inciso II da Lei Municipal n° 1.506/2000 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias;

CONSIDERANDO o disposto no artigo Io, inciso II, alínea L, da Lei Federal
Complementar 64/1990 - Lei de Inelegibilidade;

MOD-PRESi-001 - Rev. 00 - Apr. JUU17- Norma tie Orlqem: NiG-PRESI-002

RESOLVE:
1. TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA 309/2018/IPMDC DE EXONERAÇÃO,
Leonardo Gomes da Silva, matricula 6/0643-4 do cargo de Assistente do
Presidente, Símbolo CC2, a contar de 16/07/2018.

Duque de Caxias, 16 de julho de 2018.
/
MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC
Matrícula: 6/06489

Rua José de Alvarenga, 642, Centro - CEP 25.020-140, Duque de Caxias - RJ
Telefone (21) 3257-6000 http://ipmdc.coni.br e-mail: faleconosco@ipmdc.com.br

MOD-PRESI-OG1 - Rev. OO-Apr. JUU17 - Norma de Orinem: NIG-PRESU002

CONSIDERANDO o disposto no artigo 54°, §2° da Lei Municipal n° 1.548/2000 - Lei
de Caxias;

F U T U R O .

PORTARIA n°: 316/2018/IPMDC/PRESIDÊNCIA

/2018/IPMDC/PRESIDÊNCIA

de Organização do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais de Duque

M A IS

/

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
DUQUE D Ê CAXIAS - IPMDC

FUTURO.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

PORTARIA n°: j m

Duque de Caxias, 17 de julho de 2018.

IPMDC

IPMDC
COHPRQHISSO.

1. EXONERAR, Wilson Paz da Silva, matricula 5/0013-2 do cargo de Encarregado do
Serviço de Benefícios, Símbolo CCS, a contar de 01/08/2018.

Telefone (21) 3257-6000 http://ipmdc.corn.br e-mail: faleconosco@ipmdc.com.br

Rua José de Alvarenga, 642, Centro - CEP 25.020-140, Duque de Caxias - RJ
Telefone (21) 3257-6000 http://ipmdc.com.br e-mail: faleconosco@ipmdc.com.br

MAIS

RESOLVE:

R E V I -DCEP
U H 25.020-140,
C I Â S Ô Duque
€ I â Lde Caxias - RJ
Rua José de Alvarenga, 642,P Centro

RSD
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. 03
Boletim
Oficial
do Município
BOLETIM
nº DE
6572
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO

A

RESOLVE:
I. CONCEDER, a Josemar Freire dos Santos, matrícula n° 4/0200-0, Licença por
motivo de candidatura eleitoral de 3 (três) meses, com direito a percepção dos seus
vencimentos integrais, a contar de 07/07/2018.

Duque de Caxias, 07 de julho de 2018.

MARCELLE D
STRO FABIANO
Presidente do IPMDC
Matrícula: 6/06489
Rua José de A lvarenga, 642, Centro - CEP 25.020-140, Duque de Caxias - RJ
Telefone (21) 3257-6000 http://ipmdc,com.br e-mail: faleconosco@ipmdc.com.br
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FUTURO.
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Boletim Oficial

INSTITUTO DEnº
PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIOdo
DE Município
BOLETIM
6572
DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

FUNDEC

PORTARIA N.° 317/2018 IPMDC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA

DE

RETIFICAÇÃO

DE

DUQUE DE

CAXIAS

ATOS DO PRESIDENTE

FUNDEC - Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte,
Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

w«ir rfMimnmrrri imir nmnn

PENSÃO POR MORTE.
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais,

EXTRATO

RESOLVE:
RETIFICAR, a Portaria N.° 114/2018 IPMDC em conformidade com o disposto no artigo 40,
parágrafo 7.° inciso I da Constituição da República, redação dada pela Emenda Constitucional
n.° 41/2003, em favor de SHEILA DE SOUZA ARAÚJO, filha maior incapaz do ex-servidor
CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO, matrícula 53-1, que exercia a função de Fiscal de
Tributos Ia Categoria, falecido em 23/07/2017, com valores fixados a contar da data do óbito,
retroagindo o valor da pontuação fiscal para 3.500 pontos.
Valor Mensal e Anual da Pensão
Art 2o da Lei 10.887/2004
(Vencimento Integral + 11 Triénios - 64% + Adie.
Produtividade Fiscal - 3.500 pontos + Grat. Horário
Integral - 40%)
Processo n°: 2017.07.28130P

R$ 9.760,22

TERMO:

Rescisão do Termo de Compromisso de Estágio lavrado sob o n° 46 do Livro n° 4,
conforme procedimento administrativo 000.081/2016.

PARTES:

FUNDEC - Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte,
Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias e THIAGO FERREIRA

OBJETO:

O presente termo tem por objeto a rescisão de ofício do Termo de Compromisso

DOS SANTOS.

de Estágio lavrado sob o n° 46 do livro n° 04.

R$ 117.122,64
PRAZO:

Fica rescindido o Termo de Compromisso de Estágio, de ofício, a partir do dia
10/07/2018 na forma Lei.

Duque de Caxias, 20 de julho de 2018.

Duque de Caxias, 16 de Jidtoo de 2018.

__________________ ____________________

MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC
Matrícula: 6/06489

Presidentí s da FUNDEC

acrd
\\
Rua José de Alvarenga, 642, Centro - CEP 25.020-140, Duque de Caxias - RJ
Telefone (21) 3257-6000 http://ipmdc.com.br e-mail: faleconosco@ipmdc.com.br

EXTRATO
PftSViDcNCiA

SOCIAL

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 - Parque Duque

F u nsmd e e

mmm

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

O fwíuro

ESPÉCIE: 4o Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço n° 005/2016, oriundo do Pregão
Presencial n° 003/2016, instruído no processo administrativo n° 00254/2016.
PARTES: INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE
CAXIAS - IPMDC, inscrito no CNPJ sob o n° 28.453.066/0001-56 e, do outro lado, AGENDA
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA L I DA, inscrita no CNPJ n° 00.059.307/0001-68.

OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato firmado em 30/06/2017, passando a vigorar até
30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Autorização do Presidente e concordância da empresa contratada exarada no
processo administrativo 2018.1043.500553 PA, com amparo legal no artigo 57, inciso IV, da Lei n°
8.666/93.
COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:

O valor m ensal deste ativo é de

R$ 29.500,00

W *_m

(vinte e nove m il e

quinhentos reais) e o valor global é R$ 354.000,00 (trezentos e cinqüenta e quatro m il reais), conform e
Processo A dm inistrativo 2018.1043.500553 PA. A despesa parcial decorrente deste term o será coberta pela:
N ota de Em penho n° 000539/2018 em itida em 28/06/2018, no valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete
m il reais) e atendida pela C lassificação O rçam entária Orgão: 000005; Unidade: 002501; Funcional:
09.122.0001; Projeto/A tividade: 1.412; Recurso: 1-01.00.000000; Elem ento: 3.3.90.39.00.00.00; Elem ento
Comp: 3.3.90.39.99.00.00; Fundo: 000003; Código Reduzido: 000084. O com plem ento do valor global
m encionado no caput desta Cláusula, será pago m ediante a em issão de nota de em penho com plem entar em
m om ento oportuno.

Duque de Caxias, 30 de junho de 2018.
MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC
Matrícula n° 6/06489
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município De Duque De Caxias - IPMDC
Rua José de Alvarenga, n° 642, Centro - CEP 25.020-140 Duque de Caxias - RJ Telefone (21) 3257-6000

cornarôí

CEP 25085-131 - Duque de Caxias
Tel.: 21-2672-5650

