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DECRETOS

DECRETO N9 7.213, DE 06 DE MARCO DE 2019.
Abrem
as
unidades
orçamentárias,
crédito
suplem entar na im portância de R$ 17.371.785,58
(dezessete milhões, trezentos e setenta e um mil,
setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito
centavos).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais, com
fundam ento no art. 89, inciso I, da Lei M unicipal n9 2.933, de 28 de dezembro de 2018,

Considerando o Processo Adm inistrativo n9 009/004090/2019 e o art. 79, inciso I, da Lei
Federal n9 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. I 9 Fica aberto crédito adicional suplementar, alterando o orçam ento da Secretaria
Municipal de Comunicação Social (SMCS), Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal
de Obras (SMO), Fundo Municipal de Saúde (FMS), Secretaria Municipal de Administração (SMA),
Secretaria M unicipal de Urbanismo e Habitação (SMUH), Secretaria M unicipal de Cultura e Turismo
(SMCT), Encargos Especiais (EE), Defesa Civil (DC), Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) e
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M unicípio de Duque de Caxias (IPMDC) na forma do
Anexo Único, no valor de R$ 17.371.785,58 (dezessete milhões, trezentos e setenta e um mil, setecentos
e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
Art. 29 Em decorrência do disposto no artigo anterior fica alterado o Quadro de Detalhamento
de Despesa, aprovado pelo Decreto M unicipal n9 7.145, de 15 de janeiro de 2019, e o Plano Plurianual
vigente.
Art. 39 Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações
orçamentárias, em conformidade com o inciso III, do § I o do artigo 43, da Lei Federal n9 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 49

Unidade

Ficha

Elemento de
Despesa

Fonte

SMEL

22943900

1 6 .0 1 .2 7 .8 1 1 .0 0 1 1 .2 2 9 4

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

0 ,0 0

SMEL

22953600

1 6 .0 1 .2 7 .8 1 1 .0 0 1 1 .2 2 9 5

3 .3 .9 0 .3 6 .0 0

00

0 ,0 0

SMEL

229739001

1 6 .0 1 .2 7 .8 1 2 .0 0 1 1 .2 2 9 7

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

0 ,0 0

5 0 .0 0 0 ,0 0

EE

5013900

2 0 .0 1 .0 4 .1 2 2 .0 9 0 0 .5 0 1

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

0 ,0 0

1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
1 .0 2 2 .0 6 4 ,6 4

Programa de Trabalho

Anulação

Suplementação

2 0 0 .0 0 0 ,0 0
6 6 .4 7 5 ,5 9

EE

5033900

2 0 .0 1 .0 4 .1 2 2 .0 9 0 0 .5 0 3

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

0 ,0 0

EE

5192100

2 0 .0 1 .2 8 .8 4 6 .0 9 0 0 .5 1 9

3 .2 .9 0 .2 1 .0 0

00

0 ,0 0

5 0 0 .0 0 0 ,0 0

EE

5193900

2 0 .0 1 .2 8 .8 4 6 .0 9 0 0 .5 1 9

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

0 ,0 0

1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0

IP M D C

24200300

2 5 .0 1 .0 9 .2 7 2 .0 0 2 8 .2 4 2 0

3 .1 .9 0 .0 3 .0 0

00

0 ,0 0

1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

Total Geral____________17.371.785,58_________ 17.371.785,58

DESPACHOS
Processo n.º 33.106/1998
Interessado:Fazendo Comunicação
Assunto:Parecer da PGM que opina pela Demissão, por
abandono de cargo, da servidora Cinéia Canuto Lemos, a contar
de 01/07/1997.
ACOLHO
Em 25/03/2018.
Processo n.º 51.920/2018
Interessado:Ofício API nº 014/2018
Assunto:Remissão de Débitos de IPTU.
DEFIRO
Em 22/03/2019.
Concessão de GST
Processo Administrativo 003/000271/2019 – DEFIRO
Em 22/03/2019.
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Concessão de GST
Processo Administrativo 003/000277/2019 – DEFIRO
Em 25/03/2019.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 06 de março de 2019.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO UNICO
rON
WA MUNICIPAL
FON R
REIS
OLIVEIRA
PREFEITURA
DEDE
DUQUE
DE CAXIAS
PrefeitoDO
Municipal
GABINETE
PREFEITO

ANEXO DO DECRETO N° 7213

Unidade

Ficha

SMCS

203139001

Programa de Trabalho
0 4 .0 1 0 4 .1 3 1 .0 0 0 5 .2 0 3 1

Elemento de
Despesa

Fonte

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
Suplementação
2 0 0 .0 0 0 ,0 0

Anulação

160239002

0 7 .0 1 .1 5 .4 5 2 .0 0 7 6 .1 6 0 2

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

1 5 0 .0 0 0 ,0 0

0,0 0

SMUH

160239122

0 7 .0 1 .1 5 .4 5 2 .0 0 7 6 .1 6 0 2

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

12

1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

SMA

20621300

0 8 .0 1 .0 4 .1 2 2 .0 0 0 1 .2 0 6 2

3.1 .9 0 .1 3 .0 1

00

2 2 .0 6 4 ,6 4

0.0 0

SME

104951002

1 0 .0 1 .1 2 .3 6 1 .0 0 3 6 .1 0 4 9

4 .4 .9 0 .5 1 .0 0

00

3 4 6 .5 1 8 ,5 3

0 ,0 0

SME

20983007

1 0 .0 1 .1 2 .3 6 1 .0 0 0 1 .2 0 9 8

3 .3 .9 0 .3 0 .0 0

07

9 3 2 .6 4 4 ,4 5

0 ,0 0

SME

20989207

1 0 .0 1 .1 2 .3 6 1 .0 0 0 1 .2 0 9 8

3 .3 .9 0 .9 2 .0 0

07

7 7 .1 3 6 ,0 6

0,0 0

SMCT

21750400

1 1 .0 1 .1 3 .1 2 2 .0 0 0 1 .2 1 7 5

3 .1 .9 0 .0 4 .0 0

00

1 5 0 .0 0 0 ,0 0

0,0 0

SMO

221839002

1 3 .0 1 .1 5 .1 2 2 .0 0 0 1 .2 2 1 8

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

4 6 .9 1 5 ,2 0

0 ,0 0

SMO

222652001

1 3 .0 1 .1 5 .4 5 1 .0 0 2 6 .2 2 2 6

4 .4 .9 0 .5 2 .0 0

00

1 .5 2 5 .0 1 0 ,6 7

0,0 0

4 5 0 .4 7 0 ,4 4

0,0 0

SMO
FM S

22295112
22599203

1 3 .0 1 .1 5 .4 5 2 .0 0 2 6 .2 2 2 9

4 .4 .9 0 .5 1 .0 0

12

1 4 .9 1 .1 0 .3 0 2 .0 0 1 8 .2 2 5 9

3 .3 .9 0 .9 2 .0 0

03

4 0 .0 0 0 ,0 0

EXTRATO DO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0,0 0

SMUH

0,0 0

FM S

22713903

1 4 .9 1 .1 0 .3 0 5 .0 0 2 0 .2 2 7 1

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

03

6 0 0 .0 0 0 ,0 0

0,0 0

DC

22743900

1 4 .9 2 0 6 .1 2 2 .0 0 0 1 .2 2 7 4

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

2 5 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

SMEL

11055100

1 6 .0 1 .2 7 .8 1 2 .0 0 1 2 .1 1 0 5

4 .4 .9 0 .5 1 .0 0

00

2 .1 4 7 .7 7 5 ,5 9

0 ,0 0

SMEL

11055112

ESPÉCIE
Termo de Prestação de Serviços n9 01-006/2019, oriundo da Inexigibilidade de Licitação, com base no
art. 25, inciso I, da Lei n9 8.666/93, constante no Processo Administrativo n9 003/000156/2019.

PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da Secretaria Municipal de Governo, e, de outro lado, NP
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 07.797.967/0001-95, neste
ato, representada por RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, inscrito no CPF sob o n9 574.460.249-68.

1 6 .0 1 .2 7 .8 1 2 .0 0 1 2 .1 1 0 5

4 .4 .9 0 .5 1 .0 0

1 .4 3 3 .2 5 0 ,0 0

0,0 0

EE

5109300

2 0 .0 1 .2 8 .8 4 6 .0 9 0 0 .5 1 0

4 .4 .9 0 .9 3 .0 0

00

5 0 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

OBJETO

EE

5199100

2 0 .0 1 .2 8 .8 4 6 .0 9 0 0 .5 1 9

3 .3 .9 0 .9 1 .0 0

00

6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

0,0 0

O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de

IP M D C

242092002

12

2 5 .0 1 .0 9 .2 7 2 .0 0 2 8 .2 4 2 0

3 .1 .9 0 .9 2 .0 0

00

1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

0,0 0

SMG

202139002

0 3 .0 1 .0 4 .1 2 2 .0 0 0 1 .2 0 2 1

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

0 ,0 0

1 .0 4 6 .9 1 5 ,2 0

SMG

206739003

0 3 .0 1 .0 4 .1 2 2 .0 0 0 5 .2 0 6 7

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

0 ,0 0

5 0 0 .0 0 0 ,0 0

SMG

206751001

0 3 .0 1 .0 4 .1 2 2 .0 0 0 5 .2 0 6 7

4 .4 .9 0 .5 1 .0 0

00

0 ,0 0

5 0 0 .0 0 0 ,0 0

SMUH

10223912

0 7 .0 1 .1 6 .4 8 2 .0 0 3 0 .1 0 2 2

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

12

0 ,0 0

1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0

SMUH

20473900

0 7 .0 1 .1 5 .1 2 2 .0 0 2 9 .2 0 4 7

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

0 ,0 0

15 0.0 0 0 ,0 0

SME

10483900

1 0 .0 1 .1 2 .3 6 1 .0 0 3 6 .1 0 4 8

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

0 ,0 0

3 4 6 .5 1 8 ,5 3

SME

10513907

1 0 .0 1 .1 2 .3 6 1 .0 0 3 6 .1 0 5 1

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

07

0 ,0 0

7 7 .1 3 6 ,0 6

SME

21333007

1 0 .0 1 .1 2 .3 6 5 .0 0 3 5 .2 1 3 3

3 .3 .9 0 .3 0 .0 0

07

0 ,0 0

9 3 2 .6 4 4 ,4 5

SMCT

219439003

1 1 .0 1 .1 3 .3 9 2 .0 0 1 7 .2 1 9 4

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

0 ,0 0

15 0.0 0 0 ,0 0

SMO

10785112

1 3 .0 1 .1 5 .4 5 1 .0 0 2 6 .1 0 7 8

4 .4 .9 0 .5 1 .0 0

12

0 ,0 0

4 5 0 .4 7 0 ,4 4
3 .1 2 5 .0 1 0 ,6 7

22293000

1 3 .0 1 .1 5 .4 5 2 .0 0 2 6 .2 2 2 9

3 .3 .9 0 .3 0 .0 0

00

0 ,0 0

FM S

22573003

1 4 .9 1 .1 0 .3 0 1 .0 0 2 1 .2 2 5 7

3 .3 .9 0 .3 0 .0 0

03

0 ,0 0

6 0 0 .0 0 0 ,0 0

FM S

225939002

1 4 .9 1 .1 0 .3 0 2 .0 0 1 8 .2 2 5 9

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

0 ,0 0

4 5 0 .0 0 0 ,0 0

FM S

22593903

1 4 .9 1 .1 0 .3 0 2 .0 0 1 8 .2 2 5 9

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

03

0 ,0 0

4 0 .0 0 0 ,0 0

SMEL

110530002

1 6 .0 1 .2 7 .8 1 2 .0 0 1 2 .1 1 0 5

3 .3 .9 0 .3 0 .0 0

00

0 ,0 0

2 0 .0 0 0 ,0 0

SMEL

110539002

1 6 .0 1 .2 7 .8 1 2 .0 0 1 2 .1 1 0 5

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

0,0 0

1 0 0 .0 0 0 ,0 0

SMEL

110539122

1 6 .0 1 .2 7 .8 1 2 .0 0 1 2 .1 1 0 5

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

12

0 ,0 0

1 .4 3 3 .2 5 0 ,0 0

SMEL

22903600

1 6 .0 1 .2 7 .1 2 2 .0 0 0 1 .2 2 9 0

3 .3 .9 0 .3 6 .0 0

00

0 ,0 0

3 7 .4 0 0 ,0 0

SMEL

229039002

1 6 .0 1 .2 7 .1 2 2 .0 0 0 1 .2 2 9 0

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

00

0,0 0

7 3 .9 0 0 ,0 0

SMO
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ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, em atendimento
às necessidades da Secretaria Municipal de Governo. O valor global deste Contrato é de R$ 47.940,00
(quarenta e sete mil, novecentos e quarenta reais). A despesa parcial deste Termo será coberta pela(s)
Nota(s) de Empenho:

N9

DATA

VALOR

UNIDADE

FUNÇÃO

S UB-FUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO

ELEMENTO

FONTE

537

26/02/2019

R$ 47.940,00

0301

04

122

0001

2021

3.3.90.39.00

00

DATA DE ASSINATURA:

Duque de Caxias, 26 de fevereiro de 2019.

Segunda-feira
25 de Março de 2019 D U Q U E

Boletim Oficial
do Município

DE

- ^CA X IA S

Número do Processo Administrativo
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

BOLETIM nº 6672

PORTARIA N.°

003/000156/2019

Modalidade da Licitação

Inexigibilidade de Licitação, com base no art.
25, inciso 1, da Lei n° 8.666/93

Tipo de Licitação

-

Espécie do Contrato

O
SECRETÁRIO
M U NICIPAL
DE
AD M IN ISTR AÇ ÃO
DA
PR EFEITUR A DE DUQUE DE CAXIAS, nos term os do Decreto n.° 3562 de 23 de
fevereiro de 2000,

Termo de Prestação de Serviços

Data de assinatura

_ /SM A/2019

26/02/2019

Prazo

12 (doze) meses

RESOLVE:

R$ 47.940,00 (quarenta e sete mil, novecentos
e quarenta reais)

Valor global

Nota de Empenho n5 537, emitida em
26/02/2019, no valor de R$ 47.940,00
(quarenta e sete mil, novecentos e quarenta
reais)
O objeto do presente termo é a contratação de
ESTADO DO RIO DE JANEIRO empresa especializada no fornecimento de
assinatura de ferramenta de pesquisa e
PREFEITURA
MUNICIPAL DE DUQUE
DE CAXIAS
de
preços
praticados
pela
Dados secundários
comparação
Administração Pública, em atendimento às
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
necessidades da Secretaria Municipal de
Governo.

Número, data e valor do Empenho

RETIFICAR, os term os da Portaria n.° 19/SMA/2016, que averbou para fins de
aposentadoria, 3.569 (três mil, quinhentos e sessenta e nove) dias de serviços
prestados a entidades vinculadas à Previdência Social, pelo(a) servidor(a) DANILO
JO SÉ DE SOUZA, matrícula n.° 11875-4, lotado(a) na SMSDC, no período de
17 de junho de 1974 a 20 de janeiro de 1976, 08 de julho de 1980
a 26 de outubro de 1982, 04 de outubro de 1984 a 25 de outubro de 1984,
01 de novembro de 1984 a 30 de novembro de 1987, 01 de março de 1989
a 31 de julho de 1990, 01 de março de 1993 a 05 de março de 1994
e 10 de março de 1994 a 30 de junho de 1994, conforme Processo n.°
2017.04.28655P anexo aos de n.— 30.480/1997 e 70.709/2015, não como constou
na referida Portaria.

À Secretaria Municipal de Governo.

CPL – Comissão
Permanente
deOficial
Licitação
Solicitando a publicação
no Boletim
do Município, como

segue abaixo:
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

de

'

y /

de 2019.

CONCORRÊNCIA N° 001/2019
OBJETO: FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
SISTEMA DE GESTÃO, PROJETO DCIN, DUQUE DE CAIXAS
INTELIGENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE
SEGURANÇA, INFRAESTRUTURA URBANA E GESTÕES TECNOLÓGICAS.
DATA E HORA DO CERTAME: 26 DE ABRIL DE 2019. AS lOhOOmin.
RETIRADA
DO
EDITAL:
PORTAL
DA
TRANSPARÊNCIA
(http://transparencia.duquedecaxias.ri.gov.br/Iicitacoes.phr>) ou em pen drive no
endereço Alameda Esmeralda. 206 - Jardim Primavera - D.Caxias/RJ - Comissão
Permanente de Licitação.
INFORMAÇÕES: cpl.segov@duquedecaxias.ri.gov.br
MACHADO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DOUG
Presid

A

Mi

/SMA/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS nos termos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Á

:

a

DRH/SMA

PORTARIA N.°

Duque
de Caxias, 25 de niàrço MUNICIPAL
de 2019.
ATOS
DO
SECRETÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE
MUNICIPAL
DE DUQUE DE CAXIAS
ADMINISTRAÇÃO
K

ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
PU8UCAUO
E * ':
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

.../sldrn

Alameda Esmeralda, nS 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
DOUGLAS RHANIERI
www.duquedecaxias.rj.gov.br

/

FRANCISCO DA COSTA KIV\YN
Secretário

j

RTMAGHADO DOS SANTOS
PORTARIAS

do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000,

e Licitação

PORTARIA N.°

34 Q

/SMA/2019

RESOLVE:

O SECR ETÁR IO MUNICIPAL DE ADMINISTR AÇÃO DA PR EFEITUR A

CONCEDER, a contar de 01 de agosto de 2018, com base no artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000.

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

a(o) servidor(a) VITORIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, matrícula n.° 07443-9, lotado(a) na

artigo
28OLETIM
da Lei O
n.°
1.506
W2CAD0
Ek» B
FIC
IAL de

14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista a determinação judicial contida

no Processo n.° 008/000782/2019.

SME. a Licença Especial de 06 (seis) meses por ter completado 10 (dez) anos de serviços prestados
à esta Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 10/09/2005 a 10/09/2015. conforme
Processo n.° 63932/2015.

RESOLVE:
Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOM E

M A T R ÍC U L A

FUNÇÃ O

CLA SSE

N ÍV E L

ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS

15011-6

PROFESSOR II

F

05

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em Z 5 de M

m ç >
g

de 2019.

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 20 de fevereiro de 2019.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

de 2019.

DRH/SMA

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário
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EDITAL

e serviços,

diferenciados

e exclusivos,

oferecidos pelas empresas

conveniadas do clube e parceiras dos mais diversos segmentos.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 001/2019/SMA

2. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
2.1. As Instituições e Empresas interessadas deverão protocolar a documentação
requerida no Setor de Protocolo da SMA, situado a Alameda Esmeralda, 216, Jardim

EDITAL

DE

CHAMAMENTO

PÚBLICO

primavera, Duque de Caxias - RJ, CEP 25.215-260, no horário das: 9h às 17h em dias

PARA

úteis.

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES E EMPRESAS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANOS DE

2.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou

SAÚDE, PLANOS ODONTOLÓGICOS, SEGUROS DE
VIDA,

SEGUROS

DE

PÓS-VIDA

E

CLUBE

por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, ou publicação em órgão de

DE

imprensa oficial.

BENEFÍCIOS, MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA
DE PAGAMENTO, AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

3. CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS

DE DUQUE DE CAXIAS.

3.1. A instituição ou empresa interessada na adesão ao credenciamento deverá formular
as consultas à SMA através do e-mail cp0119.sma@duquedecaxias.rj.gov.br, ou
pessoalmente e por escrito, na sede da SMA.

PREÂMBULO

4. DO PRAZO PARA O CREDENCIAMENTO

O 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,

4.1 A vigência do Chamamento Público para o credenciamento será de 12 (doze) meses,

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.138.328/0001-50, neste ato representado pelo

com início a partir da data de sua publicação no Boletim Oficial do MUNICÍPIO e poderá

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SMA), FRANCISCO KLAYN, torna

ser aderido a qualquer tempo pelos interessados.

público, nos termos do art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93, que receberá documentos para

4.2 Os interessados têm 12 (doze) meses, a contar da publicação do edital, para

o Credenciamento de Instituições e empresas, para prestação de serviços relacionados

manifestar seu interesse, com apresentação da documentação determinada pelo

neste edital, mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores deste

Município.

Município, regendo-se pelo Decreto Municipal n.° 7.240/2019, bem como pelas Leis n.°
1.506/2000 (Estatuto dos Servidores do Município de Duque de Caxias) e n.° 8.666/1993.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

PREFEITURA
"fO *

D U Q U E

PREFEITURA

5.1 Das instituições autorizadas
.(Of.a aderir
D U QaoUcredenciamento
E DE

DE

Para consulta e conhecimento dos interessados, o Edital estará disponibilizado no site

fe ^ C A X IA S

* : -C A X IA S

5.1.1 Poderão aderir ao credenciamento todas as Instituições e Empresas devidamente
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
constituídas e legalizadas junto aos seus órgãos de fiscalização.
SECRETARIA MUNICIPAL I)E ADMINISTRAÇÃO

oficial da PMDC, http://www.duquedecaxias.ri.qov.br/.
ESTADO I>0 RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
' — r\

C c, rv

rralda, 205.. ?r

1. DO OB JETO

Alameda Esmeralda, 206. Jardim -rimavers.
§1.° Não serão admitidas a participar do presente credenciamento:

1

3

a.

1.1. Constitui objeto do presente edital o Credenciamento de Instituições e Empresas

ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação;

para prestação de serviços de planos de saúde, planos odontológicos, seguros de vida,

b.

seguros de pós-vida e clube de benefícios, mediante consignação em folha de

qualquer Poder ou esfera de Governo;

direito público, com sede à Alameda Esmeralda, 216, Jardim primavera, Duque de Caxias

c.

- RJ, CEP 25.215-260, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.138.328/0001-50, onde:

Estiver irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federais,
estaduais ou municipais, consideradas a sede ou principal estabelecimento

Plano de Saúde: serviço oferecido por operadoras, empresas privadas,

da proponente.

com o intuito de prestar assistência médica e hospitalar. A lei n.°^9.656/98

§2.° O serviço objeto do credenciamento, a ser prestado pelas Instituições e

disciplinou as atividades das Operadoras de Plano de Saúde, pessoas

b.

Instituições e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
contratar com qualquer órgão/entidade da Administração Pública em

pagamento, aos servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, pessoa jurídica de

a.

Instituições e empresas que estiverem em processo de intervenção judicial

jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de sociedade civil ou

Empresas credenciadas, na forma deste Edital e do Termo de Referência, ocorrerá

comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que operem produtos

sem quaisquer ônus ou encargos ao Município de Duque de Caxias, sendo o termo

ou serviços de Plano Privado de Assistência à Saúde;

firmado com a Instituição ou Empresa credenciada a título gratuito e não oneroso.

Planos

Odontológicos:

serviço

oferecido

por operadoras,

§3.° É facultada à SMA, em qualquer fase do credenciamento, promover diligências

empresas

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

privadas, com o intuito de prestar assistência odontológica. A lei n.°
9.656/98 disciplinou as atividades das Operadoras de Plano de Saúde,
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de sociedade

5.2 D os serv id o res autorizados a aderir a o s se r v iç o s d e ste edital

civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que operem

5.2.1

produtos ou serviços de Plano Privado de Assistência à Saúde;
c.

Os servidores ativos poderão averbar margem para consignação em folha de
pagamento, desde que:

Seguros de Vida: seguro que garante a uma pessoa em caso de seu

a. Tenham mais de 03 (três) meses de efetivo exercício;

próprio falecimento um ressarcimento econômico a seus familiares diretos,

b.

ou na sua falta, para pessoa(s) escolhida(s) como beneficiária(s). Admitedos beneficiários em caso de ausência ou incapacitação do segurado,

desde

que

seus

proventos

sejam

pagos

pelo

servidores que:

Seguros de Pós-Vida: seguro destinado a arcar com as despesas
envolvendo o sepultamento do segurado quando de sua morte, podendo

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

ser na modalidade auxílio funeral ou assistência funeral, de acordo com a

exonerados;

legislação vigente.
e.

permanente,

§1.° São impedidos de consignar os respectivos serviços em folha de pagamento, os

pode ter seu valor, ou parte dele resgatado em casos de mudança nos
planos familiares.
d.

Caráter

MUNICÍPIO;

se Seguro de Vida Resgatável - apólice híbrida, onde além da cobertura

Clube de Benefícios: programa de relacionamentos, com contribuição

c.

Foram contratados em cargos de provimento em comissão;

mensal do çervtddr psta a consignatária, visando conceder aos seus

d.

Foram contratados por tempo determinado ou para trabalho eventual.

participantes benefícios, promoções, descontos e vantagens em produtos
Alameda Esmera da, 206. Jardim Primavera.

v'-'

Aiameds Esmeralda, 2CG
4

ím PTnavera.
I
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§2.° Os serviços serão celebrados direta e exclusivamente entre a CONSIGNATÁRIA

6.1.5

e os servidores, no âmbito deste edital, para todos os fins e efeitos de direito.

Qualificação técnica

a.

As Instituições e Empresas deverão comprovar que estão devidamente

§3.° O total das consignações em folha de pagamento terá como limite máximo 30%

registrados na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), além de

(trinta por cento) dos rendimentos permanentes mensais (que não são de caráter

estarem autorizadas a funcionarem pela ANS, através do registro da

extraordinário ou eventual) do servidor, excluídos os descontos obrigatórios previstos

operadora e do plano, em se tratando de plano de saúde e odontológico.

em lei.

6.1.6

§4° Caso o servidor opte por pelo menos uma das possibilidades elencadas abaixo,

Comprovação de acesso ao Sistema de Margem

a.

deverá ser reservado o percentual de 5% (cinco por cento) da margem especificada

As Instituições e Empresas deverão apresentar cópia do termo de adesão
assinado junto à empresa do sistema de gerenciamento de margem que

no caput deste artigo exclusivamente para este fim:

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

I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

do Termo de Credenciamento.

II - utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

7. DO CONTRATO

§5.° No caso de cancelamento ou redução do valor consignado mediante decisão

7.1

judicial, as obrigações vencidas ou vincendas serão de exclusiva responsabilidade do

Atendidas todas as condições previstas neste edital e no Termo de Referência,
as Instituições e Empresas assinarão o termo de adesão/Credenciamento,

servidor.

habilitando-se a operar nos termos de sua proposta, e nas condições
estabelecidas no presente editai, a concessão de serviços em consignação aos

6.

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

servidores públicos da Prefeitura de Duque de Caxias.
7.2

6.1 A Instituição ou Empresa interessada deverá apresentar a documentação elencada

A Instituição ou Empresa credenciada e convocada deverá comparecer para

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

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

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

recebimento da comunicação para tal, através de correio eletrônico ou
notificação pessoal.

segunda a sexta, no horário de 9h as 12h ou de 13h as 16h, com exceção de feriados e

7.3

pontos facultativos:
6. 1.1

ensejará seu imediato cancelamento.

Habilitação Jurídica

a.

Cédula de Identidade do responsável legal:

b.

Ato

constitutivo,

estatuto

ou

contrato

7.4
social

em vigor,

7.5

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

c.
d.

inicial de 12 (doze) meses, podendo
desde que mantidas as
P R E F E I ser
T U prorrogados,
R A

^ conforme
^ C A disposições
X I Â S contidas no art. 57, inciso II da Lei
60 (sessenta) meses,
DO RIO
DE JANEIRO
Federal n° 8.666/93ESTADO
e alterações
posteriores.

fVr D U Q U E DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

8.

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

Os contratos celebrados em decorrência do Chamamento Público terão vigência

DUQ
E DEe sucessivos períodos, limitados a
condições da contratação inicial,
porU iguais

PREFEITURA

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
í í C A X I A S
prova de diretoria íem -exercício;
ESTADO
RIO se
DE JANEIRO
Decreto de autorização,I>0 em
tratando de empresa ou sociedade',
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para

exigir;

O Município de Duque de Caxias efetuará a publicação dos contratos
decorrentes deste credenciamento no Boletim Oficial do próprio MUNICÍPIO.

devidamente

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

A não assinatura do termo poderá ser entendida como recusa injustificada, que

8 1

A ?meda Esmera ::3, 205. Jardim Primavera.

DO SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO
Regras Gerais
8.1.1

5

Prova de registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em repartições competentes, do ato

8.1.2

Toda e qualquer consignação deverá ser precedida da autorização formal

8.1.3

As consignações poderão ser canceladas:

eleição do termo de investidura dos representantes legais da pessoa jurídica;

e expressa do servidor;

Regularidade fiscal e trabalhista

a.

Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b.

Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Federal, conjunta com a

c.

Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Estadual;

d.

Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Municipal (da sede do

a.

b.
c.

g.

6.1.3

inexistência

os

critérios

de

de

Por interesse

da

CONSIGNATÁRIA,

expresso

por meio de

Por interesse do SERVIDOR expresso por meio de solicitação

efetive a exclusão da consignação, diretamente no sistema informatizado

eletronicamente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho, disponível no site
a

observados

formal à consignatária, para que esta última analise e. após deferimento,

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

MUNICÍPIO,

solicitação formal encaminhada ao órgão gestor da Administração Direta;

Certidão de Regularidade do FGTS, demonstrando situação regular no

para

do

não alcançando as consignações já averbadas ou em processo de

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

www.tst.jus.br/certidao),

interesse

averbação;

licitante);

f.

Por

conveniência e oportunidade, após prévia comunicação à consignatária,

Dívida Ativa da União;

e.

7

seguintes regras:

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, bem como da ata de

6.1.2

Para utilização do sistema informatizado de consignações deverão ser
observadosA;smeda
os princípios
da
transparência, bem como as
Es me ^
s . formalidade
, 206.. ■rdsr, te1da
msvers.

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

débitos

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

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

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

deverá justificar e dar ciência ao servidor, sob pena de advertência;

Alvará atualizado com endereço completo.

d.

Em decorrência da aplicação das sanções previstas pelo Decreto

n.° 7.240/2019.

Qualificação econômico-financeira

a. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo cartório distribuidor
da comarca, da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida

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

no domicílio da pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias da data do

deverá ser efetivado pela CONSIGNATÁRIA, no prazo improrrogável de 05 (cinco)

credenciamento, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93).

6.1.4
a.

dias úteis, contados da data do protocolo do pedido de cancelamento pelo

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

servidor, sob pena de advertência.

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

8.2 Do fluxogram a para concessão de serviço

14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal;

8.2.1

\

Alameda -smerslda, 205. Jsrdim P-mavera.
6

Ficará a cargo única e exclusivamente do servidor escolher em qual
Instituição ou Empresa contratará serviço a ser consignado em folha;

\

Alarreds Esmerai:’-. 206. ja-dlm Prmsvera.
8
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8.2.2

9.2.6

A Instituição ou Empresa interessada em participar do chamamento
empresa, acessar a margem de cada servidor e bloquear o valor

dados das operações propostas;

estipulado através da Reserva de Margem;
8.2.3

A

empresa

contratada

pelo

9.2.7

MUNICÍPIO

para

gerenciamento

Efetuar a Reserva de Margem Consignável no sistema da empresa de
gerenciamento de consignações, preenchidas na sua totalidade com os

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

das

Utilizar-se do sistema de consignações vinculado ao sistema de folha de
pagamento somente para realizar e acompanhar as operações solicitadas

consignações averiguará se todas as condições para o serviço estão

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

presentes para a efetivação da transação. Em se constatando a presença

fins, quando constatados usos indevidos de seus funcionários ou

de todos os requisitos necessários, será autorizada a averbação, assinado

representantes;

o contrato e informado à Prefeitura até o dia estabelecido pela Secretaria

9.2.8

Municipal de Administração como “dia de corte”.

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;
9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1

9.2.9

OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
9.1.1

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

prévia e expressa autorização desta Prefeitura, de qualquer dado ou

mesmo

informação a que tiver acesso.

garantidor

Servidores

Públicos

das

obrigações

em

decorrência

financeiras
da

assumidas

concessão

de

pelos

serviços

9.2.10

consignados em folha de pagamento pelas Instituições e Empresas
9.1.2

credenciadas na forma deste edital, obrigando-se a:

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo

Averbar em folha de pagamento, em favor da CONSIGNATÁRIA, o valor

empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser

Manter atualizados

os

dados

transferidos para o MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS;

cadastrais

relativos

aos Servidores

9.2.11

Públicos;
9.1.4

Informar expressamente à empresa de sistema de gerenciamento de

Repassar à Instituição ou Empresa credenciada os valores descontados

dos

Servidores

Públicos

efetivação

ou

não,

respeitando

o

prazo

estabelecido

pelo

informatizado de consignações contratado pelo MUNICÍPIO;

Informar à Instituição
ouUEmpresa
a ocorrência de desligamento do
/jílf. D
Q U E DE

9.2.13

CAXIAS

No ato da concessão do serviço, colher a assinatura do servidor na
PREFEITURA

fà T fi

Autorização para Consignação em Folha de Pagamento, não sendo

vencimento eESTADO
outros tipos
de afastamentos
DO RIO
DE JANEIROque acarretem a exclusão do

permitidos

SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO
Servidor
Público daMUNICIPAL
folha;

vistos

-

ou

D U Q U E DE
rubricas,

Após,

^ C A X iA S

deverá

anexar ao

sistema

informatizado de consignações a autorização de desconto devidamente
ESTADO IX) 1U0 I>K JANEIRO
assinada, sob pena de advertência;
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O Município de Duque de Caxias também fica isento de qualquer
responsabilidade quanto a não efetuação do desconto nos casos em que

9.2.14

não se processar o pagamento por força de afastamento ou qualquer

9

As consignatárias deverão conservar em seu poder, pelo prazo de 05

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

(cinco) anos, a contar da data do término da consignação, prova do

Indeferir

ajuste celebrado com o servidor ativo, bem como a prévia e expressa

pedido

efetuado

por

servidor,

sem

a aquiescência

da

autorização firmada por escrito, para o desconto em folha;

CONSIGNATÁRIA, de cancelamento das averbações das prestações do

9.2.15

serviço, excetuando-se quando tratar de decisão judicial;

9.1.10

pagamento

MUNICÍPIO, através das “datas de corte”, constantes no sistema

Servidor Público por força de demissão, exoneração, licença sem

9.1.9

de

Efetuar os lançamentos referentes aos serviços, bem como acompanhar
sua

(quarenta e cinco) dias após o desconto;

9.1.8

folha

cadastro na Secretaria Municipal de Fazenda.
9.2.12

em folha de pagamento decorrentes dos créditos concedidos em até 45

9.1.7

na

consignados caberá à CONSIGNATÁRIA atualizar imediatamente o

margem o valor do saldo da margem consignável dos servidores,

9.1.6

Qualquer alteração na conta corrente indicada para repasse dos valores
descontados

disponível para a contratação do crédito.
9.1.5

É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de
pessoal para a execução do objeto, incluídos os encargos trabalhistas,

das parcelas dos serviços concedidos;
9.1.3

Executar os serviços em absoluto sigilo, por seus prepostos, ficando,
assim, vedada a divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sem

Quando solicitado

pelo órgão gestor da Administração

Direta,

a

Estabelecer os demais prazos a que a CONSIGNATÁRIA ficará sujeita

consignatária terá o prazo de 72h para apresentar a autorização de

para o fechamento da folha de pagamento dos servidores municipais.

desconto em folha de pagamento firmada pelo servidor, sob pena de
advertência;

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

9.2.16

de pagamento em determinado mês, o servidor deverá efetivar o

Não

vincular

a

CONSIGNATÁRIA.

pagamento diretamente à Instituição ou Empresa pelo mesmo valor, em

concessão
O

de

objeto

serviço

deste

a

edital

outros

deve

produtos

ser

da

estritamente

observado, sendo o uso exclusivo para os serviços aqui estabelecidos,

até 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação da empresa ao servidor.

ficando proibido o uso para fins diversos deste estipulado;
9.2

9.2.17

OBRIGAÇÕES DA CONSIGNATÁRIA
9.2.1

9.2.2

competência exclusiva da Instituição ou Empresa. Esta reserva deverá ter

de vida, ou seguro pós vida, ou clube de benefícios aos consignantes

validade pelo prazo máximo de 72 horas e o lançamento ser “confirmado”

cujos vencimentos são pagos diretamente pelo MUNICÍPIO, respeitadas

nesse prazo para a efetivação do serviço, sob pena de cancelamento

as condições estabelecidas neste edital;

automático da reserva.
9.2.18

Firmar termo de adesão com a empresa contratada pelo MUNICÍPIO para
Respeitar o

limite

máximo

para

a

margem

consignável

para fornecer quaisquer informações de

interesse do

9.2.19

A consignatária que receber qualquer quantia indevida fica obrigada a

rendimentos dos servidores públicos, considerando apenas as parcelas

devolvê-la diretamente ao servidor, em prazo não superiora 72 (setenta e

de natureza fixa, ou seja, salário/vencimento, excluídos os valores

duas) horas, a contar da data da contestação do servidor. Após este

flexíveis (gratificação, vantagem pessoal, etc.);

prazo, deverá incidir correção monetária do período, sob pena de

Não cobrar valores e encargos excedentes não permitidos em lei para

advertência e cancelamento.
9.2.20

concessão dos serviços, tais como taxas de administração, comissão de
9.2.5

úteis

solicitante, sob pena de aplicação da pena de advertência.

emitida

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

9.2.4

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

gerir, através de sistema próprio, as consignações;
9.2.3

As averbações e os cancelamentos de reserva de margem são de

Conceder serviços de plano de saúde, ou plano odontológicos, ou seguro

A CONSIGNATÁRIA fica impedida de utilizar ou divulgar dados pessoais

permanência, juros capitalizados mensais;

dos

Providenciar, diretamente com os servidores, cópias de seus documentos

principalmente para fins comerciais, sob pena de advertência.

pessoais, últimos contracheques e comprovante de residência;

9.2.21

\

\

\

servidores,

como

telefone,

e-mail,

documentos

e

outros,

Na 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, nem poderá esta cercear o acesso

A - "ec? EsmeraTa, 206. .a ro ir Primavera.

do servidor aos serviços contratados.

10
Wf ! ': •S V ;*:• f § .

12

PREFEI TURA
Segunda-feira
D U Q U E DE
25 de Março de 2019^C A X IA S
r

9.2.22

K t

r t

1 i u H A

D U Q U E DE

C AXIAS BOLETIM nº 6672

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A proibição descrita no item anterior também se aplicará quando, por erro

14.1.1 Advertência por escrito, quando:

de processamento do Município a parcela não for descontada do
pagamento do servidor.

a.

Neste caso, o servidor deverá efetuar o

As consignações forem

processadas em desacordo com as normas

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

pagamento diretamente à Instituição ou Empresa, conforme estabelecido

b.

no item 10.1.10.
9.2.23

7

PREFEI TURA

Boletim Oficial
do Município

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

Caso seja aprovada nova Lei, ou Decreto, posteriormente à assinatura do

14.1.2 Suspensão:

contrato de consignação e que venham a alterar a situação financeira do

a.

Preventiva do código de consignação, enquanto perdurar procedimento

servidor, a CONSIGNATÁRIA deverá refinanciar a dívida, de modo que o

instaurado para verificação de utilização indevida das informações da folha

valor da parcela a ser descontado em Folha de Pagamento permaneça

de pagamento nas hipóteses do item abaixo.

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

14.1.3 Cancelamento do código de consignação, quando a CONSIGNATÁRIA:

judiciais.

a.

Utilizar indevidamente
processá-las

em

as consignações em folha de pagamento

desacordo

com

o disposto

neste

edital,

ou

mediante

simulação, fraude, dolo, conluio ou culpa;

10. DA FISCALIZAÇÃO

b.

10.1 A fiscalização da execução do presente chamamento público, bem como do(s)

Ceder, a qualquer título, código de consignação a terceiros ou permitir que
sejam procedidas consignações por parte de terceiros;

Contrato(s) dele decorrente, ficará a cargo de servidor nomeado por Portaria

c.

específica para tal finalidade.

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.

11. DO REPASSE DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

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

11.1 Os valores descontados em folha dos Servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE

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

DE CAXIAS, a título das parcelas relativas aos serviços consignados à

publicação do respectivo ato no Boletim Oficial do Município.

Instituição

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

ou

Empresa

CONTRATADA,

serão

repassados

através

de

processamento e transferência eletrônica entre contas correntes, em até 45

imediatamente superior, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

§4.° Quando aplicada a pena de cancelamento do código de consignação, a
CONSIGNATÁRIA não poderá solicitar novo credenciamento pelo período de 5
(cinco) anos.

12. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

§5.° A aplicação das penalidades referidas nos itens 14.1.2 e 14.1.3 não alcançará

12.1 O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS com relação a este chamamento

situações pretéritas, exceto as julgadas irregulares.

público:
a.
b.

|r-* *

... .

P S E. F E I í lJ R A

terceiros, mediante parecer
fundamentado;
jSff Descrito
U Q UeEdevidamente
DE
Poderá

juízo,
se for
Aaa -AseuC Ã
A IAS

revogá-lo,

considerado

inoportuno

fe-A' CAXIAS

15. DO DESCREDENCIAMENTO
ou

15.1

inconveniente aoESTADO
interesse
decorrência de fato superveniente
DOpúblico,
ItlO DE em
JANEIRO
devidamente
comprovado,
pertinente
suficiente para justificar tal conduta;
SECRETARIA
MUNICIPAL
DEeADMINISTRAÇÃO
Esrrs-sics,
?rd!m Prmavera.
12.2 Será observado,A;arreda
ainda, quanto
ao 20.'..
procedimento
deste Chamamento Público:

a.

13

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.

P
r H
K E
b Fr t- I l T\ üUf ih .A
A

jSjT D U Q U E DE

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

No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

a.

\

'
V .'

Estarão sujeitas ao descredenciamento as consignatárias que:
Não utilizarem seus códigos financeiros pelo período de 1 (um) ano;

b.

Não comprovarem a manutenção das condições exigidas neste edital por

c.

ocasião do recadastramento
anual;
■c s ,
AlE :nec;
No decurso de um ano, forem advertidas
por 3 (três) vezes e;
15

d.

Em decorrência da aplicação de sanções previstas no Decreto n.° 7.240/19.

§ 1.° Na hipótese da alínea a acima, 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
Boletim Oficial do Município.

13. DO RECURSO E IMPUGNAÇÃO

16. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO

13.1 Caberá ao Secretário Municipal de Administração decidir sobre a petição

16.1 Serão suspensos os efeitos do edital e consequentemente, não serão autorizados

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

novos serviços aos servidores, quando:

13.2 Qualquer recurso contra a decisão da SMA terá efeito suspensivo.

a.

Ocorrer o descumprimento de qualquer cláusula ou condição estipulada:

13.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis

b.

Não for repassado à CONSIGNATÁRIA o total de valores consignados, no

c.

Houver mudança na política governamental ou operacional do MUNICÍPIO

de aproveitamento.

prazo de 45 (quarenta e cinco) após o pagamento dos servidores;

13.4 Os recursos poderão ser enviados via endereço eletrônico, postal, com aviso de
recebimento para comprovação dos prazos estabelecidos para cada ato
contados da data de postagem. O original deverá ser juntado aos autos do
processo licitatório no prazo de até 03 dias úteis, sob pena de julgar
intempestivo o recurso.
13.5 O protocolo eletrônico e postal deverá ocorrer no horário de expediente da

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.

Secretaria Municipal de Administração. O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS

§2.° Os ofícios emitidos, nos termos do parágrafo anterior, passarão a fazer parte do

não se responsabiliza pelo extravio/ausência de assinatura nos documentos

termo de credenciamento.

eletrônicos.
13.6 O 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.

17. DENÚNCIA E RESCISÃO DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
17.1 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.
17.2 A partir da data de formalização da denúncia, por qualquer das partes, ficam
suspensas novas contratações de crédito, com exceção do previsto no item 17.3.

14. DAS PENALIDADES
14.1 Poderão ser aplicadas às CONSIGNATÁRIAS, garantida a ampla defesa, as

\

seguintes penalidades:

Aémeda Esmera':'e. 20* . e .U ' P ínavera.
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17.3 As propostas em andamento, cujo comprovante de averbação em folha de

AN EXO II

pagamento já tenha sido emitido, terão continuidade de análise e poderão resultar
em contratação do crédito em caso de aprovação pela CONSIGNATÁRIA.

TERMO DE REFERÊNCIA
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 A participação neste credenciamento implica em plena aceitação dos termos e
condições deste edital e seus anexos, bem como das normas administrativas
vigentes.

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente termo de referência o Credenciamento de Instituições e
Empresas para prestação de serviços de planos de saúde, planos odontológicos, seguros

18.2 Não serão aceitas documentações remetidas via e-mail.
18.3 É vedado ao Contratado subcontratar total ou parcialmente o objeto deste edital.
18.4 O MUNICÍPIO ficará isento de qualquer ônus ou responsabilidade por débitos não
liquidados pelos servidores municipais.
18.5 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de

de vida, seguros de pós-vida e clube de benefícios, 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 sob o n° 29.138.328/0001-50, onde:
a. Plano de Saúde: serviço oferecido por operadoras, empresas privadas,

Administração.

com o intuito de prestar assistência médica e hospitalar. A lei n.° 9.656/98

18.6 O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS se reserva o direito de revogar total ou
parcialmente o presente credenciamento, tendo em vista o interesse público, ou

disciplinou as atividades das Operadoras de Plano de Saúde, pessoas

ainda anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos

jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de sociedade civil ou

termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo aos credenciados o direito de

comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que operem produtos

indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei. Os

ou serviços de Plano Privado de Assistência à Saúde;
b. Planos

casos omissos neste Edital serão resolvidos pela SMA.

Odontológicos:

serviço

oferecido

por operadoras,

empresas

privadas, com o intuito de prestar assistência odontológica. A lei n.°

18.7 São partes integrantes deste Edital:

9.656/98 disciplinou as atividades das Operadoras de Plano de Saúde,

Anexo I - Modelo de Solicitação do Credenciamento
Anexo II - Termo de Referência

pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de sociedade

Anexo III - Minuta do Termo de Credenciamento

civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que operem
produtos ou serviços de Plano Privado de Assistência à Saúde;
c. Seguros de Vida: seguro que garante a uma pessoa em caso de seu

Duque de Caxias, 22 de março 2019.

próprio falecimento um ressarcimento econômico a seus familiares diretos,
ou na sua falta, para pessoa(s) escolhida(s) como beneficiária(s). AdmitejStj-3%
P R E F E- I apólice
T U R A híbrida, onde além da cobertura
se Seguro de Vida
Resgatável

D U Q U E DE

dos beneficiários em caso de ausência ou incapacitação do segurado,

^ ^ C A X IA S

FRANCISCO COSTA KLAYN

pode ter seu valor, ou parte dele resgatado em casos de mudança nos
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
planos familiares.
\
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d. Seguros de Pós-Vida: seguro destinado a arcar com as despesas

cm
f.
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envolvendo o sepultamento do segurado quando de sua morte, podendo
ser na modalidade auxílio funeral ou assistência funeral, de acordo com a
legislação vigente.

^ ^ C A X IÂ S

e. Clube de Benefícios: programa de relacionamentos, com contribuição

ESTADO I>0 KIO DE JANEIllO

mensal do servidor para a consignatária, visando conceder aos seus

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
?

participantes benefícios, promoções, descontos e vantagens em produtos
e serviços,

diferenciados

e exclusivos,

oferecidos

pelas empresas

conveniadas do clube e parceiras dos mais diversos segmentos.

ANEXO I

2. DO PRAZO PARA O CREDENCIAMENTO
2.1 A vigência do Chamamento Público para o credenciamento será de 12 (doze) meses,

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 001/SM A /2019
MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

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 edital, para
manifestar seu interesse, com apresentação da documentação determinada pelo
Município.

A Instituição/Empresa............................................................................. , inscrita no CNPJ sob
sediada
à
o
n°.
......................................................................................
bairro
.............................................. ,
.....................................................................................
Município d e ........................................................ . por seu representante legal, vem por meio
deste, solicitar o Credenciamento, junto ao MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Das instituições autorizadas a aderir ao credenciamento
3.1.1 Poderão aderir ao credenciamento todas as Instituições e Empresas devidamente
constituídas e legalizadas junto aos seus órgãos de fiscalização.
§1,° Não serão admitidas a participar do presente credenciamento:
a.

Assinatura e carimbo do Credenciado.

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

b.

Instituições e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
contratar com qualquer órgão/entidade

da Administração

Pública em

qualquer Poder ou esfera de Governo;

Local e d ata:_________________________________________
Observação: Este modelo deverá ser impresso em papel timbrado da empresa.

c.

Estiver irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federais,
estaduais ou municipais, consideradas a sede ou principal estabelecimento

da proponente.
__________________________________________________________________________ }
Artmed?. Ircerart-a, 2C>£ ,-rrc'" Prtmavera
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§2.° O serviço objeto do credenciamento, a ser prestado pelas Instituições e

4.2.2

Regularidade fiscal e trabalhista

Empresas credenciadas, na forma deste Termo de Referência, ocorrerá sem

a.

Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

quaisquer ônus ou encargos ao Município de Duque de Caxias, sendo o termo

b.

Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Federal, conjunta com a

§3.° É facultada à SMA, em qualquer fase do credenciamento, promover diligências

c.

Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Estadual;

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

d.

firmado com a Instituição ou Empresa credenciada a título gratuito e não oneroso.

Dívida Ativa da União;
Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Municipal (da sede do
licitante);

3.2 Dos servidores autorizados a aderir aos serviços deste termo de referência

e.
f.

pagamento, desde que:

permanente,

desde

que

seus

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e
eletronicamente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho, disponível no site

a. Tenham mais de 03 (três) meses de efetivo exercício;
b. Caráter

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

3.2.1. Os servidores ativos poderão averbar margem para consignação em folha de

proventos

sejam

pagos

www.tst.jus.br/certidao),

pelo

para

comprovar

a

inexistência

de

débitos

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

MUNICÍPIO;

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

§1.° São impedidos de consignar os respectivos serviços em folha de pagamento, os

Alvará atualizado com endereço completo.

servidores que:
a. Não possuam margem consignável necessária;
b. Estejam

licenciados,

afastados,

cedidos

ou

em

disponibilidade,

4.2.3

cujos

Qualificação econômico-financeira
a.

vencimentos não sejam pagos pelo respectivo órgão do MUNICÍPIO ou
exonerados;
c.

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

Foram contratados em cargos de provimento em comissão;

credenciamento, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93).

d. Foram contratados por tempo determinado ou para trabalho eventual.
§2.° Os serviços serão celebrados direta e exclusivamente entre a CONSIGNATÁRIA
e os servidores, no âmbito deste termo de referência, para todos os fins e efeitos de

4.2.4

direito.

Cumprimento do art. 7oXXXIII da CRFB/88:
a.

§3.° O total das consignações em folha de pagamento terá como limite máximo 30%

PREFEITURA

de 16 anos em qualquer trabalho,
salvo
na condição de aprendiz, a partir de
DUQU
E DE

extraordinário ou eventual) do servidor, excluídos os descontos obrigatórios previstos
em lei.

IfrvSI

CAXIAS

14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal;

PREFEI TURA

ESTADO » 0 1UO DE JANEIRO

§4° Caso o servidor opte por pelo D
menos
das possibilidades elencadas abaixo,
U Q Uuma
E DE

t

Declaração de não existência, em seu quadro de pessoal, empregado menor
de 18 anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e menores

(trinta por cento) dos rendimentos permanentes mensais (que não são de caráter

> CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

deverá ser reservado o percentual de 5% (cinco por cento) da margem especificadq
no caput deste artigo exclusivamente
para I)I<
esteJANEIRO
fim:
ESTADO 1)0 RIO

\ ,
1

SECRETARIA MUNICIPAL I)L ADMINISTRAÇÃO
Alameda Esmeralda, 2TÊ Jardim
rr?ver?«

4.2.5

I

21 por meio de cartão de crédito; ou
I - amortização de despesas contraídas

Qualificação técnica
a.

X

As Instituições e Empresas deverão comprovar que estão devidamente
registrados Alameda
na SUSEP
(Superintendência
de Seguros Privados), além de
Esmeralda,
2C5. Jardim Primavera

23
estarem autorizadas a funcionarem
pela ANS, através do registro da

II - utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

operadora e do plano, em se tratando de plano de saúde e odontológico.

§5.° No caso de cancelamento ou redução do valor consignado mediante decisão
judicial, as obrigações vencidas ou vincendas serão de exclusiva responsabilidade do
servidor.

4.2.6

Comprovação de acesso ao Sistema de Margem
a.

4

As Instituições e Empresas deverão apresentar cópia do termo de adesão
assinado junto à empresa do sistema de gerenciamento de margem que

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

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

4.1 A Instituição ou Empresa interessada deverá apresentar a documentação elencada

do Termo de Credenciamento.

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:

5

DO CONTRATO

5.1 Atendidas todas as condições previstas neste Termo de Referência, as Instituições e
Empresas assinarão o termo de adesão/Credenciamento, habilitando-se a operar nos
termos de sua proposta, e nas condições estabelecidas no presente termo de

4.2.1

referência, a concessão de serviços em consignação aos servidores públicos da

Habilitação Jurídica
a.

Cédula de Identidade do responsável legal;

b.

Ato

Prefeitura de Duque de Caxias.
devidamente

5.2 A Instituição ou Empresa credenciada e convocada deverá comparecer para celebrar

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

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

constitutivo,

estatuto

ou

contrato

social

em

vigor,

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

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
Decreto de autorização,

em

se tratando

de empresa

ou

sociedade

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

e.

ensejará seu imediato cancelamento.
5.4 O Município de Duque de Caxias efetuará a publicação dos contratos decorrentes

prova de diretoria em exercício;
d.

comunicação para tal, através de correio eletrônico ou notificação pessoal.
5.3 A não assinatura do termo poderá ser entendida como recusa injustificada, que

administradores;

deste credenciamento no Boletim Oficial do próprio MUNICÍPIO.
5.5 Os contratos celebrados em decorrência do Chamamento Público terão vigência

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o

inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados, desde que mantidas as

exigir;

condições da contratação inicial, por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60

Prova de registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial,

no

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

(sessenta) meses, conforme disposições contidas no art. 57, inciso II da Lei Federal
n° 8.666/93 e alterações posteriores.

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

Alsm edâ Esmeralda, 206.
22

- O ■'v era .
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6

vencimento e outros tipos de afastamentos que acarretem a exclusão do

DO SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO

Servidor Público da folha;

6.1 Regras Gerais
6.1.1

Para utilização do sistema informatizado de consignações deverão ser

7.1.7

responsabilidade quanto a não efetuação do desconto nos casos em que

observados os princípios da formalidade e da transparência, bem como as
6.1.2

seguintes regras:

não se processar o pagamento por força de afastamento ou qualquer

Toda e qualquer consignação deverá ser precedida da autorização formal

situação funcional que acarrete a exclusão do Servidor Público da folha.
7.1.8

e expressa do servidor;
6.1.3

O Município de Duque de Caxias também fica isento de qualquer

As consignações poderão ser canceladas:
e.

Por

interesse

do

MUNICÍPIO,

observados

os

critérios

não alcançando as consignações já averbadas ou em processo de
averbação;
Por

interesse

da

efetuado

por

servidor,

sem

a aquiescência

da

CO NSIGNATÁRIA,

expresso

por

meio

7.1.9

Estabelecer os demais prazos a que a CONSIGNATÁRIA ficará sujeita

7.1.10

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

para o fechamento da folha de pagamento dos servidores municipais.
de pagamento em determinado mês, o servidor deverá efetivar o

de

pagamento diretamente à Instituição ou Empresa pelo mesmo valor, em

solicitação formal encaminhada ao órgão gestor da Administração Direta;
g.

pedido

serviço, excetuando-se quando tratar de decisão judicial;

de

conveniência e oportunidade, após prévia comunicação à consignatária,

f.

Indeferir

CONSIGNATÁRIA, de cancelamento das averbações das prestações do

até 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação da empresa ao servidor.

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

7.2 OBRIGAÇÕES DA CONSIGNATÁRIA
7.2.1

deverá justificar e dar ciência ao servidor, sob pena de advertência;
h.

cujos vencimentos são pagos diretamente pelo MUNICÍPIO, respeitadas

Em decorrência da aplicação das sanções previstas pelo Decreto

n.° 7.240/2019.

Conceder serviços de plano de saúde, ou plano odontológicos, ou seguro
de vida, ou seguro pós vida, ou clube de benefícios aos consignantes
as condições estabelecidas neste termo de referência;

7.2.2

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

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

7.2.3

Respeitar o

limite

máximo

para

a margem

consignável

emitida

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

deverá ser efetivado pela CONSIGNATÁRIA, no prazo improrrogável de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data do protocolo do pedido de cancelamento pelo

rendimentos dos servidores públicos, considerando apenas as parcelas

servidor, sob pena de advertência.

de natureza fixa, ou seja, salário/vencimento, excluídos os valores
P R E F E Ipessoal,
T U R A etc.);
flexíveis (gratificação, vantagem

.fOf.

7.2.4

D U Q U E DE

6.2 Do fluxograma para concessão de serviço
^ ^ C A X I A S
6.2.1 Ficará a cargo única e exclusivamente do servidor escolher em qual
ESTADO 1)0 1U0 DE JANEIRO
Instituição ou Empresa contratará serviço a ser consignado em folha;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
permanência, juros capitalizados mensais;

7.2.5
6.2.2

A Instituição ou Empresa interessada em participar do chamamento
público deverá, através da senha de acesso ao sistema concedido pela
empresa,

acessar a margem

A

empresa

contratada

7.2.6

de cada servidor e bloquear o valor

pelo

Providenciar, diretamente com os servidores, cópias de seus documentos
pessoais,A!últimos
contracheques e comprovante de residência;
3mea a tsmeralca. .tG

Efetuar a Reserva de Margem
Consignável no sistema da empresa de
27

Vi

gerenciamento de consignações, preenchidas na sua totalidade com os

estipulado através da Reserva de Margem;
6.2.3

f|f. D U Q U E DE

* .-C A X IA S
concessão dos serviços, tais como taxas de administração, comissão de
Não cobrar valores e encargos excedentes não permitidos em lei para

dados das operações propostas;

MUNICÍPIO

para

gerenciamento

das

7.2.7

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

consignações averiguará se todas as condições para o serviço estão

pagamento somente para realizar e acompanhar as operações solicitadas

presentes para a efetivação da transação. Em se constatando a presença

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

de todos os requisitos necessários, será autorizada a averbação, assinado

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

o contrato e informado à Prefeitura até o dia estabelecido pela Secretaria

7.2.8

Municipal de Administração como “dia de corte”.

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;

7

7.2.9

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

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

7.1 OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
7.1.1

mesmo

garantidor

Servidores

7.1.2

Públicos

das
em

obrigações
decorrência

financeiras
da

assumidas

concessão

de

pelos

7.2.10

consignados em folha de pagamento pelas Instituições e Empresas

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo

credenciadas na forma deste termo de referência, obrigando-se a:

empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser

Averbar em folha de pagamento, em favor da CONSIGNATÁRIA, o valor
Manter

atualizados

os

dados

cadastrais

relativos

aos

transferidos para o MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS;
7.2.11

Servidores

Informar expressamente à empresa de sistema de gerenciamento de
margem o valor do saldo da margem consignável dos servidores,

(quarenta e cinco) dias após o desconto;
7.1.6

Informar à Instituição ou Empresa a ocorrência de desligamento do
Servidor Público por força de demissão,

exoneração,

licença sem

folha

de

dos

Servidores

Públicos

Efetuar os lançamentos referentes aos serviços, 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;
7.2.13

No ato da concessão do serviço, colher a assinatura do servidor na
Autorização para Consignação em Folha de Pagamento, não sendo
permitidos

vistos

ou

rubricas,

Após,

deverá

anexar

ao

sistema

\

Alameda Esmera
28

26

pagamento

cadastro na Secretaria Municipal de Fazenda.
7.2.12

Repassar à Instituição ou Empresa credenciada os valores descontados
em folha de pagamento decorrentes dos créditos concedidos em até 45

na

consignados caberá à CONSIGNATÁRIA atualizar imediatamente o

disponível para a contratação do crédito.
7.1.5

Qualquer alteração na conta corrente indicada para repasse dos valores
descontados

Públicos;
7.1.4

É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de
pessoal para a execução do objeto, incluídos os encargos trabalhistas,

serviços

das parcelas dos serviços concedidos;
7.1.3

informação a que tiver acesso.

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

i

Segunda-feira
D U Q U E DE
25 de Março de 2019 CAXIAS
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b.

10.2

ajuste celebrado com o servidor ativo, bem como a prévia e expressa

a.

Direta,

a

b.
c.

CONSIGNATÁRIA.

concessão

for

considerado

inoportuno

ou

de

serviço

a

outros

A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera

produtos

A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda,
o dispositivo citado na condição anterior;

advertência;
a

se

da Lei n° 8.666/93;

desconto em folha de pagamento firmada pelo servidor, sob pena de
vincular

seu juízo,

obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59

pelo órgão gestor da Administração

consignatária terá o prazo de 72h para apresentar a autorização de

Não

a

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

autorização firmada por escrito, para o desconto em folha;
solicitado

revogá-lo,

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

As consignatárias deverão conservar em seu poder, pelo prazo de 05

Quando

Poderá

inconveniente ao interesse público, em decorrência de fato superveniente

(cinco) anos, a contar da data do término da consignação, prova do

7.2.16

CA X IA S BOLETIM nº 6672

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

informatizado de consignações a autorização de desconto devidamente

7.2.15

a*

D U Q U E DE

ESTADO DO 1110 DE JANEIRO

assinada, sob pena de advertência;
7.2.14

Í

11

PREFEI TURA

.tff.

da

No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

O objeto deste termo de referência deve ser

estritamente observado, sendo o uso exclusivo para os serviços aqui
7.2.17

estabelecidos, ficando proibido o uso para fins diversos deste estipulado;

11 DO RECURSO E IMPUGNAÇÃO

As averbações e os cancelamentos de reserva de margem são de

11.1

competência exclusiva da Instituição ou Empresa. Esta reserva deverá ter
validade pelo prazo máximo de 72 horas e o lançamento ser “confirmado”

11.2

Qualquer recurso contra a decisão da SMA terá efeito suspensivo.

nesse prazo para a efetivação do serviço, sob pena de cancelamento

11.3

O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis

automático da reserva.
7.2.18

de aproveitamento.

Sempre que solicitado, a consignatária terá prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis

para fornecer quaisquer informações

de interesse

do

solicitante, sob pena de aplicação da pena de advertência.
7.2.19

duas) horas, a contar da data da contestação do servidor. Após este
prazo, deverá incidir correção monetária do período, sob pena de
advertência e cancelamento.
servidores,

como

telefone,

e-mail,

PREFEITURA

documentos

e

outros,

principalmente para
sob pena de advertência.
.flffins
1 Dcomerciais,
U Q U E DE
7.2.21

fe : £ CAXIAS

Na 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, nem poderá esta cercear o acesso
Alameda Esmera Io a, 2 Dê. Jardim Primavera.

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. O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS não
se responsabiliza pelo extravio/ausência de assinatura nos documentos eletrônicos.
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato

recorrido, a qual poderá reconsiderar
P R Esua
F E decisão
I T U R A no prazo de 03 (três) dias, ou,

/ftlf. D U Geral
Q U EdoDE
nesse prazo, remetê-lo ao Procurador
Município, devendo, neste caso, a

CAXIAS

decisão ser proferida no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento do recurso,
ESTADO DO HIO DE JANEIRO
sob pena de responsabilidade.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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A proibição descrita no item anterior também se aplicará quando, por erro
de processamento do Município a parcela não for descontada do

12.1

Poderão ser aplicadas às CONSIGNATÁRIAS, garantida a ampla defesa, as

c.

Caso seja aprovada nova Lei, ou Decreto, posteriormente à assinatura do
servidor, a CONSIGNATÁRIA deverá refinanciar a dívida, de modo que o

12.1.2 Suspensão:
a.

Preventiva do código de consignação, enquanto perdurar procedimento
instaurado para verificação de utilização indevida das informações da folha

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

de pagamento nas hipóteses do item abaixo.
12.1.3 Cancelamento do código de consignação, quando a CONSIGNATÁRIA:
a.

8

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

valor da parcela a ser descontado em Folha de Pagamento permaneça
judiciais.

As consignações forem processadas em desacordo com as normas
grave;

d.

contrato de consignação e que venham a alterar a situação financeira do

31

estabelecidas neste termo de referência, se do fato não resultar pena mais

pagamento diretamente à Instituição ou Empresa, conforme estabelecido
7.2.23

c.

:-s ';ers

12.1.1 Advertência por escrito, quando:

pagamento do servidor. Neste caso, o servidor deverá efetuar o
no item 7.1.10.

K\

12 DAS PENALIDADES
seguintes penalidades:

do servidor aos serviços contratados.
7.2.22

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

recebimento para comprovação dos prazos estabelecidos para cada ato contados da

11.6

A CONSIGNATÁRIA fica impedida de utilizar ou divulgar dados pessoais
dos

11.4

data de postagem. O original deverá ser juntado aos autos do processo licitatório no

A consignatária que receber qualquer quantia indevida fica obrigada a
devolvê-la diretamente ao servidor, em prazo não superiora 72 (setenta e

7.2.20

Caberá ao Secretário Municipal de Administração decidir sobre a petição

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

Utilizar indevidamente

as consignações em folha de

pagamento ou

processá-las em desacordo com o disposto neste termo de referência,

DA FISCALIZAÇÃO

8.1 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.

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 termo de referência.

§ 1.° A CONSIGNATÁRIA será notificada da infração a ela imputada para
9

oferecimento de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

DO REPASSE DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

9.1 Os valores descontados em folha dos Servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE DE

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

CAXIAS, a título das parcelas relativas aos serviços consignados à Instituição ou

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

Empresa

CONTRATADA,

serão

repassados

através

de

processamento

e

transferência eletrônica entre contas correntes, em até 45 (quarenta e cinco) dias
contados da data do desconto.

publicação do respectivo ato no Boletim Oficial do Município.
§3.° Da decisão que aplicar a penalidade caberá um único recurso à autoridade
imediatamente superior, no prazo de 15 (quinze) dias.
§4.° Quando aplicada a pena de cancelamento do código de consignação, a
CONSIGNATÁRIA não poderá solicitar novo credenciamento pelo período de 5

10 DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
10.1

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;

Aiameda tsmera

ílm f
30

■ í2v e ^ .

(cinco) anos.
§5 ° A aplicação das penalidades referidas nos itens 12.1.2 e 12.1.3 não alcançará
situações pretéritas, exceto as julgadas irregulares.

______________________________________ ____________ ___________ ______ _______________
Aórrem Esmeralda, 205. Jardim - 'rnavera.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO III

13 DO DESCREDENCIAMENTO
13.1

Estarão sujeitas ao descredenciamento as consignatárias que:
a.
b.

Espécie: TERMO DE CREDENCIAMENTO
Livro: XX/XXXX
Termo: XX-XXX/XXXX
Fls.: XXXX/XXXX

Não utilizarem seus códigos financeiros pelo período de 1 (um) ano;
Não comprovarem a manutenção das condições exigidas neste termo de
referência por ocasião do recadastramento anual;

c.

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

d.

Em decorrência da aplicação de sanções previstas no Decreto n.° 7.240/19.

TERMO DE CREDENCIAMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
XXXXXXX,
DE
OUTRO
LADO,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ORIUNDO DO
CHAMAMENTO PÚBLICO XXX/XXXX, NA FORMA

§ 1.° Na hipótese da alínea a acima, a consignatária não poderá solicitar novo
credenciamento pelo período de 1 (um) ano.

ABAIXO:

§ 2.° O descredenciamento dar-se-á mediante a publicação do respectivo ato no

O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO,

Boletim Oficial do Município.

localizado na Alameda Dona Esmeralda, n9. 206 - Jardim Primavera, Duque de Caxias, RJ,
inscrito

no

CNPJ

n9. 29.138.328/0001-50,

neste

ato

representado,

por

seu

Prefeito

XXXXXXXXXXXXX, Nacionalidade, Estado Civil, portador da carteira de identidade n9 XXXXXXXX,

14 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO

expedida pelo XXXXXXX e inscrito no CPF/MF sob o n9 XXXXXXXXXXXXXXX, que delega

14.1 Serão suspensos os efeitos do termo de referência e consequentemente, não

competência através do Decreto n9. 6.028 de 31/05/2011, ao Secretário Municipal de

serão autorizados novos serviços aos servidores, quando:

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, portador da

a.

Ocorrer o descumprimento de qualquer cláusula ou condição estipulada;

b.

Não for repassado à CONSIGNATÁRIA o total de valores consignados, no

carteira de identidade n9 XXXXXXXX, expedida pelo XXXXXXX e inscrito no CPF/MF sob o n9
XXXXXXXXXXXXXXX,

prazo de 45 (quarenta e cinco) após o pagamento dos servidores;
c.

e,

de

outro

lado,

XXXXXXXXXXXXXXXXX,

doravante

denominada

simplesmente CREDENCIADA, inscrita no CNPJ sob o n°. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, situado

Houver mudança na política governamental ou operacional do MUNICÍPIO

à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -

ou da CONSIGNATARIA, que recomendem a suspensão das contratações.

CEP: XXXXXXXXX, neste ato

representado, pela Sra.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, portador da carteira de

§ 1 o A suspensão e o restabelecimento do instrumento de credenciamento deverão
ser comunicados através de ofício da parte interessada, não desobrigando as partes
rrS , P R E F E I T U R A
em relação às operações realizadas DUQUE
na sua vigência.
DE

> C Â X IÃ S

%- termos
- -r
§2.° Os ofícios emitidos, nos
do parágrafo anterior, passarão a fazer parte do

identidade

n9 XXXXXXXX,

expedida

pelo

XXXXXXX e

inscrito

no

CPF/MF sob

o

n9

XXXXXXXXXXXXXXX, resolvem celebrar o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO, tendo em
vista o constante e decidido no Processo Administrativo n9 XXXXXXXXXXX, contendo as
seguintes cláusulas e condições:

termo de credenciamento.
CLÁUSULA PRIMEIRA - (Legislação Aplicável)
15 DENÚNCIA E RESCISÃO DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
15.1 A qualquer tempo é facultado às partes denunciar o presente instrumento de

Este Termo rege-se por toda a legislação
que desde já se entende como
P R aplicável
E F E I Tà Uespécie,
R A

credenciamento, mediante ofício de quem desejar, continuando, porém, em pleno

integrante do presente termo, bem como a Lei n9. 8.666, de 21/06/93, e suas alterações, Decreto n°.

vigor, as obrigações assumidas anteriormente.

7.240 de 20/03/2019, Decreto
f n9- 6.776 de 09/03/2017, Lei Complementar Federal n9 101 e pelos

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 item 15.3.
Alameda Esmera :. a, 206.

"rimavera.

15.3 As propostas em andamento, cujo
33 comprovante de averbação em folha de
pagamento já tenha sido emitido, terão continuidade de análise e poderão resultar

D U Q U E DE

'CAXIAS

preceitos de direito público, pela proposta da CREDENCIADA e pelas Cláusulas deste Termo, bem
Alameda
n° 206,
Jardim Primavera
como
pelo Esmeralda.
Edital e seus
anexos.
CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

Parágrafo Único - Os PARTÍCIPES declaram conhecer todas as normas e concorda em sujeitar-se às
estipulações, sistema de penalidades e demais regras dela constantes, ainda que não expressamente

em contratação do crédito em caso de aprovação pela CONSIGNATÁRIA.

transcritas neste Instrumento.

16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 A participação neste credenciamento implica em plena aceitação dos termos e

CLÁUSULA SEGUNDA - (Objeto)

condições deste termo de referência e seus anexos, bem como das normas
O

administrativas vigentes.

objeto

do

presente

termo

é

o

credenciamento

da

instituição

16.2 Não serão aceitas documentações remetidas via e-mail.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que utilizarem os

16.3 É vedado ao Contratado subcontratar total ou parcialmente o objeto deste termo

serviços prestados pela CREDENCIADA, constante no Procedimento Administrativo n9. XXXXXXXXXX.

de referência.

Parágrafo Primeiro - Os serviços prestados pela CREDENCIADA serão firmados facultativamente,

16.4 O MUNICÍPIO ficará isento de qualquer ônus ou responsabilidade por débitos não
liquidados pelos servidores municipais.
16.5 Os casos omissos neste termo de referência serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Administração.

entre esta e o servidor público ativo, mediante Termo próprio.

Parágrafo Segundo - A CREDENCIADA obriga-se a remeter ao MUNICÍPIO, cópia dos Termos
firmados, para o correto desconto em folha e repasse.

16.6 O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS se reserva o direito de revogar total ou

Parágrafo Terceiro - Para o cumprimento do objeto deste Termo, a CREDENCIADA, obriga-se a

parcialmente o presente credenciamento, tendo em vista o interesse público, ou

oferecer aos usuários os recursos necessários a seu atendimento, conforme proposto e decidido no

ainda anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos

Procedimento Administrativo n9. XXXXXXX.

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 Termo de referência serão resolvidos pela SMA.

CLÁUSULA TERCEIRA - (Das Condições de Atendimento)
Para atender o objeto deste Termo, a CREDENCIADA obriga-se a observar as regras de admissão de

Duque de Caxias, 22 de março 2019.

usuários estabelecidas no Edital de Chamamento Público e no Termo de Referência.

Parágrafo Primeiro - As normas de operacionalização e fluxograma das consignações, quando

FRANCISCO COSTA KLAYN

realizadas através do Órgão de Pessoal, serão regulamentadas através de Resolução, conforme

Secretário Municipal de Administração

estabelecido no §1.-, do art. 3.9 do Decreto n.9 7.240/2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

34

ro

CLÁUSULA QUARTA - (Obrigações da CREDENCIADA)

A ianecs Esmera!

Os serviços objeto deste Termo serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento
da CREDENCIADA e por profissionais que, não estando incluídos nas categorias referidas no

Alameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260- Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov. br

Segunda-feira
25 de Março de 2019P R E F E I T U R A
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parágrafo primeiro desta Cláusula, sejam admitidos nas dependências da CREDENCIADA para
prestar serviços.

_W
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CLÁUSULA NONA - (Força Maior)
Os motivos de força maior que possam impedir a CREDENCIADA de cumprir o prazo e condições do

Parágrafo Primeiro - Para efeitos deste Termo, consideram-se profissionais do estabelecimento

contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolizado. Não serão

CREDENCIADO:

consideradas quaisquer alegações baseadas em greve ou em ocorrência não comunicada nem aceitas
pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da

I - Membro da instituição;

II - Profissional que tenha vínculo de emprego com a CREDENCIADA;

execução do Credenciamento.

III - Profissional autônomo que, eventual ou permanentemente, preste serviço à CREDENCIADA, ou
CLÁUSULA DÉCIMA - (Suspensão da Execução)

seja, autorizado por esta a fazê-lo.

Parágrafo Segundo - Equipara-se ao profissional autônomo definido no inciso III do Parágrafo
Primeiro: empresa, grupo, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam atividades nas

É facultado ao MUNICÍPIO suspender a execução do Credenciamento e a contagem dos prazos diante
de justificadas razões de interesse público.

dependências da CREDENCIADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - (Rescisão Administrativa)

Parágrafo Terceiro -É de responsabilidade exclusiva e integral da CREDENCIADA a utilização de
pessoal para a execução do objeto deste Termo, 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 MUNICÍPIO.

Parágrafo Quarto - A CREDENCIADA fica obrigada a atender aos usuários no limite dos serviços
contratados.

A declaração de rescisão deste Credenciamento poderá se dar numa das seguintes hipóteses:
a) pela ocorrência de seu termo final;
b) por solicitação da CREDENCIADA, devendo ser manifestada a intenção, por escrito, à outra parte
com antecedência de 30 dias;
c) por acordo entre as partes;

Parágrafo Quinto - A CREDENCIADA obriga-se ainda a:
I - Manter o Contrato assinado pelo servidor arquivado pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da
data de sua assinatura;
II - Atender os usuários com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo a
qualidade na prestação de serviços;

d) unilateral, pelo MUNICÍPIO, após o devido processo legal, no caso de descumprimento de
condições estabelecidas no Termo de Credenciamento e no Processo Administrativo n9. XXXXXXX.

Parágrafo Único - Nos casos supracitados, a Rescisão operará seus efeitos a partir da publicação do
ato administrativo no Boletim Oficial, aplicáveis à espécie os artigos 77 e seguintes da Lei n9.
8.666/93.

III - Justificar aos usuários ou aos seus representantes, por escrito, as razões técnicas alegadas

CÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - (Foro)

quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste Termo;

IV - Esclarecer os usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
V -Garantir a confidenciabilidade de dados e informações sobre usuários;

A CREDENCIADA obriga-se por si e por seus sucessores ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e
condições do presente Termo, e elege para foro deste, o do Município de Duque de Caxias, com
P R E F E I T U R A
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Tfjjb

VI -N otificar o MUNICÍPIO sobre eventual alteração de seus atos constitutivos ou de sua diretoria,

g g S j
P R E F E I T U R A
enviando-lhe, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de registro da alteração, cópia

, f f ;
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CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
ww~vv.duquedecaxias.rj.gov.br

0 MUNICÍPIO obriga-se a promover a publicação em extrato do presente Credenciamento, no
Alameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera

CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
Boletim
Oficial, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da sua assinatura.
xvww.duquedecaxias.rj. gov.br

CLÁUSULA QUINTA - (Da Responsabilidade Civil da CREDENCIADA)
A CREDENCIADA será responsável pela indenização de danos causados a usuários e a terceiros,
decorrentes de ação ou omissão voluntária; de negligência, imperícia ou imprudência, praticadas por
seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando-lhe assegurado o direito de regresso.

CAXIAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - (Publicação)

autenticada dos respectivos documentos;

Esmeralda,às
n"normas
206, Jardim
Primavera pertinentes editadas pelo MUNICÍPIO.
VIIAlameda
- Submeter-se
e legislações

DUQUE DE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - (Fiscalização Financeira e Orçamentária)
O MUNICÍPIO providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento ao Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua publicação, sendo
mantidas pela Secretaria Municipal de Controle Interno, Secretaria Municipal de XXXXXXXXXX e pela

Parágrafo Único - A fiscalização e o acompanhamento da execução deste TERMO não excluem nem

Procuradoria Geral do Município, cópias do Termo à disposição dos órgãos de controle interno e

reduzem a responsabilidade da CREDENCIADA.

externo.

CLÁUSULA SEXTA - (Do Prazo)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - (Assinaturas)

0 prazo de vigência do presente Termo será de XXXXXXXXXXX, conforme Manifestação do Secretário

E, por assim estarem justas e contratadas as partes assinam este instrumento por seus

Municipal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado por

representantes em 06 (seis) vias de igual teor e forma:

interesse do MUNICÍPIO e anuência da CREDENCIADA, por iguais e sucessivos períodos, até o limite
Duque de Caxias, XX de XXXXX de XXXX.

sessenta meses (art. 57, II, da Lei n9. 8.566/93).

Parágrafo Primeiro - A continuação da prestação de serviços nos exercícios financeiros subseqüentes
ao presente, respeitado o prazo de vigência do Termo, ficará condicionada a aprovação do

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICÍPIO.

Secretário Municipal de XXXXXXXXXXX

CLÁUSULA SÉTIMA - (Valor)
O MUNICÍPIO repassará à CREDENCIÁRIA os valores consignados a seu favor em folha de
pagamento.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal

CLÁUSULA OITAVA - (Da Fiscalização)
A Fiscalização dos serviços decorrentes desse Credenciamento ficará a cargo da Secretaria Municipal
de XXXXXXXXXXXXXX.

Alameda Esmeralda, n" 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
wvvvv.duquedecaxias.rj.gov.br

Alameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
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LICENÇA PREVIA

«Al Processo n° 019/000054/2019

N°001/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais

1A>

e de acordo com a Lei Municipal n° 2.022 de 31 de dezembro de 2006, concede a presente Licença
Prévia n° 001/2019, à PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, inscrito no CNPJ sob o
n° 29.138.328/0001-50, localizada na Alameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera, 2° Dis
trito do Município de Duque de Caxias/RJ.

«gb
«gb
«gb

1«gb
»
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«gb
«gb
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A

Objetivo: Trata-se de uma Licença Prévia, para Construção de uma Ponte sobre o Rio Saracuruna,

com uma área total a ser construída de 301,57m2, localizado na Rua Rio Grande do Norte e Estrada Coivara, Santa Cruz da Serra, 3o Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ.
Coordenadas Geográficas:
em UTM - DATUM WGS 84 zona 23K, 676912,09 m E Longitude; 7494686,23 m S Latitude.

Condições de validade gerais:
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N°002/2019

r if e

Processo n° 019/000100/2019
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais e

r ife

trito do Município de Duque de Caxias/RJ
Esta Licença será publicada no Boletim Oficial, conforme determina a Lei Orgânica Munici
pal parágrafo 1° do artigo 153, do Município de Duque de Caxias/RJ.

r ife

Objetivo: Trata-se de uma Licença Prévia, para Reforma do Teatro Municipal Raul Cortez, com uma

área construída de 301,57m2, localizado na Praça do Pacificador, S/n, Centro, 1o Distrito do Município
r ife
de Duque de Caxias/RJ.

A

Coordenadas Geográficas:
em UTM - DATUM WGS 84 zona 23K, 676912,09 m E Longitude; 7494686,23 m S Latitude.
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05. Está licença é pertinente aos aspectos, cujos os parâmetros dimensionais do empreendimento
estão contidos neste processo;

E

LICENÇA PREVIA

fe

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

04. São de responsabilidade da empresa todas as informações contidas neste processo;

F

Prévia n° 002/2019, à PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, inscrito no CNPJ sob o

«gb

«gb

E

n° 29.138.328/0001-50, localizada na Alameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera, 2o Dis

«gb

Esta Licença é válida até 26 de Fevereiro de 2020, respeitadas as condições nela estabe
lecidas, e é concedida com base nos documentos e informações constantes do Processo
n° 019/000054/2019 e seus anexos.

R

DUQUE DE

CAXIAS

de acordo com a Lei Municipal n° 2.022 de 31 de dezembro de 2006, concede a presente Licença r i f e

01. Publicar o comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no
Estado, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão desta licença, enviando có
pias das publicações a SMMA;

03. Esta Licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder
sua validade, e deverá estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de fiscaliza
ção;

i Ã

MAIS COMPROMISSO. MAIS FUTURO.

T( j ^

«gb

«gb

Esta Licença será publicada no Boletim Oficial, conforme determina a Lei Orgânica Munici
pal parágrafo 1° do artigo 153, do Município de Duque de Caxias/RJ.
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Condições de validade gerais:

01. Publicar o comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no
Estado, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão desta licença, enviando có r i f e
pias das publicações a SMMA;
02. Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimen
to ás demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e Municipais exigíveis por Lei;

r if e

03. Esta Licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder
sua validade, e deverá estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de fiscaliza
ção;

r ife

Esta Licença é válida até 12 de Março de 2020, respeitadas as condições nela estabeleci
das, e é concedida com base nos documentos e informações constantes do Processo n°
019/000100/2019 e seus anexos.

r if e
04. São de responsabilidade da empresa todas as informações contidas neste processo;
05. Está licença é pertinente aos aspectos, cujos os parâmetros dimensionais do empreendimento
estão contidos neste processo;
r ife
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Condições de validade específica:
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06. A SMMA exigirá outras informações, caso julgue necessário;

LP N°001/2019 r i f e

Condições de validade específica:

07. Submeter à SMMA para análise e parecer, qualquer alteração do projeto;

06. A SMMA exigirá outras informações, caso julgue necessário;

r if e

07. Submeter à SMMA para análise e parecer, qualquer alteração do projeto;

08. Manter atualizados junto à SMMA, os dados cadastrais relativos à atividade ora licenciada;

4 *fe

08. Manter atualizados junto à SMMA, os dados cadastrais relativos à atividade ora licenciada;

r if e

09. A SMMA exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgue necessário;

09. A SMMA exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgue necessário;
Este documento não dá ao requerente o direito de propriedade da área ou do imóvel

A

4 *fc

Duque de Caxias, 12 de Março de 2019

Este documento não dá ao requerente o direito de propriedade da área ou do imóvel

» « !

Duque de Caxias, 26 de fevereiro de 2019
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MARÇO

DE

DECRETO LEGISLATIVO N°. 1.458, DE 19

2019

DE

MARÇO

DE 2019

Concede
o
Título
“MULHER
DUQUECAXIENSE”
à
Ilma.
Sr'.
CLAUDIA AIACHE DOS SANTOS
BARBOSA

Concede ao Ilm°. Sr. Oficial de Cartório
LEONARDO FERREIRA DIMAS a
Medalha BRAVURA DUQ UECAXIENSE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e
eu promulgo o seguinte Decreto:
A CÂMARA MUNICIPAL DE DLQUE DE CAXIAS decreta

e eu promulgo o seguinte Decreto:

Art.
Io.
Fica concedido a Medalha “BRAVURA
DUQUECAXIENSE” ao llm°. Sr. Oficial de Cartório LEONARDO FERREIRA
DIMAS
publicação.

Art. Io. Fica concedido o Título “MULHER DUQUECAXIENSE”
à IlnT. Sr'. CLAUDIA AIACHE DOS SANTOS BARBOSA.
publicação.

Art. 2o. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 19

Art. 2o. F.ste Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 19

de março de 2019.
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Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
DECRETO LEGISLATIVO

N°. 1.457, DE

19

DE

MARÇO

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
2019

DECRETO LEGISLATIVO N°. 1.459, DE 19

RODRIGUES DO CARMO”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta

e eu promulgo o seguinte Decreto:

Fica concedido a Medalha
RODRIGUES DO CARMO” à Il ma. Dr‘. VIVIANE GOTLIB.
publicação.

Io.

“DR.MOACYR

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 19

de

'i t-71'f. ’ r I....

DE 2019

Alt. Io. Ficam aprovadas as Contas de Governo do Município de
Duque de Caxias, referentes ao exercício de 2016, sob a gestão do ex-prefeito
Alexandre Aguiar Cardoso.
publicação.

PUbUCAíX) LA,

MARÇO

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e
eu promulgo o seguinte Decreto:

Art. 2o. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

de março de 2019.

DE

Aprova as Contas de Governo do
Município de Duque de Caxias, referentes
ao exercício de 2016, sob a gestão do Sr.
Alexandre Aguiar Cardoso.

Concede à Ilnf. Dra. VIVIANE GOTLIB
a
‘ MEDALHA
DR.
MOACYR

Art.

2sJã

março

Art. 2o. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 19
de 2019.
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DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DECRETO

LEGISLATIVO

N°. 1.460, DE

19

DE

MARÇO

DE

2019

Altera o Decreto Legislativo n° 1.151,
de 29 de setembro de 2016, para
dispor sobre critérios e meios de
concessão da “MEDALHA MÉRITO
EMPREENDEDOR
GETÚLIO
GONÇALVES”.

II - nome e assinatura do Vereador que concede
a homenagem; e
III - nome e assinatura do Presidente da Câmara
Municipal de Duque de Caxias”.
Art. 5o Inclui-se o art. 5o ao Decreto Legislativo n° 1.151, de 29 de
setembro de 2016, com a seguinte redação:
“Art. 5o O presente Decreto Legislativo entrará
em vigor na data de sua publicação”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu
promulgo o seguinte Decreto:
Art. 1o O art. 1o do Decreto Legislativo n° 1.151, de 29 de setembro de
2016, passa vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o Fica instituída no âmbito do Município
de Duque de Caxias a Medalha MÉRITO
EMPREENDEDOR GETÚLIO GONÇALVES.

		 Segunda-feira
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publicação.

de 2019.

Art. 6o O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 19

Parágrafo único. A finalidade da Medalha é
homenagear pessoas físicas e jurídicas que
tenham promovido, mediante exercício de sua
atividade
econômica,
desenvolvimento
econômico e/ou social relevante do Município.”
Art. 2o O art. 2o do Decreto Legislativo n° 1.151, de 29 de setembro de
2016, passa vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2o A Medalha será destinada a:
I - pessoas físicas nacionais ou estrangeiras;
e/ou
II - pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras.
Parágrafo único. A Medalha
concedida em caráter póstumo.”

poderá

ser

Art. 3oESTADO
O art. 3o do Decreto
Legislativo
n° 1.151, de 29 de setembro de
DO RIO
DE JANEIRO
2016, passa vigorar com a seguinte redação:

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

■

“Art. 3o A concessão da Medalha observará os
seguintes critérios:
I - atuação no Município de Duque de Caxias
por pelo menos 5 (cinco) anos;
II - contribuição para o desenvolvimento
econômico do Município; e
III - demonstração de caráter empreendedor e
transformador da realidade social/econômica.
Parágrafo único. A concessão da Comenda será
precedida de pesquisa no banco de dados
desta Casa Legislativa a fim de assegurar que:
I - cada agraciado(a) receba a medalha apenas 1
(uma) vez; e
II - o(a) agraciado(a) atenda aos requisitos
previstos neste Decreto Legislativo.”
Art. 4o Inclui-se o art. 4o ao Decreto Legislativo n° 1.151, de 29 de
setembro de 2016, com a seguinte redação:
“Art. 4o A entrega da Medalha ocorrerá,
preferencialmente, no dia 19 de novembro de
cada ano, em comemoração ao ‘Dia do
Empreendedor’,
previsto
no
Municipalidade.

Calendário

Oficial

desta

§1° A data da entrega da Medalha poderá variar
dentro do mês de novembro a critério do juízo
de conveniência e oportunidade da Mesa
Diretora,
§2° Cada Vereador entregará 1 (uma) Medalha
por ano.
§3° A Medalha será acompanhada de Diploma
em papel impresso com as seguintes
informações:
I - nome do(a) agraciado(a);
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