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PODER EXECUTIVO

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CPL – Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao 
processo n° 010/001689/2020, que segue abaixo:

AVISO DE PUBLICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 026/2021
OBJETO: A contratação de empresa especializada de prestação de serviços, no preparo da 
Alimentação Escolar, incluindo: o fornecimento, logística, transporte e distribuição dos 
gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, para atendimento da Unidades Escolares 
do 3o Distrito, bem como das Entidades Filantrópicas atendidas pela Secretaria Municipal 
de Educação; mão de obra de Merendeiros(as) Escolares capacitados(as) responsáveis pelo 
preparo da alimentação escolar, que farão o recebimento, manipulação, pré-preparo, 
preparo, distribuição e controle dos gêneros alimentícios, limpeza e higienização da 
cozinha, refeitório e estoque das Unidades Escolares do 3o Distrito; abastecimento, 
instalação, manutenção com reposição de peças e conversão de gás liquefeito de petróleo -  
GLP; além do fornecimento, supervisão, reposição, eomplementação e manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos, utensílios e mobiliários que forem necessários à 
completa execução dos serviços somente nas Unidades Escolares do 3o Distrito, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus 
Anexos..

DATA E HORA DO CERTAME: 21 de Setembro de 2021, às 11:00hs

RETIRADA DO EDITAL: Setor de Licitações - End.: Alameda Esmeralda, 206 - Jardim 
Primavera - D.Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive,ou através do Portal da 
Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.ri.gov.br/ ou Portal de Compras
Governamentais: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

May , i Silva 
_____Pregoeira_____

il

Duque de Caxias, 03 de Setembro de 2021.
PREFEITURA M UNIC IPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA DE GOVERNO

ATA DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DUQUE DE CAXIAS REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS N9 006/2021.

Aos três dias do mês de setem bro de 2021, às 10:00 horas, na sala de licitações desta pre fe itu ra, sito à 

Alameda Esmeralda, 206 -  Jardim Primavera -  Duque de Caxias-RJ CEP: 25215-260, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação-CPL, form ada pelos servidores: Douglas Rhanieri Machado dos Santos (Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação) e c (m em bro da Comissão Permanente de Licitação) e Fernanda Lisette 

Alves Ponce Pinheiro (m em bro da Comissão Permanente de Licitação) pata a habilitação da TOMADA DE

rKLÇüb NS 00ò /2U 2 l, üHunüü do processo adm in is tra tivo  n= ü i í / üüüosb/ züzü  do tipo  fvitfvuK kkcçu  ü Lu b AL,

cu jo  objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO

DA PONTE SOBRE O RIO JACATIRÃO.

ABERTURA DA SESSÃO

No m om ento  designado para o início da sessão, com pareceram  as seguintes empresas, a saber:

1) NASCIMENTO E GALVÃO CONSTRUTORA LTDA EPP 

CNPJ: 04.191.190/0001-22 

CRED: RONALD SIQUEIRA PEREIRA

HABILITAÇÃO

Após análise dos docum entos apresentados, re tornam os aos trabalhos para' divulgaçãjt 

HABILITAÇÃO.

INABILITADAS

1) NASCIMENTO E GALVÃO CONSTRUTORA LTDA EPP 

CNPJ: 04.191.190/0001-22 

CRED: HUGO DO NASCIMENTO GALVAO 

MOTIVO: DESCUMPRIMENTO DO ITEM 6.3.4 (Certidão de Falência e Concordata de São João), ÍTEM 

6.6.4, ALÍNEA "B", INCISO I (ESTRUTURA METÁLICA PARA PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS, ATESTADO 

APRESENTADO COM AVERBAÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO).

2) CMJL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 33.310.219/0001-83 

CRED: CAIO DA SILVA ROCHA V

End: Alameda Dona esmeralda n.2206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -  Rio de Janeiro / CEP: 25215-260
Tel: (21) 2773-6242- E-MAIL: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

PREFEITURA M UNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO

MOTIVO: DESCUMPRIMENTO DO ITEM 6.3.1, ALÍNEA “A" (NÃO APRESENTOU A CÉDULA DE 

IDENTIDADE E CPF DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES), ITEM 6.3.1, ALÍNEA "C" (NÃO APRESENTOU 

CONTRATO SOCIAL), ITEM 6.3.2, ALÍNEA "C" (NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL), 

ITEM 6.3.4, ALÍNEA “C” (NÃO APRESENTOU O BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

DO ÚLTIMO EXECÍCIO SOCIAL), ITEM 6.3.4, ALÍNEA "D" (NÃO APRESENTOU OS ÍNDICES CONTÁBEIS).

HABILITADA

3) TRZ ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ: 26.749.343/0001-47 

CRED: CELINA MARA BRANDÃO

DOS RECURSOS REFERENTES A HABILITAÇÃO

Devido o não com parecim ento dos representantes credenciados das empresas NASCIMENTO E 

GALVÃO CONSTRUTORA LTDA EPP e TRZ ENGENHARIA EIRELI, e instauramos o prazo para interposição de 

recursos quanto a decisão proferida.

F
N

 ■lIuaw ú  EM t í u L E l í M  OFICiAL 
■3 ^2 j L _  DE _fálOl_/2()«a

End: Alameda Dona esmeralda n.2206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -  Rio de Janeiro / CEP: 25215-260
Tel: (21) 2773-6242 -  E-MAIL: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

PREFEITURA M UN IC IPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO

ATA DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DUQUE DE CAXIAS REFERENTE A CONCORRÊNCIA 006/2021.

Aos três dias do mês de setem bro de 2021, às 14:00 horas, na sala de licitações desta p re fe itu ra , sito à 

Alameda Esmeralda, 206 -  Jardim Primavera -  Duque de Caxias-RJ CEP: 25215-260, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação-CPL, form ada pelos servidores: Douglas Rhanieri Machado dos Santos (Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação) e W ilian de Oliveira Francisco (m em bro da Comissão Permanente de 

Licitação) e Paulo Fernando Lopes de Souza (m em bro da Comissão Permanente de Licitação) para a proposta de 

preços da CONCORRÊNCIA 006/2021, oriundo do processo adm in istra tivo  n2 8641/2018, do tip o  MENOR PREÇO 

GLOBAL, cujo objeto  é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS DE DISTRIBUIÇÃO E PROCESSAMENTO JUDICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL, BEM 

CO MO DEMAIS ATIVIDADES QUE EXISTAM NA CENTRAL DE DIVIDA ATIVA DO FÓRUM DA COMARCA DE DUQUE 

DE CAXIAS E NA ATUAÇÃO, DENTRO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NOS SETORIAIS DA 

COORDENADORIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA (CIDAT) E COORDENADORIA DE EXECUÇÃO FISCAL (CEF).

ABERTURA DA SESSÃO

No m om ento  designado para o início da sessão, com pareceram  as seguintes empresas, a saber:

1) CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM INFORMÁTICA -  CNPI 

CNPJ: 01.874.717/0001-25

CRED: JOSÉ SANT'ANNA ROSA

2) OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 

CNPJ: 10.874.523/0001-10

CRED: RODRIGO JOSÉ SARTÓRIO

Salientamos que o Senhor Jonathan M arques dos Santos, esteve presente na sessão, apenas com

ouvin te , por não apresentar docum ento de identificação.

OCORRÊNCIAS

In form am os que o Tribunal de Justiça, Comarca de Duque de Caxias, através ido M andado dev 

Segurança -  Processo n2 0040174-51.2021.8.19.0021, concedeu LIMINAR determ inando o M uqicíp io  de Duque 

de Caxias a HABILITAR a empresa CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM INFORMÁTICA -  C N P l\rom ov)pn do  

respectivo confere com original do ESTATUTO SOCIAL. \  \  j j

End: Alameda Dona esmeralda n.2206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -  Rio de Janeiro / CEP: 25215-260
Tel: (21) 2773-6242 -  E-MAIL: cpi.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
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PREFEITURA M UN IC IPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO 

PROPOSTA DE PREÇOS

Ultrapassada esta etapa, avançamos com o fe ito , e fetuando a abertura do envelope de proposta, dos 

habilitados, no qual fo ram  apresentados os seguintes valores:

1) CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM INFORMÁTICA -  CNPI 

CNPJ: 01.874.717/0001-25

CRED: JOSÉ SANTANNA ROSA

VALOR: 2.990.253,00 (DOIS MILHÕES NOVECENTOS E NOVENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRES 

REAIS).

2) OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 

CNPJ: 10.874.523/0001-10

CRED: RODRIGO JOSÉ SARTÓRIO

VALOR: 2.592.960,44 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA 

REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

3) TERCEIRIZE MULTISERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 24.980.538/0001-78

CRED: JOÃO LUIZ DA SILVA LIMA

VALOR: 2.752.330,91 (DOIS MILHÕES SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E 

NOVENTA E UM CENTAVOS).

Sendo DECLARADA VENCEDORA:

1) OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 

CNPJ: 10.874.523/0001-10 

CRED: RODRIGO JOSÉ SARTÓRIO

VALOR: 2.692.960,44 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS 

REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

DOS RECURSOS REFERENTES A PROPOSTA

Devido o não com parecim ento do representante  credenciado da empresa TERCEIRIZE MÇJLTISERVIÇOS
\ A

LTDA, e ainda a m anifestação da empresa CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM \lN FO R M ÁflC A  -  CNR

instauram os o prazo para interposição de recursos quanto  a decisão proferida.

 
End: Alameda Dona esmeralda n.a206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -  Rio de Janeiro / CEP: 25215-260

Tel: (21) 2773-6242 -  E-MAIL: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

PREFEITURA M UN IC IPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
/  SECRETARIA DE GOVERNO

Nada mais havendo a ̂ prover deu/se por encerrada a sess|e73e.ndo a presente ata lida e assinada.

H i/ i n  1 l l k  i k_—:—I----- i----. ____
Do uglas Rhanieri Machaçtó dós Santos W ilian de Oliveira Francisco

V
^  --------------------------- r \ --------------------1

/ /  i
Paulo Fernando Lopes de Souza f "CENTRO NACIONAL DE PESOUISA I LT I^ S R A W IC A  -Uir

7^

OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Jonathan Marques dos Santos

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
N° DE/CXs> / 01/2 '

0

End: Alameda Dona esmeralda n.®206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -  Rio de Janeiro / CEP: 25215-260
Tel: (21) 2773-6242- E-MAIL: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

cr>

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA DE GOVERNO

ATA DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DUQUE DE CAXIAS REFERENTE A CONCORRÊNCIA 008/2021

Aos três dias do mês de setem bro de 2021, às 15:00 horas, na sala de licitações desta p re fe itu ra , sito à 

Alameda Esmeralda, 206 -  Jardim Primavera -  Duque de Caxias-RJ CEP: 25215-260, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação-CPL, form ada pelos servidores: Douglas Rhanieri Machado dos Santos (Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação), W illian  de O liveira Francisco (m em bro da Comissão Permanente de 

Licitação) e Fernanda Lisette Alves Ponce Pinheiro (m em bro da Comissão Permanente de Licitação) para a 

habilitação da CONCORRÊNCIA Ne 008/2021, o riundo  do processo adm in istra tivo  n2 55894/2017 do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto  é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

ESCOLA MUNICIPAL MONTESE,

No m om ento designado para o início da sessão, compareceram  as seguintes empresas, a saber:

1) S P SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 

CNPJ: 20.097.196/0001-91

CRED: ELIESER ELOIR VANINI DA COSTA

2) MASTER ELETRICA EIRELI 

CNPJ: 20.010.416/0001-06

CRED: RONALDO DOS SANTOS MORAES JUNIOR

ABERTURA DA SESSÃO

3) CONSTRUTORA TERRA BRANCA EIRELI

CNPJ: 11.406.882/0001-06 r
CRED: WAMBERTO GOBBO

4) AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ: 04.678.980/0001-37

CRED: MARCOS ANDRE DE ARAÚJO BERKOWITZ

5) WS YIGDAL SERVICE CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI 

CNPJ: 31.959.605/0001-38 

CRED: WELLINGTON GONÇALVES SANTOS

6) AGABO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 04.874.449/0001-30

CRED: ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES

End: Alameda Dona esmeralda n.2206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -  Rio de Janeiro / CEP: 25215-260
Tel: (21) 2773-6242 -  E-MAIL: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

PREFEITURA M UN IC IPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO 

HABILITAÇÃO

Após análise dos documentos apresentados, re tornam os aos trabalhos para divulgação da

HABILITAÇÃO.

INABILITADAS

1) WS YIGDAL SERVICE CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI 

CNPJ: 31.959.605/0001-38

CRED: WELLINGTON GONÇALVES SANTOS

MOTIVO: DESCUMPRIMENTO DO ITEM 8.7.2, INCISO II, ALÍNEA "B" (NÃO APRESENTOU ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA PARA OS ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA)

2) ELVIMA CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ: 01.721.862/0001-76

CRED: HUGO DO NASCIMENTO GALVÃO

MOTIVO: DESCUMPRIMENTO DO ITEM 8.5.1 (CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- REFERENTE A 

OUTRO DOMICILIO) E ITEM 8.4.1, ALÍNEA "F" (CERTIDÃO FGTS VENCIDA).

HABILITADAS

3) CRATER CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ: 00.615.133/0001-72 

DOCUMENTOS ENTREGUE POR PORTADOR.

4) S P SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 

CNPJ: 20.097.196/0001-91

6) CONSTRUTORA TERRA BRANCA EIRELI

8) AGABO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 04.874.449/0001-30

7) AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ: 04.678.980/0001-37 

CRED: MARCOS ANDRÉ DE ARAÚJO BERKOWITZ

5) MASTER ELETRICA EIRELI

CRED: WAMBERTO GOBBO

CNPJ: 11.406.882/0001-06

CRED: GABRIEL MENEZES DANIEL

CNPJ: 20.010.416/0001-06

CRED: RONALDO DOS SANTOS MORAES JUNIOR

CRED: ELIESER ELOIR VANINI DA COSTA

CRED: ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES

End: Alameda Dona esmeralda n.2206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -  Rio de Janeiro / CEP: 25215-260
Tel: (21) 2773-6242 -  E-MAIL: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
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DOS RECURSOS REFERENTES A HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA DE GOVERNO

Devido o não com parecim ento dos representantes credenciados das empresas ELVIMA CONSTRUÇÕES 

LTDAe CRATER CONSTRUÇÕES LTDA, e ainda a manifestação dos representantes credenciado(s) da(s) empresa(s) 

AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA e WS YIGDAL SERVICE CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI, 

instauramos o prazo para interposição de recursos quanto a decisão proferida.

4
End: Alameda Dona esmeralda n.2206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -  Rio de Janeiro / CEP: 25215-260

Tel: (21) 2773-6242 -  E-MAIL: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA DE GOVERNO

PUBLICADO LM BOLETIM OFICIAL 
N# 'W yh  D E ^ X  0 3 J 2 O j2 1

End: Alameda Dona esmeralda n.2206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -  Rio de Janeiro / CEP: 25215-260
Tel: (21) 2773-6242 -  E-MAIL: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

t s ?  C A X I A S

P R E F E I T U R A

DUQUE DE

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES

ESPÉCIE: Termo de Compromisso e Obrigações n9 000059/SMU - URB-DJ/2021,

conforme o Processo Administrativo n9 007/001048/2021.

PARTES: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL

DE URBANISMO e, do outro lado, GENILSON RODRIGUES DA FONSÊCA

inscrito no CPF sob o n9 033.620.097-86 e PATRÍCIA COSENDEY DA 

FONSÊCA inscrita no CPF sob o n9 041.615.357-75.

OBJETO: O objeto do presente Termo é o pedido de legalização de uma unidade

residencial unifamiliar, sendo: 78,llm 2 no térreo e 69,llm 2 no l 9 

pavimento, totalizando 147,22m2 de área construída e com os 

benefícios do DEC. 3536/99 mediante assinatura de termo de 

compromisso e obrigações sobre o afastamento frontal. Na Alameda 5, 

Lote 06, Quadra 03, Santa Cruz da Serra - Duque de Caxias/RJ, tendo em 

vista que o presente projeto não atende aos Parâmetros Urbanísticos, no 

que tange ao afastamento frontal de 6,00m (Decreto 4590/05) para 

imóveis residenciais unifamiliares com menos de 2,00m em pelo menos 

uma das divisas laterais, conforme projeto de ficha de análise a folha 65 e 

legislação em vigor. Itens Infringidos quanto ao afastamento frontal: 1.0 -  

Permitido: mínimo 6,00m. Executado: Om. Área infringida = 67,76m2 

(memória de cálculo na folha 66), conforme projeto e ficha de análise às 

fls. 67 e de acordo com o exposto pela Secretaria Municipal de Urbanismo 

às fls. 68 do Processo Administrativo n9 007/001048/2021.
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 001/SMA/2021

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, 
AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRAS L, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO 
DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, MEDIANTE 
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS.

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Alameda Esmeralda, 216, Jardim primavera, Duque de Caxias -  RJ, CEP 25.215-260, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.138.328/0001-50, neste ato representado pelo 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SMA), FRANCISCO KLAYN, torna 
público, nos termos do art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93, que receberá documentos para o 

Credenciamento de Instituições Financeiras, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, 

para prestação de serviços de concessão de empréstimos e financiamentos, mediante 

consignação em folha de pagamento, aos servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE DE 

CAXIAS, regendo-se pelo Decretos Municipais n.° 7.895/2021 e 7.349/2019 e posteriores 

alterações destes, bem como pela Lei Municipal n.° 1.506/2000 (Estatuto dos Servidores 

do Município de Duque de Caxias) e Lei Federal n.° 8.666/1993.

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

oficial da PMDC, http://www.duquedecaxias.ri.qov.br/.

si

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo de referência o Credenciamento de Instituições 

Financeiras, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, na forma de Banco Múltiplo, 

Comercial, Cooperativa de Crédito, Fintechs, ou ainda Entidades Fechadas/Abertas 

Previdência Privadas, autorizadas a atuarem nestas condições pelos órgãos oficiais 
controle destas, para prestação de serviços de concessão de empréstimos 

financiamentos, mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, pessoa jurídica de direito público, com sede 

Alameda Esmeralda, 216, Jardim primavera, Duque de Caxias -  RJ, CEP 25.215-26  ̂

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.138.328/0001-50.

de

de

e

ia

0,

2. DO PRAZO PARA O CREDENCIAMENTO

2.1 A vigência para adesão ao Chamamento Público para o credenciamento será de 

(vinte e quatro) meses a partir da data da publicação deste edital no Boletim Oficial 

MUNICÍPIO;

24

do

2.2 Os interessados poderão manifestar o interesse em aderir ao credenciamento em 

questão a qualquer momento, desde que dentro do prazo de vigência estabelecido no item 

anterior. Para tanto, deverão protocolar a Solicitação de Credenciamento -  ANEXO 
abrindo processo de Adesão ao Edital de Chamamento Público n.° 001/SMA/2021, no 
Protocolo da Secretaria Municipal de Administração. 3

3. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

3.1. As Instituições Financeiras interessadas deverão protocolar a solicitação de 

credenciamento, conforme modelo apresentado no Anexo I do presente edital, com toaa 
documentação de habilitação requerida no item 6, no Setor de Protocolo da SMA, situado 

a Alameda Esmeralda, 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -  RJ, CEP 25.215-26Ò 

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

e pontos facultativos.

3.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, c 

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

Alameda Esmeralda, 206. jardim Primavera.
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imprensa oficial, ou ainda por cópia que teve sua autenticidade atestada pelo agente 
administrativo, mediante apresentação do original.

3.3. A falta de qualquer dos documentos elencados acima, ou a sua apresentação fora da 

validade, ou ainda a existência de sanção, junto aos cadastros de empresas inidôneas 

perante aos órgãos fiscalizadores elencados no item 6 deste termo de referência, que 

impeça a instituição financeira de contratar com a Administração Pública, ensejará ho 

arquivamento do procedimento administrativo em tela;

3.4. A Secretaria Municipal de Administração poderá abrir prazo de, no máximo, 30 (trinta) 
dias para que a empresa possa sanar pendências em relação à apresentação da 

documentação apresentada, onde, caso a instituição financeira não sane a mesma dentro 

deste prazo, o processo será arquivado e a instituição financeira deverá abrir novo pedido 

na forma estabelecida neste termo de referência.

4. CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS

4.1. A instituição financeira interessada na adesão ao credenciamento deverá formular as 

consultas à SMA através do e-mail sma@duquedecaxias.rj.gov.br, com o assunto 

“CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 001/SMA/2021”, ou pessoalmente, na sede da SMA, no 

mesmo horário informado no item 3.1 do presente edital.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Das instituições autorizadas a aderir ao credenciamento

5.1.1 Poderão aderir ao credenciamento todas as Instituições Financeiras autorizadas 

funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de Banco Múltiplo, Comercial ou 

Cooperativo, Fintechs, ou ainda Entidades Fechadas/Abertas de Previdência Privadas, 

autorizadas a atuarem nestas condições pelos órgãos oficiais de controle destas, que 

preencherem todos os requisitos exigidos no edital e termo de referência.

§1.° Não serão admitidas a participar do presente credenciamento:

a. Instituições financeiras que estiverem em processo de intervenção judicial ou 

extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação;

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.

3

v w  CAXIAS
K g S  P R E F E I T U R A
Ü Ü  DUQUE DE

ESTADO DO 1UO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL 1)E ADMINISTRAÇÃO*

b. Instituições financeiras que tenham sido declaradas inidôneas para contratar 

com qualquer órgão/entidade da Administração Pública em qualquer Poder ou 

esfera de Governo;

c. Estiver irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federas, 

estaduais ou municipais, consideradas a sede ou principal estabelecimento da 
proponente.

§2.° O serviço objeto do credenciamento, a ser prestado pelas Instituições Financeiras 
credenciadas, na forma deste Edital e do Termo de Referência, ocorrerá sem quaisquer 
ônus ou encargos ao Município de Duque de Caxias, sendo o termo firmado com a 

Instituição credenciada a título gratuito e não oneroso.

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

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

5.2 D os servidores autorizados a aderir ao financiam ento

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

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

b. Estando licenciados, que estejam com vencimentos integrais pagos pe< 
MUNICÍPIO;

c. Sejam aprovados pelo sistema de avaliação de risco de crédito da 
CONSIGNATÁRIA.

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

a. Não possuam margem consignável necessária;

b. Estejam licenciados, afastados, cedidos ou em disponibilidade, cujos 
vencimentos não sejam pagos pelo respectivo órgão do MUNICÍPIO ou 

exonerados;

§2.° Os empréstimos serão celebrados e exclusivamente entre a CONSIGNATÁRIA 

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

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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§3.° O total das consignações em folha de pagamento terá como limite máximo 30% 
(trinta por cento) dos rendimentos mensais, conforme Resolução a ser emitida pela 

Secretaria Municipal de Administração;
§4° Caso o servidor opte por pelo menos uma das possibilidades elencadas abaixo, 

deverá ser reservado o percentual de 5% (cinco por cento) da margem especificada no 

caput deste artigo exclusivamente para este fim:
I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II - utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
§5.° As condições de concessão de empréstimo devem ser definidas em conformidade 

com as normas legais vigentes e, quando importarem alterações das condições que 

sejam necessárias face à atuação administrativa, ou em casos em que seja necessáfia 

a anuência, serão apresentadas à apreciação do MUNICÍPIO através de ofício.

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

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

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.1 A Instituição Financeira interessada deverá apresentar a documentação elencada 

abaixo à Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o disposto nos itens 

2 e 3 deste edital:

6.1.1 Habilitação Jurídica
a. Cédula de Identidade do responsável legal;

b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

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

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício;

d. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

exigir;

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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e. Prova de registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no Registro 

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

estatuto ou contrato social em vigor, bem como da ata de eleição do termo de 

investidura dos representantes legais da pessoa jurídica;

6.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista
a. Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Rece ta 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c. Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Estadual;

d. Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Municipal;

e. Certidão de Regularidade do FGTS, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

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

eletronicamente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho, disponível no site 
www.tst.jus. br/certidão), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 29, V da Lei h 
8.666/93 e art. 642-A da CLT (incluído pela Lei n° 12.240/11);

g. Alvará atualizado com endereço completo.

6.1.3 Qualificação econômico-financeira

a. Certidão Negativa de Falência expedida pelo cartório distribuidor da comarca 

da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicíl o 
da pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias corridos da data qo 

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

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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6.1.4 Cumprimento do art. 7o XXXIII da CRFB/88:
a. Declaração de não existência, em seu quadro de pessoal, empregado menor 

de 18 anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e menores 

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

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

6.1.5 Qualificação técnica
a. As Instituições Financeiras deverão comprovar que estão autorizadas 

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

Comercial ou Cooperativa de Crédito.

6.1.6 Comprovação de acesso ao Sistema de Margem
a. As Instituições Financeiras deverão apresentar cópia do termo de adesão 

assinado perante à empresa que gerencia a margem junto ao MUNICÍPIO em

até 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do Termo 

Credenciamento.

de

§1.° Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da Instituição 

Financeira interessada em aderir ao Chamamento Público em tela, a Secretaria Municipal 
de Administração verificará a existência de sanção que impeça a Instituição Financeira de 

contratar com a Administração Pública, mediante consulta aos seguintes cadastros:

a. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -  CEI 

mantido pela Controladoria-Geral da União;

http://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nom

e&direcao=asc

b. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
https://www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php

c. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União -  TCU

https://contas.tcu.qov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:Q:

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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§2.° A consulta aos cadastros será realizada em nome da instituição financeira e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário.

§ 3.° A consignatária deverá estar em dia com suas responsabilidades fiscais durante todo 

o período do credenciamento.

as

ue

es

al

7 DO CONTRATO E FORMALIDADES ADICIONAIS
7.1 Atendidas todas as condições previstas neste Edital e Termo de Referência, 

Instituições Financeiras estarão aptas a celebrar o termo de Credenciamento;

7.2 A Instituição Financeira credenciada e convocada deverá comparecer para celebrar o 

termo no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da 

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

ensejará seu imediato cancelamento.

7.4 O Município de Duque de Caxias efetuará a publicação dos contratos decorrent 

deste credenciamento no Boletim Oficial do próprio MUNICÍPIO.

7.5 Os contratos celebrados em decorrência do Chamamento Público terão vigência inic 

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

contratação inicial, por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses.

7.6 Após assinatura e devida publicação do termo de credenciamento, as Instituições 
Financeiras terão até 60 (sessenta) dias corridos para apresentar cópia do termo de 

adesão assinado junto à empresa que gerencia a margem junto ao MUNICÍPIO, como 

preceituado pelo item 6.1.6;

7.7 Em prosseguimento, de posse da cópia do contrato com a empresa de gerenciamento 

de margem, a Secretaria Municipal de Administração irá gerar código para descoqto 

em folha de pagamento para a Instituição Financeira e informará este código 

empresa de gerenciamento de margem;

7.8 Por fim, a Secretaria Municipal de Administração publicará, em Boletim Oficial, 

Certificado de Empresa Consignatária, habilitando a Instituição Financeira a operar, 

nos termos de sua proposta, e nas condições estabelecidas no presente edital e termo
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de referência, a concessão de serviços em consignação aos servidores públicos da 

Prefeitura de Duque de Caxias.

7.9 Para averiguações acerca dos termos do contrato com a empresa de gerenciamento 

os interessados deverão se informar com a mesma;

8 DO SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO
8.1 Regras Gerais

8.1.1 Para utilização do sistema informatizado de consignações deverão ser 

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

seguintes regras:

8.1.2 Toda e qualquer consignação deverá ser precedida da autorização formal e 

expressa do servidor;

8.1.3 Independente da solicitação do servidor, uma vez quitado antecipadamente 

o compromisso assumido, fica a consignatária obrigada, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da quitação das obrigações, a excluir a 

respectiva consignação do sistema eletrônico de consignações, sob pena 
de ser aplicada à consignatária a advertência;

8.1.4 Nas consignações será assegurada a possibilidade de quitação antecipada 

mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, conforme 
estabelecido no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de 

advertência;

8.1.5 As consignações poderão ser canceladas:

a. Por interesse do MUNICÍPIO, observados os critérios de 

conveniência e oportunidade, após prévia comunicação à consignatária, não 

alcançando as consignações já averbadas ou em processo de averbação;
b. Por interesse da CONSIGNATÁRIA, expresso por meio de 

solicitação formal encaminhada à Secretaria Municipal de Administração;

c. Por interesse do SERVIDOR expresso por meio de solicitação forrral 

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

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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pagamento. Se, por acaso, o requerimento for indeferido, a consignatáp 
deverá justificar e dar ciência ao servidor, sob pena de advertência;

d. Em decorrência da aplicação das sanções previstas pelo Decreto 

7.240/2019.

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

deverá ser efetivado pela CONSIGNATÁRIA, ou justificado seu indeferimento, ho

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do protocolo do

pedido de cancelamento pelo servidor, sob pena de advertência.

8.1.6 A Secretaria Municipal de Fazenda editará normas para estabelecer o limite 

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

adoção dessa medida se revelar conveniente e oportuna.

8.2 Do fluxograma para concessão de empréstimo
8.2.1 Ficará a cargo única e exclusivamente do servidor escolher em qual 

instituição financeira pegará empréstimo a ser consignado em folha;

8.2.2 A instituição financeira deverá acessar o sistema de gerenciamento, através 
de senha de acesso concedida pela empresa que estiver operando junto ao 

MUNICÍPIO, para averiguar a margem de cada servidor;

8.2.3 A instituição financeira averiguará se todas as condições para o servi 
estão presentes para a efetivação da transação. Em se constatando 

presença de todos os requisitos necessários, a instituição financeira emitirá 
o contrato a ser assinado pelas partes e realizará a averbação, com 

respectivo bloqueio da margem correspondente do servidor;

8.2.4 A empresa que opera junto ao MUNICÍPIO o gerenciamento da margem 

repassará à Prefeitura os valores a serem debitados em folha de pagamento 

até o dia estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração como “dia 

de corte”.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
9.1.1 O Município de Duque de Caxias não será responsável solidário, ndm 

mesmo garantidor das obrigações financeiras assumidas pelos Servidores

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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Públicos em decorrência da concessão de empréstimos consignados em 

folha de pagamento pelas Instituições Financeiras credenciadas na forma 

deste edital, obrigando-se a:
Averbar em folha de pagamento, em favor da CONSIGNATÁRIA, o va or 

das parcelas de amortização dos empréstimos concedidos;
Manter atualizados os dados cadastrais relativos aos Servidores Públicos; 

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

disponível para a contratação do crédito.

Repassar à Instituição Financeira credenciada os valores descontados em 

folha de pagamento decorrentes dos créditos concedidos em até 45 

(quarenta e cinco) dias corridos após o desconto;
Informar à Instituição Financeira a ocorrência de desligamento do Servidor 

Público por força de demissão, exoneração, licença sem vencimento e 
outros tipos de afastamentos que acarretem a exclusão do Servidor 

Público da folha;

O Município de Duque de Caxias também fica isento de qualquer 

responsabilidade quanto a não efetuação do desconto nos casos em qúe 

não se processar o pagamento por força de afastamento ou qualquer 

situação funcional que acarrete a exclusão do Servidor Público da folha 

Indeferir pedido efetuado por servidor sem a aquiescência da 

CONSIGNATÁRIA, de cancelamento das averbações das prestações do 

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

tratar de decisão judicial;

Estabelecer os demais prazos a que a CONSIGNATÁRIA ficará suje ta 
para o fechamento da folha de pagamento dos servidores municipais.

Em caso de erro técnico por parte da Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias, em que a parcela não seja descontada em folha de pagamento em 

determinado mês, o servidor deverá efetivar o pagamento diretamente à 

instituição financeira, pelo menos valor, em até 05 (cinco) dias úteis 

contar da notificação da instituição financeira ao servidor, ou, caso haja 

permissão por parte da instituição financeira, pagar a parcela ao final do 

contrato, também mantendo o mesmo valor.

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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9.2 OBRIGAÇÕES DA CONSIGNATÁRIA
9.2.1 Conceder empréstimos, observadas suas normas operacionais vigentes e 

sua programação financeira, aos consignantes cujos vencimentos são 

pagos diretamente pelo MUNICÍPIO, respeitadas as condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos;
9.2.2 Firmar termo de adesão com a empresa que opera junto ao MUNICÍPIO o 

sistema das consignações;

9.2.3 Permitir ao MUNICÍPIO o acompanhamento e a fiscalização dos serviços;

9.2.4 Respeitar o limite legal para a margem consignável emitida expressamente 

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

servidores públicos, conforme Resolução a ser emitida pela Secretaria 

Municipal de Administração;
9.2.5 Indicar os funcionários, ou representantes, que terão acesso ao sistema de 

consignações, bem como as operações que poderão realizar, junto à 

empresa de gerenciamento;
9.2.6 É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de 

pessoal para a execução do objeto, incluídos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 

empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para o MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS;
9.2.7 Executar os serviços em absoluto sigilo, por seus prepostos, ficando, 

assim, vedada a divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sep 
prévia e expressa autorização desta Prefeitura, de qualquer dado ou 

informação a que tiver acesso, sob pena de perda do código para 

desconto;

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

pagamento somente para realizar e acompanhar as operações solicitadas 

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

quando constatados usos indevidos de seus funcionários ou 

representantes;
9.2.9 Providenciar, diretamente com os servidores, cópias de seus documentos 

pessoais, últimos contracheques e comprovante de residência;

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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Fica vedado à consignatária, exigir e condicionar que o servidor possua ou 

proceda à abertura de conta corrente em sua instituição.

Não vincular a concessão de empréstimo a outros produtos da 
CONSIGNATÁRIA. O objeto deste edital deve ser estritamente observado 

sendo o uso exclusivo para empréstimo e financiamento, ficando proibido 
o uso para fins diversos deste estipulado;

Fica vedada a cobrança de Taxa de Abertura de Crédito e demais taxas 

administrativas que incidam sobre as operações de empréstimos e/ou 
refinanciamentos, de forma que a taxa de juros expresse o custo efetivo 
do negócio.

Não cobrar valores e encargos excedentes não permitidos em lei para 

concessão dos empréstimos, tais como taxas de administração, comissão 
de permanência, juros capitalizados mensais;

Efetuar a Reserva de Margem Consignável no sistema da empresa de 

gerenciamento de consignações, preenchidas na sua totalidade com os 
dados das operações propostas;

As averbações e os cancelamentos de reserva de margem são de 

competência exclusiva da instituição financeira. Esta reserva deverá ter 

validade pelo prazo máximo de 72 horas e o lançamento ser “confirmado” 
nesse prazo para a efetivação do empréstimo, sob pena de cancelamento 
automático da reserva.

No ato da concessão do empréstimo, colher a assinatura do servidor no 

contrato de empréstimo ou financiamento, não sendo permitidos vistos ou 

rubricas. Após, deverá anexar ao sistema informatizado de consignações 

o respectivo documento assinado, sob pena de advertência;

Fornecer aos servidores o Contrato de Crédito Pessoal (de empréstimo ou 

de financiamento), junto com a averbação de Reserva de Margem 
Consignável, ou documento que os valha, bem como outros formulários 

que se fizerem necessários à formalização das operações;

Manter em seu poder documento original comprobatório da necessária 

autorização pessoal do servidor (contrato), juntamente com a averbação 

realizada, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da data do término da

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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consignação, a ser apresentado sempre que solicitado, sob pena de perda 

do código para desconto;

Quando solicitado pela Secretaria Municipal de Administração, 
consignatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar o 
contrato que autorizou o desconto em folha de pagamento firmado pelo 

servidor, sob pena de advertência;

A consignatária deverá, sem prejuízo de outras informações a serem 

prestadas na forma do artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor, dar 

ciência prévia ao servidor das seguintes informações:

a. Valor total financiado;
b. Taxa efetiva mensal e anual de juros;

c. Todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que 

eventualmente incidam sobre o valor financiado;

d. Valor, número e periodicidade das prestações;

e. Montante a pagar com o empréstimo;

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

dias úteis para fornecer quaisquer informações de interesse do solicitante, 
incluindo saldo devedor para liquidação antecipada de empréstimo 
pessoal, por parte do cliente ou instituição compradora da dívida, sob pena 

de aplicação da pena de advertência.

Emitir boleto por solicitação do servidor para quitação antecipada, 

contendo: a quantidade de parcelas do empréstimo, a quantidade de 

parcelas pagas, a quantidade de parcelas a serem quitadas através do 
boleto, saldo devedor a ser pago, redução dos juros das parcelas 

vincendas para a quitação antecipada e demais descontos concedidos.

O prazo para liquidação (vencimento do boleto) deve ser de 10 dias 

corridos a contar da emissão do documento.

Cobrar diretamente do servidor o saldo devedor do empréstimo, por 

ocasião de afastamento, licença ou desligamento, que acarrete suspensão 

da amortização em folha de pagamento;
A consignatária que receber qualquer quantia indevida fica obrigada 

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

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

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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deverá incidir correção monetária do período e juros de mora iguais aos da 
consignação, sob pena de cancelamento.

9.2.26 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;

9.2.27 A proibição descrita no item 9.2.26 também se aplicará quando, por erro 

de processamento do Município, a parcela não for descontada do 
pagamento do servidor. Neste caso, o servidor deverá efetuar o 

pagamento diretamente à Instituição Financeira, conforme estabelecido no 
item 9.1.10.

9.2.28 Caberá à CONSIGNATÁRIA atualizar imediatamente o cadastro na 

Secretaria Municipal de Fazenda, caso haja, qualquer alteração na conta 
corrente indicada para repasse dos valores consignados em folha de 
pagamento.

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

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

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

valor da parcela a ser descontado em Folha de Pagamento permaneça 

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

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

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

específica para tal finalidade.

11 DO REPASSE DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
11.1 Os valores descontados em folha dos Servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE DE 

CAXIAS, a título das parcelas relativas aos empréstimos consignados à Instituição 
Financeira CONTRATADA, serão repassados através de processamento e

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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transferência eletrônica entre contas correntes, em até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos contados da data do desconto.

12 DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
12.1 O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS com relação a este chamamento públicò:

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

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

b. Poderá revogá-lo, a seu juízo, se for considerado inoportuno ou inconveniente 

ao interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

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

a. A anulação do procedimento por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nu 
8.666/93;

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

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

13 DO RECURSO E IMPUGNAÇÃO
13.1 Eventuais impugnações ao Edital e pedidos de esclarecimentos devem ser 

protocolados na Secretaria Municipal de Administração, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis após a publicação do Edital no Boletim Oficial do Município, sob pena de 

julgar intempestivo o recurso;

13.2 Caberá ao Secretário Municipal de Administração decidir sobre a petição 

impugnatória no prazo de até 03 (três) dias úteis do recebimento da mesma;

13.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no edital, ressalvado o disposto no item 17.3. As respostas às impugnações e os 

esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de Chamamento 

Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado
13.4 O recurso será dirigido ao Secretário Municipal de Administração, e deverá ser 

protocolado em até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do fato a ser contestado;
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13.5 O Secretário Municipal de Administração poderá reconsiderar sua decisão no prazo 

de 03 (três) dias úteis, ou, nesse prazo, remetê-lo ao Procurador Geral do Munic pio, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

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

13.7 As impugnações e recursos deverão ser protocolados na Secretaria Municipa de 
Administração, situada na Alameda Esmeralda, 216, Jardim Primavera, Duque de 

Caxias -  RJ, CEP 25.215-260, de segunda a sexta, no horário de 9h as 12h, oi de 
13h as 16h, com exceção de feriados e pontos facultativos.

14 DAS PENALIDADES
14.1 Poderão ser aplicadas às CONSIGNATÁRIAS, garantida a ampla defesa e o 

contraditório, as seguintes penalidades:

14.1.1 Advertência por escrito, quando:

a. As consignações forem processadas em desacordo com as nomeas 

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

b. Não forem atendidas as solicitações da Prefeitura Municipal de Duque de 
Caxias, se do fato não resultar pena mais grave;

c. For infringido o disposto nos itens 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.C, §único do 8.1, 9.2.16, 

9.2.19, 9.2.21 deste edital;

14.1.2 Suspensão:

a. Preventiva do código de consignação, enquanto perdurar procedimento 

instaurado para verificação de utilização indevida das informações da folha de 

pagamento nas hipóteses do item abaixo.

14.1.3 Cancelamento do código de consignação, quando a CONSIGNATÁRIA:

a. Utilizar indevidamente as consignações em folha de pagamento ou processá- 

las em desacordo com o disposto neste edital, mediante simulação, fraude, 

dolo, conluio ou culpa;
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b. Ceder, a qualquer título, a senha máster a terceiros;

c. Utilizar o código para descontos não previstos neste edital;

d. For infringido o disposto nos itens 9.2.7, 9.2.18 e 9.2.25 deste edital.

§ 1 0 A CONSIGNATARIA será notificada da infração a ela imputada para oferecimento de 
defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

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

no § 1. ° deste artigo acarretará a aplicação da penalidade cabível, mediante publicação 
do respectivo ato no Boletim Oficial do Município.

§3.° Da decisão que aplicar a penalidade caberá um único recurso ao Secretário Municipal 
de Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

§4.° Quando aplicada a pena de cancelamento do código de consignação, 

CONSIGNATÁRIA não poderá solicitar novo credenciamento pelo período de 5 (cinto) 
anos.

§5.° A aplicação das penalidades referidas nos itens 14.1.3 não alcançará situações 
pretéritas, exceto as julgadas irregulares.

15 DO DESCREDENCIAMENTO

15.1 Estarão sujeitas ao descredenciamento as consignatárias que:

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

b. Não comprovarem a manutenção das condições de regularidade fiscal 
exigidas neste edital a cada semestre;

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

§ 1.° Na hipótese da alínea a acima, a consignatária não poderá solicitar novo 

credenciamento pelo período de 1 (um) ano.

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

Oficial do Município.

m

16 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
16.1 Serão suspensos os efeitos do edital e consequentemente, não serão autorizados 

novos empréstimos aos servidores, quando: 
a. Ocorrer o descumprimento de qualquer cláusula ou condição estipulada;
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b. Não for repassado à CONSIGNATÁRIA o total de valores consignados, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) corridos após o pagamento dos servidores
c. Houver mudança na política governamental ou operacional do MUNICÍPIO ou 

da CONSIGNATARIA, que recomendem a suspensão das contratações.

§ 1° A suspensão e o restabelecimento do instrumento de credenciamento deverão ser 

comunicados através de ofício da parte interessada, não desobrigando as partes em 
relação às operações realizadas na sua vigência.

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

§3.° A suspensão de que trata este item perdurará até que o evento que motivou a 

suspensão seja regularizado, sem prejuízo, no caso da alínea a, de aplicação de 
penalidade mais grave.

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 plepo 

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.
17.3 As propostas em andamento, cujo comprovante de averbação em folha de 

pagamento já tenha sido emitido, terão continuidade de análise e poderão resulljar 

em contratação do crédito em caso de aprovação pela CONSIGNATÁRIA.

18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 A participação neste credenciamento implica em plena aceitação dos termos 

condições deste edital e seus anexos, bem como das normas administrativas 

vigentes.
18.2 Não serão aceitas documentações remetidas via e-mail.
18.3 O MUNICÍPIO ficará isento de qualquer ônus ou responsabilidade por débitos não 

liquidados pelos servidores municipais.
18.4 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
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ainda anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, não 

cabendo aos credenciados o direito de indenização, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da Lei Federal n. 8.666/93.

18.5 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Administração.

18.6 São partes integrantes deste Edital:

Anexo I -  Termo de Referência

Anexo II -  Minuta do Termo de Credenciamento

Duque de Caxias, 23 de agosto de 2021.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração
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TERMO DE REFERENCIA

. DO OBJETO

.1. Constitui objeto do presente termo de referência o Credenciamento de Instituições 

Financeiras, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, na forma de Banco Múltiplo, 

Comercial, Cooperativa de Crédito, Fintechs, ou ainda Entidades Fechadas/Abertas de 

Previdência Privadas, autorizadas a atuarem nestas condições pelos órgãos oficiais de 
controle destas, para prestação de serviços de concessão de empréstimos 
1 nanciamentos, mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores públicos 
< o MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, pessoa jurídica de direito público, com sede ra 

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.

2. DO PRAZO PARA O CREDENCIAMENTO

2.1 A vigência para adesão ao Chamamento Público para o credenciamento será de 2 

(vinte e quatro) meses a partir da data da publicação do edital no Boletim Oficial d 

MUNICÍPIO;

2.2 Os interessados poderão manifestar o interesse em aderir ao credenciamento em 

questão a qualquer momento, desde que dentro do prazo de vigência estabelecido no item 

í interior. Para tanto, deverão protocolar a Solicitação de Credenciamento -  ANEXO 

í brindo processo de Adesão ao Edital de Chamamento Público n.° XXX/SMA/2020, n< 
Protocolo da Secretaria Municipal de Administração;

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

1. As Instituições Financeiras interessadas deverão protocolar a solicitação de 

credenciamento, conforme modelo apresentado no Anexo I, do presente termo ae 

referência, com toda documentação de habilitação requerida no item 6, no Setor de 

Protocolo da SMA, situado a Alameda Esmeralda, 206, Jardim Primavera, Duque de 

Caxias -  RJ, CEP 25.215-260, de segunda a sexta, no horário de 9h as 12h ou de 13h as

3h, com exceção de feriados e pontos facultativos.

2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 
óbr qualquer processo de cópia autenticada em cartório, ou publicação em órgão de 
'iprensa oficial, ou ainda por cópia que teve sua autenticidade atestada pelo agente 

Administrativo, mediante apresentação do original;

3. A falta de qualquer dos documentos elencados acima, ou a sua apresentação fora da 
jálidade, ou ainda a existência de sanção, junto aos cadastros de empresas inidôneas 

psrante aos órgãos fiscalizadores elencados no item 6 deste termo de referência, que 
ippeça a instituição financeira de contratar com a Administração Pública, ensejará ho

■quivamento do procedimento administrativo em tela;

4. A Secretaria Municipal de Administração poderá abrir prazo de, no máximo, 30 (trinta) 
d as para que a empresa possa sanar pendências em relação à apresentação da 

documentação apresentada, onde, caso a instituição financeira não sane a mesma dentro 

dsste prazo, o processo será arquivado e a instituição financeira deverá abrir novo pedido 

na forma estabelecida neste termo de referência. 4

4. CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS

.1. A instituição financeira interessada na adesão ao credenciamento deverá formular as 

cDnsultas à SMA através do e-mail sma@duquedecaxias.rj.gov.br, com o assun 

' CHAMAMENTO PÚBLICO N.° XXX/SMA/2020”, ou pessoalmente, na sede da SMA, 

lorário mesmo informado no item 3.1.

to

no

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1 Das instituições autorizadas a aderir ao credenciamento

1.1 Poderão aderir ao credenciamento todas as Instituições Financeiras autorizadas s 

fjmcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de Banco Múltiplo, Comercial ou 

Cooperativo, Fintechs, ou ainda Entidades Fechadas/Abertas de Previdência Privadas
i jtorizadas a atuarem nestas condições pelos órgãos oficiais de controle destas, que 
ireencherem todos os requisitos exigidos no edital e termo de referência.

§1.° Não serão admitidas a participar do presente credenciamento:

a. Instituições financeiras que estiverem em processo de intervenção judicial ou 

extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação;

b. Instituições financeiras que tenham sido declaradas inidôneas para contratar 
com qualquer órgão/entidade da Administração Pública em qualquer Poder ou 
esfera de Governo;

c. Estiver irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federais 

estaduais ou municipais, consideradas a sede ou principal estabelecimento dsi 

proponente.

§2.° O serviço objeto do credenciamento, a ser prestado pelas Instituições Financeiras; 
credenciadas, na forma deste Termo de Referência, ocorrerá sem quaisquer ônus ou 
encargos ao Município de Duque de Caxias, sendo o termo firmado com a Instituição 

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

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

2 Dos servidores autorizados a aderir ao financiamento

2.1 Os servidores ativos poderão averbar margem para consignação em folha de 

lagamento, desde que:

a. Tenham mais de 03 (três) meses de efetivo exercício;
b. Estando licenciados, que estejam com vencimentos integrais pagos pelo 

MUNICÍPIO;

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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c. Sejam aprovados pelo sistema de avaliação de risco de crédito da 
CONSIGNATÁRIA.

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

a. Não possuam margem consignável necessária;

b. Estejam licenciados, afastados, cedidos ou em disponibilidade, cujos 
vencimentos não sejam pagos pelo respectivo órgão do MUNICÍPIO ou 
exonerados;

§2.° Os empréstimos serão celebrados exclusivamente entre a CONSIGNATÁRIA e Jos 

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

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

(trinta por cento) dos rendimentos mensais, conforme Resolução a ser emitida pela 
Secretaria Municipal de Administração;

§4° Caso o servidor opte por pelo menos uma das possibilidades elencadas abaixo, 
deverá ser reservado o percentual de 5% (cinco por cento) da margem especificada no 

caput deste artigo exclusivamente para este fim:

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

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

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

com as normas legais vigentes e, quando importarem alterações das condições que 
sejam necessárias face à atuação administrativa, ou em casos em que seja necessária 

a anuência, serão apresentadas à apreciação do MUNICÍPIO através de ofício.

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

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

servidor.

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(> 1 A Instituição Financeira interessada deverá apresentar a documentação elencada 

i aaixo à Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o disposto nos itens 
e 3 deste termo:

6.1.1 H abilitação Jurídica

a. Cédula de Identidade do responsável legal;

b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício;

d. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização par;a 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

exigir;

e. Prova de registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas ou em repartições competentes, do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, bem como da ata de eleição do termo d 

investidura dos representantes legais da pessoa jurídica;

6 .1.2 Regularidade fisca l e trabalhista

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

b. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretár o 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c. Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Estadual; ^

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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d. Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Municipal;
e. Certidão de Regularidade do FGTS, demonstrando situação regular 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

f. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita 

eletronicamente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho, disponível no s 

www.tst.jus.br/certidão), para comprovar a inexistência de débit 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 29, V da Lei 
8.666/93 e art. 642-A da CLT (incluído pela Lei n° 12.240/11);

g. Alvará atualizado com endereço completo.

6.1.3 Qualificação econôm ico-financeira

a. Certidão Negativa de Falência expedida pelo cartório distribuidor da comarca, 

da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicí io 

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

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

6.1.4 Cum prim ento do art. 7o X X X III da CRFB/88:

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

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

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

6.1.5 Q ualificação técnica

a. As Instituições Financeiras deverão comprovar que estão autorizadas 

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

Comercial ou Cooperativa de Crédito, Fintechs, ou ainda Entidades 

Fechadas/Abertas de Previdência Privadas, autorizadas a atuarem nestas 

condições pelos órgãos oficiais de controle destas (PREVIC ou SUSEP).

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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6.1.6 Com provação de acesso ao Sistem a de M argem

As Instituições Financeiras deverão apresentar cópia do termo de adesão 

assinado perante à empresa que gerencia a margem junto ao MUNICÍPIO em 

até 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do Termo de 

Credenciamento.

é l.° Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da Instituição 
F nanceira interessada em aderir ao Chamamento Público em tela, a Secretaria Municipal 
de Administração verificará a existência de sanção que impeça a Instituição Financeira de 

çontratar com a Administração Pública, mediante consulta aos seguintes cadastros:

a. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -  CE 

mantido pela Controladoria-Geral da União;

S,

http://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nom

e&direcao=asc

b. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
https://www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php

c. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União -  TCU

httPs://contas.tcu.qov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:Q:

§2.° A consulta aos cadastros será realizada em nome da instituição financeira e também 
d 3 seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 
é sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa 
•oibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

ja l seja sócio majoritário.

3.° A consignatária deverá estar em dia com suas responsabilidades fiscais durante todo 

período do credenciamento.

DO CONTRATO E FORMALIDADES ADICIONAIS
1 Atendidas todas as condições previstas neste Termo de Referência, as Instituições 

Financeiras estarão aptas a celebrar o termo de Credenciamento; * 7

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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7.2 A Instituição Financeira credenciada e convocada deverá comparecer para celebrar o 
termo no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da 

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

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

ensejará seu imediato cancelamento.

4 O Município de Duque de Caxias efetuará a publicação dos contratos decorrentes 

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

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados, desde que mantidas as condições da 
contratação inicial, por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses.

6 Após assinatura e devida publicação do termo de credenciamento, as Instituições 

Financeiras terão até 60 (sessenta) dias corridos para apresentar cópia do termo de 

adesão assinado junto à empresa que gerencia a margem junto ao MUNICÍPIO, como 

preceituado pelo item 6.1.6;
7 Em prosseguimento, de posse da cópia do contrato com a empresa de gerenciamento 

de margem, a Secretaria Municipal de Administração irá gerar código para desconto 

em folha de pagamento para a Instituição Financeira e informará este código à 

empresa de gerenciamento de margem;

8 Por fim, a Secretaria Municipal de Administração publicará, em Boletim Oficial, o 

Certificado de Empresa Consignatária, habilitando a Instituição Financeira a operar, 
nos termos de sua proposta, e nas condições estabelecidas no presente termo de 
referência, a concessão de serviços em consignação aos servidores públicos da 

Prefeitura de Duque de Caxias.
9 Para averiguações acerca dos termos do contrato com a empresa de gerenciamento 

os interessados deverão se informar com a mesma; 3

3 DO SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO
8.1 Regras Gerais

8.1.1 Para utilização do sistema informatizado de consignações deverão ser 
observados os princípios da formalidade e da transparência, bem como as 

seguintes regras:

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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8.1.2 Toda e qualquer consignação deverá ser precedida da autorização formal e 

expressa do servidor;

8.1.3 Independente da solicitação do servidor, uma vez quitado antecipadamente 

o compromisso assumido, fica a consignatária obrigada, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da quitação das obrigações, a excluir a 

respectiva consignação do sistema eletrônico de consignações, sob pena 
de ser aplicada à consignatária a advertência;

8.1.4 Nas consignações será assegurada a possibilidade de quitação antecipada 

mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, conforme 

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

advertência;

8.1.5 As consignações poderão ser canceladas:

a. Por interesse do MUNICÍPIO, observados os critérios de 
conveniência e oportunidade, após prévia comunicação à consignatária, não 

alcançando as consignações já averbadas ou em processo de averbação;

b. Por interesse da CONSIGNATÁRIA, expresso por meio jle 

solicitação formal encaminhada à Secretaria Municipal de Administração;

c. Por interesse do SERVIDOR expresso por meio de solicitação formal 

à consignatária, para que esta última análise e, após deferimento, efetive a 
exclusão da consignação, diretamente no sistema informatizado de 

consignações, observando-se os prazos de lançamentos na folha de 
pagamento. Se, por acaso, o requerimento for indeferido, a consignatária 

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

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

7.240/2019.

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

deverá ser efetivado pela CONSIGNATÁRIA, ou justificado seu indeferimento, rio 
prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do protocolo do 

pedido de cancelamento pelo servidor, sob pena de advertência.

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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8.1.6 A Secretaria Municipal de Fazenda editará normas para estabelecer o limi 
máximo de taxa de juros e prazo para o crédito consignado, sempre que 

adoção dessa medida se revelar conveniente e oportuna.

3.2 Do fluxograma para concessão de empréstimo
8.2.1 Ficará a cargo única e exclusivamente do servidor escolher em qual 

instituição financeira pegará empréstimo a ser consignado em folha;
8.2.2 A instituição financeira deverá acessar o sistema de gerenciamento, através 

de senha de acesso concedida pela empresa que estiver operando junto ao 
MUNICÍPIO, para averiguar a margem de cada servidor;

8.2.3 A instituição financeira averiguará se todas as condições para o serviço 

estão presentes para a efetivação da transação. Em se constatando a 
presença de todos os requisitos necessários, a instituição financeira emitirá 
o contrato a ser assinado pelas partes e realizará a averbação, com 

respectivo bloqueio da margem correspondente do servidor;

8.2.4 A empresa que opera junto ao MUNICÍPIO o gerenciamento da margem 

repassará à Prefeitura os valores a serem debitados em folha de pagamento 

até o dia estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração como “dia 

de corte”.

I DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
9.1.1 O Município de Duque de Caxias não será responsável solidário, nem 

mesmo garantidor das obrigações financeiras assumidas pelos Servidores 

Públicos em decorrência da concessão de empréstimos consignados em 

folha de pagamento pelas Instituições Financeiras credenciadas na forms 

deste termo de referência, obrigando-se a:
9.1.2 Averbar em folha de pagamento, em favor da CONSIGNATÁRIA, o valor 

das parcelas de amortização dos empréstimos concedidos;

9.1.3 Manter atualizados os dados cadastrais relativos aos Servidores Públicos;
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10

u/a /uv/c^o ]«m<-

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

P R E F E I T U R A
DUQUE DE

m

ESTADO DO KIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

disponível para a contratação do crédito.

Repassar à Instituição Financeira credenciada os valores descontados ei 

folha de pagamento decorrentes dos créditos concedidos em até 45 

(quarenta e cinco) dias corridos após o desconto;

Informar à Instituição Financeira a ocorrência de desligamento do Servidor 

Público por força de demissão, exoneração, licença sem vencimento e 

outros tipos de afastamentos que acarretem a exclusão do Servidor 
Público da folha;

O Município de Duque de Caxias também fica isento de qualquer 

responsabilidade quanto a não efetuação do desconto nos casos em que 

não se processar o pagamento por força de afastamento ou qualquer 

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

Indeferir pedido efetuado por servidor sem a aquiescência da 

CONSIGNATÁRIA, de cancelamento das averbações das prestações do 

empréstimo até o integral pagamento do débito, excetuando-se quando 
tratar de decisão judiciai;

9.1.9 Estabelecer os demais prazos a que a CONSIGNATÁRIA ficará sujeita 
para o fechamento da folha de pagamento dos servidores municipais.

9.1.10 Em caso de erro técnico por parte da Prefeitura Municipal de Duque dé 

Caxias, em que a parcela não seja descontada em folha de pagamento em 

determinado mês, o servidor deverá efetivar o pagamento diretamente à 
instituição financeira, pelo menos valor, em até 05 (cinco) dias úteis a 

contar da notificação da instituição financeira ao servidor, ou, caso hajsi 

permissão por parte da instituição financeira, pagar a parcela ao final dc 

contrato, também mantendo o mesmo valor.

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONSIGNATÁRIA
9.2.1 Conceder empréstimos, observadas suas normas operacionais vigentes e 

sua programação financeira, aos consignantes cujos vencimentos são
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pagos diretamente pelo MUNICÍPIO, respeitadas as condições 

estabelecidas neste termo de referência;

9.2.2 Firmar termo de adesão com a empresa que opera junto ao MUNICÍPIC 

sistema das consignações;

9.2.3 Permitir ao MUNICÍPIO o acompanhamento e a fiscalização dos serviços;

9.2.4 Respeitar o limite legal para a margem consignável emitida expressamente 

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

servidores públicos, conforme Resolução a ser emitida pela Secretaria 

Municipal de Administração;

9.2.5 Indicar os funcionários, ou representantes, que terão acesso ao sistema de 
consignações, bem como as operações que poderão realizar, junto 
empresa de gerenciamento;

9.2.6 É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de 

pessoal para a execução do objeto, incluídos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de víncu 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para o MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS;
9.2.7 Executar os serviços em absoluto sigilo, por seus prepostos, ficando, 

assim, vedada a divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sem 

prévia e expressa autorização desta Prefeitura, de qualquer dado ou 

informação a que tiver acesso, sob pena de perda do código para 
desconto;

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

pagamento somente para realizar e acompanhar as operações solicitadas 

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

quando constatados usos indevidos de seus funcionários ou 

representantes;

9.2.9 Providenciar, diretamente com os servidores, cópias de seus documentos 

pessoais, últimos contracheques e comprovante de residência;

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

proceda à abertura de conta corrente em sua instituição.

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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9.2.11 Não vincular a concessão de empréstimo a outros produtos 

CONSIGNATÁRIA. 0  objeto deste termo de referência deve s 

estritamente observado, sendo o uso exclusivo para empréstimo 

financiamento, ficando proibido o uso para fins diversos deste estipuladi

9.2.12 Fica vedada a cobrança de Taxa de Abertura de Crédito e demais tax 

administrativas que incidam sobre as operações de empréstimos e/< 

refinanciamentos, de forma que a taxa de juros expresse o custo efeti' 

do negócio.

9.2.13 Não cobrar valores e encargos excedentes não permitidos em lei pa 
concessão dos empréstimos, tais como taxas de administração, comissi 

de permanência, juros capitalizados mensais;
9.2.14 Efetuar a Reserva de Margem Consignável no sistema da empresa ( 

gerenciamento de consignações, preenchidas na sua totalidade com 

dados das operações propostas;

9.2.15 As averbações e os cancelamentos de reserva de margem são c 

competência exclusiva da instituição financeira. Esta reserva deverá t 
validade pelo prazo máximo de 72 horas e o lançamento ser “confirmad 

nesse prazo para a efetivação do empréstimo, sob pena de cancelamen 

automático da reserva.
9.2.16 No ato da concessão do empréstimo, colher a assinatura do servidor r 

contrato de empréstimo ou financiamento, não sendo permitidos vistos c 

rubricas. Após, deverá anexar ao sistema informatizado de consignaçõf 

o respectivo documento assinado, sob pena de advertência;
9.2.17 Fornecer aos servidores o Contrato de Crédito Pessoal (de empréstimo c 

de financiamento), junto com a averbação de Reserva de Marge 

Consignável, ou documento que os valha, bem como outros formulárk 

que se fizerem necessários à formalização das operações;

9.2.18 Manter em seu poder documento original comprobatório da necessár 

autorização pessoal do servidor (contrato), juntamente com a averbaçâ 
realizada, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da data do término c 

consignação, a ser apresentado sempre que solicitado, sob pena de perc 

do código para desconto;

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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9.2.19 Quando solicitado pela Secretaria Municipal de Administração, a 
consignatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar o 

contrato que autorizou o desconto em folha de pagamento firmado pelo 

servidor, sob pena de advertência;

9.2.20 A consignatária deverá, sem prejuízo de outras informações a serem 

prestadas na forma do artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor, dar 

ciência prévia ao servidor das seguintes informações:
a. Valor total financiado;

b. Taxa efetiva mensal e anual de juros;
c. Todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que 

eventualmente incidam sobre o valor financiado;

d. Valor, número e periodicidade das prestações;

e. Montante a pagar com o empréstimo;

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

dias úteis para fornecer quaisquer informações de interesse do solicitante, 
incluindo saldo devedor para liquidação antecipada de empréstimo 
pessoal, por parte do cliente ou instituição compradora da dívida, sob pena 

de aplicação da pena de advertência.
9.2.22 Emitir boleto por solicitação do servidor para quitação antecipada, 

contendo: a quantidade de parcelas do empréstimo, a quantidade de 

parcelas pagas, a quantidade de parcelas a serem quitadas através do 

boleto, saldo devedor a ser pago, redução dos juros das parcela? 

vincendas para a quitação antecipada e demais descontos concedidos.

9.2.23 O prazo para liquidação (vencimento do boleto) deve ser de 10 dias 

corridos a contar da emissão dò documento.

9.2.24 Cobrar diretamente do servidor o saldo devedor do empréstimo, por 

ocasião de afastamento, licença ou desligamento, que acarrete suspensão 

da amortização em folha de pagamento;
9.2.25 A consignatária que receber qualquer quantia indevida fica obrigada a 

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

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

Alameda Esmeralda, 205. Jardim Primavera.
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dadeverá incidir correção monetária do período e juros de mora iguais aos 

consignação, sob pena de cancelamento.
9.2.26 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;
9.2.27 A proibição descrita no item 9.2.26 também se aplicará quando, por erro 

de processamento do Município, a parcela não for descontada do 

pagamento do servidor. Neste caso, o servidor deverá efetuar o 

pagamento diretamente à Instituição Financeira, conforme estabelecido no 

item 9.1.10.
9.2.28 Caberá à CONSIGNATÁRIA atualizar imediatamente o cadastro na 

Secretaria Municipal de Fazenda, caso haja, qualquer alteração na conta 

corrente indicada para repasse dos valores consignados em folha de 

pagamento.

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

contrato de averbação e que venham a alterar a situação financeira do 
servidor, a CONSIGNATÁRIA deverá refinanciar a dívida, de modo que o 

valor da parcela a ser descontado em Folha de Pagamento permaneça 

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

judiciais.

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

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

específica para tal finalidade.

DO REPASSE DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
11.1 Os valores descontados em folha dos Servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE D 

CAXIAS, a título das parcelas relativas aos empréstimos consignados à Instituiçã 
Financeira CONTRATADA, serão repassados através de processamento

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera. 
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transferência eletrônica entre contas correntes, em até 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos contados da data do desconto.

12 DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
2.1 O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS com relação a este chamamento público:

a. Deverá anulá-lo, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

b. Poderá revogá-lo, a seu juízo, se for considerado inoportuno ou inconveniente 

ao interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

I2.2 Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Chamamento Público:

a. A anulação do procedimento 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 induz à do contrato, ressalvado, ainda, o 

dispositivo citado na condição anterior;

c. No caso de desfazimento do processo, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa.

DO RECURSO E IMPUGNAÇÃO
13.1 Eventuais impugnações ao Edital e pedidos de esclarecimentos devem se' 

protocolados na Secretaria Municipal de Administração, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis após a publicação do Edital no Boletim Oficial do Município, sob pena de 

julgar intempestivo o recurso;
13.2 Caberá ao Secretário Municipal de Administração decidir sobre a petição 

impugnatória no prazo de até 03 (três) dias úteis do recebimento da mesma;

13.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no edital, ressalvado o disposto no item 17.3. As respostas às impugnações e os 

esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de Chamamentò 

Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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13.4 O recurso será dirigido ao Secretário Municipal de Administração que praticou o ato 
recorrido, e deverá ser protocolado em até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência 

do fato a ser contestado;
13.5 O Secretário Municipal de Administração poderá reconsiderar sua decisão no prazo 

de 03 (três) dias úteis, ou, nesse prazo, remetê-lo ao Procurador Geral do Município, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

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

13.7 As impugnações e recursos deverão ser protocolados na Secretaria Municipal de 
Administração, situada na Alameda Esmeralda, 216, Jardim Primavera, Duque de 

Caxias -  RJ, CEP 25.215-260, de segunda a sexta, no horário de 9h as 12h, ou de 

13h as 16h, com exceção de feriados e pontos facultativos.

14  DAS PENALIDADES
14.1 Poderão ser aplicadas às CONSIGNATÁRIAS, garantida a ampla defesa e o 

contraditório, as seguintes penalidades:

14.1.1 Advertência por escrito, quando:

a. As consignações forem processadas em desacordo com as normas 

estabelecidas neste termo, se do fato não resultar pena mais grave;
b. Não forem atendidas as solicitações da Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias, se do fato não resultar pena mais grave;
c. For infringido o disposto nos itens 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.C, §único do 8.1, 9.2.1$, 

9.2.19, 9.2.21 deste termo de referência;

14.1.2 Suspensão:

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

pagamento nas hipóteses do item abaixo.

14.1.3 Cancelamento do código de consignação, quando a CONSIGNATÁRIA:

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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a. Utilizar indevidamente as consignações em folha de pagamento ou processa 
Ias em desacordo com o disposto neste termo, mediante simulação, fraude, 

dolo, conluio ou culpa;

b. Ceder, a qualquer título, a senha máster a terceiros;

c. Utilizar o código para descontos não previstos neste termo de referência;

d. For infringido o disposto nos itens 9.2.7, 9.2.18 e 9.2.25 deste termo d 

referência.

.° A CONSIGNATÁRIA será notificada da infração a ela imputada para oferecimento de 
êsa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
;.° O não acolhimento da defesa ou a ausência de sua apresentação no prazo previsto 

§ 1. ° deste artigo acarretará a aplicação da penalidade cabível, mediante publicação 

respectivo ato no Boletim Oficial do Município.

0 Da decisão que aplicar a penalidade caberá um único recurso ao Secretário Municipal 

Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
0 Quando aplicada a pena de cancelamento do código de consignação, ? 

ONSIGNATÁRIA não poderá solicitar novo credenciamento pelo período de 5 (cinco 
os.

0 A aplicação das penalidades referidas nos itens 14.1.3 não alcançará situações 

pretéritas, exceto as julgadas irregulares.

DO DESCREDENCIAMENTO
5.1 Estarão sujeitas ao descredenciamento as consignatárias que:

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

b. Não comprovarem a manutenção das condições de regularidade fisca 

exigidas neste termo de referência a cada semestre;

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

1.° Na hipótese da alínea a acima, a consignatária não poderá solicitar novo 

çrèdenciamento pelo período de 1 (um) ano.

2.° O descredenciamento dar-se-á mediante à publicação do respectivo ato no Boletim 

Oficial do Município.

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera. 
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SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
13.1 Serão suspensos os efeitos do edital e consequentemente, não serão autorizados 

novos empréstimos aos servidores, quando:
a. Ocorrer o descumprimento de qualquer cláusula ou condição estipulada;

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

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

c. Houver mudança na política governamental ou operacional do MUNICÍPIO ou 

da CONSIGNATARIA, que recomendem a suspensão das contratações.

1.° A suspensão e o restabelecimento do instrumento de credenciamento deverão ser 
iomunicados através de ofício da parte interessada, não desobrigando as partes em 

relação às operações realizadas na sua vigência.

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

cie credenciamento.

§3.° A suspensão de que trata este item perdurará até que o evento que motivou 

ispensão seja regularizado, sem prejuízo, no caso da alínea a, de aplicação de 

penalidade mais grave.

DENÚNCIA E RESCISÃO DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
1̂ .1 A qualquer tempo é facultado às partes denunciar o presente instrumento de 

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

vigor, as obrigações assumidas anteriormente.

I7-2 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

I7.3 As propostas em andamento, cujo comprovante de averbação em folha de 

pagamento já tenha sido emitido, terão continuidade de análise e poderão resultar 

em contratação do crédito em caso de aprovação pela CONSIGNATÁRIA.

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera. 

19

W j/ M W C s Qj ^ I C

1

I I

zSe p r e f e i t u r a  
W Ê  DUQUE DE
^ C A X I A S

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 A participação neste credenciamento implica em plena aceitação dos termos 

condições deste termo de referência, bem como das normas administrativa: 

vigentes.

j3.2 Não serão aceitas documentações remetidas via e-mail.

p.3 O MUNICÍPIO ficará isento de qualquer ônus ou responsabilidade por débitos nã 
liquidados pelos servidores municipais.

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

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

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

cabendo aos credenciados o direito de indenização, ressalvado o disposto n< 

parágrafo único do art. 59 da Lei Federal n. 8.666/93.

3.5 Os casos omissos neste termo de referência serão resolvidos pela Secretaria 
Municipal de Administração.

3.6 São partes integrantes deste termo de referência:

Anexo I -  Modelo de Solicitação do Credenciamento

Duque de Caxias, 18 de agosto de 2021.

j ; s . ~ — o  ~  í -— -
FRANCISCO COSTA KLAYN 

Secretário Municipal de Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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ANEXO I

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.° XXX/SMA/2021 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

A Instituição/Empresa _, inscrita no CNPJ sob o n.° sediada à

ssentante legal, vem por meio deste, DECLARAR que leu e concorda com todos os termos estabelecidos 

ente edital e solicitar o credenciamento para consignação em folha de pagamento, junto ao Município de 

de Caxias, para, nestes termos e respectivo Termo de Referência, prestar serviços d e ________

Para tanto, DECLARO estar anexando, neste ato, toda documentação de habilitação jurídica e fiscal 

solicitada, a saber:

A ser preenchido pela SMA

_, por

entos de habilitação
Folhas

Docum ento válidi 
de abertura do

fo na data 
Proc. 

Adm inistrativo?

Cédula de Identidade do responsável legal da instituição ou empresa Sim n ;ao

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acomp ajnhado de documentos de eleição de seus administradores_______________

Sim ao

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de direjtoria em exercício_______

Sim ao

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expeditjo pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;_____________

Sim ao

Prova dje registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas ou em repartições competentes, do ato constitutivo, estatuto 
ou conjtjrato social em vigor, bem como da ata de eleição do termo de investidura 
dos representantes legais da pessoa jurídica____________________________________

Sim ao

Prova <p|e inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) Sim ao

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta n$ 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional

Sim Não

Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Estadual Sim Não

Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Municipal Sim ao

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

Sim ao
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Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e 
eletronicamente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho, disponível no site 
www.tst jus.br/certidão), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 29, V da Lei n2 8.666/93 e art. 
642-A áa CLT (incluído pela Lei n2 12.240/11) _________

Sim Não

Alvará ualizado com endereço completo Sim Não

Certidão 
ou de 
pessoa 
de acoirc

Negativa de Falência expedida pelo cartório da sede da pessoa jurídica 
kecução patrimonial expedida no domicílio distribuidor da comarca, da 

física, a no máximo 90 (noventa) dias corridos da data do credenciamento, 
o com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93)__________________________

Sim Não

dê
Declaráção de não existência, em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 

idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e menores de 16 anos 
nlquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos 
ao inciso XXXIII do art. 72 da Constituição Federal_____ _______________

anos 
em qu 
termos

Sim Não

Ins tiAs 
funciorj; 
Comerçi 
de 
oficiais

ituições Financeiras deverão comprovar que estão autorizadas a 
rem, pelo Banco Central do Brasil, na forma de Banco Múltiplo, 

ial, Cooperativa de Crédito, Fintechs, ou ainda Entidades Fechadas/Abertas 
idência Privadas, autorizadas a atuarem nestas condições pelos órgãos 
e controle destas.

Sim Não

NA: Não se aplica.

][>ECLARO, ainda, estar ciente de que a falta de qualquer dos documentos elencados acima, ou a sua

apresentação fora da validade, ou ainda a existência de sanção, junto aos cadastros de empresas inidôneas perante 

aos órg ãos físcalizadores, que impeça a instituição financeira de contratar com a Administração Pública, ensejará 

no arqi livamento do procedimento administrativo em tela.

gerenc 

Credem 

a referi

presa de 

ermo de

DECLARO, por fim, estar a  par de todas as condições para assinatura do contrato junto à em 

amento de margem atuante no Município de Duque de Caxias e que, após a assinatura do 1 

ciamento junto a este órgão, devo apresentar cópia e original, para conferência, do contrato assinado junto 

da empresa, sem o qual, não será gerado código para consignação em folha de pagamento.

Local e data

NOME DO CONTATO DA EMPRESA: 

NUMERO DE TELEFONE/CELULAR: ( _  ) 

E-MAIL:

Assinatura e carimbo da instituição ou empresa

Observação: Este modelo deverá ser impresso em papel timbrado da empresa.

ANEXO II

Espécie: TERMO DE CREDENCIAMENTO 
Livro: 36/20XX 
Térmo: 36-XXX/20XX 
F iL  XXX/XXX

O

s  cax ias
P R E F E I T U R A
DUQUE de

Serviço Público Municipal 
P.A n° 008/001143/2020
Rubrica: Fls.: 121

TERMO DE CREDENCIAMENTO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
XXXXXXXXXXXXX E, DE OUTRO LADO, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ORIUNDO DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO XXX/XXX/XXXX, NA FORMA 
ABAIXO:

Í/IUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO, loca

no

izado na

Alajmeda Dona Esmeralda, n9. 206 - Jardim Primavera, Duque de Caxias, RJ, inscrito no ÇNPJ n9. 

29.138.328/0001-50, neste ato representado, por seu Prefeito WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA, 

bra sileiro, casado, portador da carteira de identidade n9 084.731.983, expedida pelo IFP/RJ e inscrito

CPF/MF sob o n9 013.118.467-94, que delega competência através da Lei Municipal n9 2.825 de

06/01/2017, ao Secretário Municipal de XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXX, portador da Identidade n9 XXXXXXXXX, expedida pelo XXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF 

sob o n9 XXXXXXXXXXXXXXXX e, de outro lado, XXXXXXXXXXXX, doravante denominada

simplesmente CREDENCIADA, inscrita no CNPJ sob o n°. XXXXXXXXXXXXXX, situado à
i

XXXXXXXXXXXXX, n9 XXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXX/XX, CEP: XXXXXXXXXX, neste ato 

rep resentada por XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXX, portador da carteira de 

identidade n9 XXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n9 XXXXXXXXXXXXXX, resolvem celebrar o 

preisente TERMO DE CREDENCIAMENTO, tendo em vista o constante e decidido no Processo 

Administrativo n9 XXXXXXXXXXXXXXX, Oriundo do chamamento público XXX/XXX/XXX, publicado no 

Boletim Oficial n9 XXXX de XX de XXXX de XXXX, contendo as seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA -  (Legislação Aplicável)

Estd Termo rege-se por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como 

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

7.420 de 20/03/2019, Decreto n9 7.349 de 24/07/2019, Lei Complementar Federal n9 101 e pelos 

preceitos de direito público, pela proposta da CREDENCIADA e pelas Cláusulas deste Termq, bem 

como pelo Edital e seus anexos.

Al;ameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera
EP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ

www.duquedecaxias.rj.gov.br

PREFEITURA
duque  de

^  CAXIAS
Parágrafo Único -  Os PARTÍCIPES declaram conhecer todas as normas e concorda em sujéitar-se às 

est pulações, sistema de penalidades e demais regras dela constantes, ainda que não expressamente

Serviço Pút 
P.A n° 008/1 
Rubrica:

lico Municipal 
301143/2020 

Fls.: 122

•

transcritas neste Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA -  (Objeto)

0 objeto do presente termo é o credenciamento de empresa para prestação de ser 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oriundo do chamamento

XXX/XXX/XXXX, conforme o constante no Procedimento Administrativo n9 XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

viços de 

público

Parágrafo Primeiro -  Os serviços prestados pela CREDENCIADA serão firmados facultativ;

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

a mente,

Termos

rea

Paiágrafo Segundo -  A CREDENCIADA obriga-se a remeter ao MUNICÍPIO, cópia dos 

firhados, para o correto desconto em folha e repasse.

Paiágrafo Terceiro - Para o cumprimento do objeto deste Termo, a CREDENCIADA, obr'ga-se a 

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

Procedimento Administrativo n9 XXXXXXXXXXXXXXXXX, oriundo do chamamento público 

XXX/XXX/XXXX.

CLÁUSULA TERCEIRA -  (Das Condições de Atendimento)

Rara atender o objeto deste Termo, a CREDENCIADA obriga-se a observar as regras de admissão de 

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

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

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

da

estabelecido no §1.9, do art. 3.9 do Decreto n9 7.240/2019.

CLÁUSULA QUARTA -  (Obrigações da CREDENCIADA)

Os serviços objeto deste Termo serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento

CREDENCIADA e por profissionais que, não estando incluídos nas categorias referidas no

parágrafo primeiro desta Cláusula, sejam admitidos nas dependências da CREDENCIADA 

prestar serviços.

para

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

CREDENCIADO:

Alameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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- Profissional que tenha vínculo de emprego com a CREDENCIADA;

I- Profissional autônomo que, eventual ou permanentemente, preste serviço à CREDENC ADA, ou 

seja, autorizado por esta a fazê-lo.

Píirágrafo Segundo -  Equipara-se ao profissional autônomo definido no inciso III do Parágrafo 

Pri neiro: empresa, grupo, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam atividades nas
i

dependências da CREDENCIADA.

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,
! I

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.
í

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 

quclidade na prestação de serviços;

III r- Justificar aos usuários ou aos seus representantes, as razões técnicas alegadas quando da 

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

IV

VI

-  Esclarecer os usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;

V-Garantir a confidencialidade de dados e informações sobre usuários;

^Notificar o MUNICÍPIO sobre eventual alteração de seus atos constitutivos ou de sua dirêtoria,

enviando-lhe, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de registro da alteração, 

autenticada dos respectivos documentos;

VIII -  Submeter-se às normas e legislações pertinentes editadas pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Sexto -  A CREDENCIADA obriga-se a cumprir com as demais cláusulas constantes no 

Termo de Referência.

copia

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

seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando-lhe assegurado o direito de regresso.
i !

Parágrafo Único -  A fiscalização e o acompanhamento da execução deste TERMO não excluem nem! i
reduzem a responsabilidade da CREDENCIADA.

CLÁUSULA SEXTA -  (Do Prazo)

O pfazo de vigência do presente Termo será de XX (XXX) meses, contados da sua assinatura, 

ser prorrogado por interesse do MUNICÍPIO e anuência da CREDENCIADA, por iguais e sjucessivos 

per odos, até o limite de sessenta meses.

Parágrafo Único -  A continuação da prestação de serviços nos exercícios financeiros subseqüentes

ao

podendo

presente, respeitado o prazo de vigência do Termo, ficará condicionada a apro\ ação do

MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SÉTIMA -  (Valor)

O MUNICÍPIO repassará à CREDENCIÁRIA os valores consignados a seu favor em folha de 

pagamento.

CLÁUSULA OITAVA -  (Da Fiscalização)

A Fiscalização dos serviços decorrentes desse Credenciamento ficará a cargo da Secretaria Municipal 

de XXXXXXXXXX.

CLÁUSULA NONA -  (Força Maior)

Os njiotivos de força maior que possam impedir a CREDENCIADA de cumprir o prazo e condib

contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolizado. Não 

consideradas quaisquer alegações baseadas em greve ou em ocorrência não comunicada nem

ões do 

serão 

aceitas

A ameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera
EP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
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pel 3 Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da 

execução do Credenciamento.

E

de

fac

CLÁUSULA DÉCIMA -  (Suspensão da Execução)

ultado ao MUNICÍPIO suspender a execução do Credenciamento e a contagem dos prazos diante 

ustificadas razões de interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  (Rescisão Administrativa)

A declaração de rescisão deste Credenciamento poderá se dar numa das seguintes hipóteses:
!

a) pela ocorrência de seu termo final;

b) pbr solicitação da CREDENCIADA, devendo ser manifestada a intenção, por escrito, à outra parte 

corr antecedência de 30 dias;

c) por acordo entre as partes;

d) unilateral, pelo MUNICÍPIO, após o devido processo legal, no caso de descumprimento de 

condições estabelecidas no Termo de Credenciamento e no Processo Administrativo n̂  

XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Parágrafo Único - Nos casos supracitados, a Rescisão operará seus efeitos a partir da publicação do

ato

A CF;

Lei n2.administrativo no Boletim Oficial, aplicáveis à espécie os artigos 77 e seguintes da 

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- (Foro)

EDENCIADA 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 dê Duque de Caxias, com 

expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  (Publicação)

O MUNICÍPIO obriga-se a promover a publicação em extrato do presente Credenciamento, no 

Boletim Oficial, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da sua assinatura.

iameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera 
EP: 25.2

a :
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 002/SMA/2021

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANOS D 
SAÚDE, PLANOS ODONTOLÓGICOS, SEGUROS DE 

VIDA, SEGUROS DE PÓS-VIDA E CLUBE D 
BENEFÍCIOS, FARMÁCIA E ÓTICA, MEDIANT 

CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS

F

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

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, neste ato representado pelo 

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

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

Credenciamento de Instituições e Empresas para prestação de serviços de planos de 
saúde, planos odontológicos, seguros de vida, seguros de pós vida e clube de benefícios, 

farmácias e óticas, mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores do 

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, regendo-se pelo Decretos Municipais n.° 7.895/2021 

e 7.349/2019 e posteriores alterações destes, bem como pela Lei Municipal n.° 1.506/2000 

(Estatuto dos Servidores do Município de Duque de Caxias) e Lei Federal n.° 8.666/1993, 

sem prejuízo do cumprimento das legislações específicas que regem as atividades alvo 

deste edital e das leis federais que regulamentam essas atividades.

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

oficial da PMDC, http://www.duquedecaxias.ri.gov.br/.

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente edital o Credenciamento de Instituições e Empresas para 
prestação de serviços de planos de saúde, planos odontológicos, seguros de vida, seguros 

de pós vida e clube de benefícios, farmácias e óticas, mediante consignação em folha de 

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

direito público, com sede na Alameda Esmeralda, 216, Jardim primavera, Duque de Caxia 

-  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, com 

o intuito de prestar assistência médica e hospitalar. 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 civil oj 

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

serviços de Plano Privado de Assistência à Saúde;

b. Planos Odontológicos: serviço oferecido por operadoras, empresa^ 
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 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 próprio 
falecimento um ressarcimento econômico a seus familiares diretos, ou na 

sua falta, para pessoa(s) escolhida(s) como beneficiária(s). Admite-se 
Seguro de Vida Resgatável -  apólice híbrida, onde além da cobertura dos 

beneficiários em caso de ausência ou incapacitação do segurado, pode ter 

seu valor, ou parte dele resgatado em casos de mudança nos planos 

familiares.

d. Seguros de Pós Vida: seguro destinado a arcar com as despesas 

envolvendo o sepultamento do segurado quando de sua morte, podendo se- 
na modalidade auxílio funeral ou assistência funeral, de acordo com a 

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

mensal do servidor para a consignatária, visando conceder aos seus 

participantes benefícios, promoções, descontos e vantagens em produtos

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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serviços, diferenciados e exclusivos, oferecidos pelas empresas 

conveniadas do clube e parceiras dos mais diversos segmentos;
f. Farmácias: Desconto em folha de pagamento inerente à aquisição de 

medicamentos, itens de higiene pessoal e afins;
g. Óticas: Desconto em folha de pagamento inerente à confecção de óculos de 

grau e afins.

2. DO PRAZO PARA O CREDENCIAMENTO

2.1 A vigência para adesão ao Chamamento Público para o credenciamento será de 24 

(vinte e quatro) meses a partir da data da publicação deste edital no Boletim Oficial do 

MUNICÍPIO;

2.2 Os interessados poderão manifestar o interesse em aderir ao credenciamento em 

questão a qualquer momento, desde que dentro do prazo de vigência estabelecido no item 

anterior. Para tanto, deverão protocolar a Solicitação de Credenciamento -  ANEXO I, 
abrindo processo de Adesão ao Edital de Chamamento Público n.° 002/SMA/2021, no 

Protocolo da Secretaria Municipal de Administração.

3. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

3.1. As Instituições e Empresas interessadas deverão protocolar a solicitação de 

credenciamento, conforme modelo apresentado no Anexo I do presente edital, com todéi 

documentação de habilitação requerida no item 6, no Setor de Protocolo da SMA, situado 

a Alameda Esmeralda, 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -  RJ, CEP 25.215-260 

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

3.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, oi 

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

imprensa oficial, ou ainda por cópia que teve sua autenticidade atestada pelo agente: 

administrativo, mediante apresentação do original.

3.3. A falta de qualquer dos documentos elencados acima, ou a sua apresentação fora ds 
validade, ou ainda a existência de sanção, junto aos cadastros de empresas inidôneas 
perante aos órgãos fiscalizadores elencados no item 6 deste termo de referência, que

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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impeça a instituição financeira de contratar com a Administração Pública, ensejará no 
arquivamento do procedimento administrativo em tela;

3.4. A Secretaria Municipal de Administração poderá abrir prazo de, no máximo, 30 (trinta) 

dias para que a empresa possa sanar pendências em relação à apresentação da 

documentação apresentada, onde, caso a instituição financeira não sane a mesma dentro 
deste prazo, o processo será arquivado e a instituição financeira deverá abrir novo pedido 

na forma estabelecida neste termo de referência.

4. CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS

4.1. A instituição financeira interessada na adesão ao credenciamento deverá formular as 

consultas à SMA através do e-mail sma@duquedecaxias.rj.gov.br, com o assunto 

“CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 002/SMA/2021”, ou pessoalmente, na sede da SMA, no 
mesmo horário informado no item 3.1 do presente edital.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Das instituições autorizadas a aderir ao credenciamento

5.1.1 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. Instituições e empresas que estiverem em processo de intervenção judicial oi 

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;

c. Estiver irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federais, 

estaduais ou municipais, consideradas a sede ou principal estabelecimento ds 
proponente.

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

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

ônus ou encargos ao Município de Duque de Caxias, sendo o termo firmado com a 

Instituição ou Empresa credenciada a título gratuito e não oneroso.

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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§3.° É facultada à SMA, em qualquer fase do credenciamento, promover diligências 

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

5.2 Dos servidores autorizados a aderir aos  serv iços d este  edital

5.2.1 Os servidores ativos poderão averbar margem para consignação em folha dê 

pagamento, desde que:
a. Tenham mais de 03 (três) meses de efetivo exercício;
b. Estando licenciados, que estejam com vencimentos integrais pagos pelo 

MUNICÍPIO.

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

servidores que:

a. Não possuam margem consignável necessária;
b. Estejam licenciados, afastados, cedidos ou em disponibilidade, cujos 

vencimentos não sejam pagos pelo respectivo órgão do MUNICÍPIO ou 

exonerados;

§2.° Os serviços serão celebrados exclusivamente entre a CONSIGNATÁRIA e os 

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

§3.° O total das consignações em folha de pagamento terá como limite máximo 30°/c 
(trinta por cento) dos rendimentos mensais, conforme Resolução a ser emitida pela 

Secretaria Municipal de Administração;
§4° Caso o servidor opte por pelo menos uma das possibilidades elencadas abaixo, 

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

caput deste artigo exclusivamente para este fim:

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

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

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

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

servidor.

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.1 A Instituição ou Empresa interessada deverá apresentar a documentação elencada 

abaixo à Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o disposto nos itens 
2 e 3 deste edital:

6.1.1 Habilitação Jurídica

a. Cédula de Identidade do responsável legal;

b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

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

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício;

d. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

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

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

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

estatuto ou contrato social em vigor, bem como da ata de eleição do termo dp 

investidura dos representantes legais da pessoa jurídica;

6.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista

a. Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c. Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Estadual;
d. Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Municipal;
e. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual;

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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Certidão de Regularidade do FGTS, demonstrando situação regular nc 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

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

eletronicamente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho, disponível no site 
www.tst.jus.br/certidão), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 29, V da Lei n° 
8.666/93 e art. 642-A da CLT (incluído pela Lei n° 12.240/11);

Alvará atualizado com endereço completo.

6.1.3 Qualificação econômico-financeira

a. Certidão Negativa de Falência 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 corridos da data do 

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

6.1.4 Cumprimento do art. 7o XXXIII da CRFB/88:

a. Declaração de não existência, em seu quadro de pessoal, empregado meno- 

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

6.1.5 Qualificação técnica

a. As Instituições e Empresas, quando couber, deverão comprovar que estão 

devidamente registrados na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) 

além de estarem autorizadas a funcionarem pela ANS, através do registro dé 

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

6.1.6 Comprovação de acesso ao Sistema de Margem

a. As Instituições e Empresas deverão apresentar cópia do termo de adesãc 

assinado junto à empresa que gerencia a margem junto ao MUNICÍPIO err 

até 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do Termo de 

Credenciamento.
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§1° Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da Instituição 
ou Empresa interessada em aderir ao Chamamento Público em tela, a Secretara 

Municipal de Administração verificará a existência de sanção que impeça a Instituição 

ou Empresa de contratar com a Administração Pública, mediante consulta aos 
seguintes cadastros:

a. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -  CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União;

http://www.portaltransparencia.gov. br/sancoes/ceis?ordenarPor=nom 
e&direcao=asc

b. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

https://www.cni.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php

c. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União -  TCU

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:Q:

§2.° A consulta aos cadastros será realizada em nome da Instituição ou Empresa 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

§ 3.° A consignatária deverá estar em dia com suas responsabilidades fiscais durante 
todo o período do credenciamento.

7. DO CONTRATO E FORMALIDADES ADICIONAIS
7.1 Atendidas todas as condições previstas neste Edital e Termo de Referência, as 

Instituições e Empresas estarão aptas a celebrar o termo de Credenciamento

7.2 A Instituição ou Empresa credenciada e convocada deverá comparecer para 

celebrar o termo no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do 

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

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

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

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

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

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

(sessenta) meses.
7.6 Após assinatura e devida publicação do termo de credenciamento, as Instituições 

e Empresas terão até 60 (sessenta) dias corridos para apresentar cópia do termo 

de adesão assinado junto à empresa que gerencia a margem junto ao 

MUNICÍPIO, como preceituado pelo item 6.1.6;
7.7 Em prosseguimento, de posse da cópia do contrato com a empresa de 

gerenciamento de margem, a Secretaria Municipal de Administração irá gerar 

código para desconto em folha de pagamento para a Instituição ou Empresa e 

informará este código à empresa de gerenciamento de margem;
7.8 Por fim, a Secretaria Municipal de Administração publicará, em Boletim Oficial, o 

Certificado de Empresa Consignatária, habilitando a Instituição ou Empresa a 
operar, nos termos de sua proposta, e nas condições estabelecidas no presente 

edital e termo de referência, a concessão de serviços em consignação aos 

servidores públicos da Prefeitura de Duque de Caxias.

7.9 Para averiguações acerca dos termos do contrato com a empresa de 
gerenciamento, os interessados deverão se informar com a mesma;

8. DO SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO
8.1 Regras Gerais

8.1.1 Para utilização do sistema informatizado de consignações deverão ser 

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

seguintes regras:

8.1.2 Toda e qualquer consignação deverá ser precedida da autorização formal e 

expressa do servidor;
8.1.3 Independente da solicitação do servidor, uma vez quitado antecipadamente 

o compromisso assumido, fica a consignatária obrigada, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da quitação das obrigações, a excluir a
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respectiva consignação do sistema eletrônico de consignações, sob pena 

de ser aplicada à consignatária a advertência;
8.1.4 Nas consignações será assegurada a possibilidade de quitação antecipada 

mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, conforme 
estabelecido no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de 

advertência;

8.1.5 As consignações poderão ser canceladas:
a. Por interesse do MUNICÍPIO, observados os critérios de 

conveniência e oportunidade, após prévia comunicação à consignatária, não 

alcançando as consignações já averbadas ou em processo de averbação;
b. Por interesse da CONSIGNATÁRIA, expresso por meio de 

solicitação formal encaminhada à Secretaria Municipal de Administração;
c. Por interesse do SERVIDOR expresso por meio de solicitação forma 

à consignatária, para que esta última analise e, após deferimento, efetive é 

exclusão da consignação, diretamente no sistema informatizado de 

consignações, observando-se os prazos de lançamentos na folha de 
pagamento. Se, por acaso, o requerimento for indeferido, a consignatária 
deverá justificar e dar ciência ao servidor, sob pena de advertência;

d. Em decorrência da aplicação das sanções previstas pelo Decreto n.c

§1.° Quanto ao cancelamento previsto no item 8.1.5.b, as operadoras privadas de 

assistência à saúde só poderão requerer o encerramento das consignações, caso seje 

observado os seguintes requisitos:

a. Comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o beneficiário, ou a 
inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;

b. Garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ot 

em tratamento e;

c. Informação prévia aos beneficiários em prazo mínimo de 50 (cinquenta) dias antes 

ao cancelamento;

§2. O cancelamento da consignação que trata a alínea c acima deverá ser efetivado pela 

CONSIGNATÁRIA, ou justificado seu indeferimento, no prazo improrrogável de 05 (cinco)

7.240/2019.
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dias úteis, contados da data do protocolo do pedido de cancelamento pelo servidor, sob 

pena de advertência.

8.2 Do fluxograma para concessão de serviço
8.2.1 Ficará a cargo única e exclusivamente do servidor escolher em qua 

Instituição ou Empresa contratará serviço a ser consignado em folha;

8.2.2 A Instituição ou Empresa deverá acessar o sistema de gerenciamento 

através de senha de acesso concedida pela empresa que estiver operandc 

junto ao MUNICÍPIO, para averiguar a margem de cada servidor;

8.2.3 A instituição ou empresa averiguará se todas as condições para o serviço 

estão presentes para a efetivação da transação. Em se constatando é 

presença de todos os requisitos necessários, a instituição ou emprese 

emitirá o contrato a ser assinado pelas partes e realizará a averbação, corr 
o respectivo bloqueio da margem correspondente do servidor;

8.2.4 A empresa que opera junto ao MUNICÍPIO o gerenciamento da margerr 

repassará à Prefeitura os valores a serem debitados em folha de pagamente 

até o dia estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração como “dis 

de corte”.

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1 OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

9.1.1 O Município de Duque de Caxias não será responsável solidário, nerr 

mesmo garantidor das obrigações financeiras assumidas pelos Servidores 

Públicos em decorrência da concessão de serviços consignados em folhs 

de pagamento pelas Instituições e Empresas credenciadas na forma deste 

edital, obrigando-se a:

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

das parcelas dos serviços concedidos;
9.1.3 Manter atualizados os dados cadastrais relativos aos Servidores Públicos;

9.1.4 Informar expressamente à empresa de sistema de gerenciamento de 

margem o valor do saldo da margem consignável dos servidores 

disponível para a contratação do crédito.
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9.1.5 Repassar à Instituição ou Empresa credenciada os valores descontados 
em folha de pagamento decorrentes dos créditos concedidos em até 45 

(quarenta e cinco) dias corridos após o desconto;
9.1.6 Informar à Instituição ou Empresa a ocorrência de desligamento do 

Servidor Público por força de demissão, exoneração, licença sem 

vencimento e outros tipos de afastamentos que acarretem a exclusão do 

Servidor Público da folha;

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

não se processar o pagamento por força de afastamento ou qualquer 

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

9.1.8 Indeferir pedido efetuado por servidor, sem a aquiescência da 

CONSIGNATÁRIA, de cancelamento das averbações das prestações do 

serviço, excetuando-se quando tratar de decisão judicial;

9.1.9 Estabelecer os demais prazos a que a CONSIGNATÁRIA ficará sujeita 
para o fechamento da folha de pagamento dos servidores municipais.

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

de pagamento em determinado mês, o servidor deverá efetivar o 

pagamento diretamente à Instituição ou Empresa pelo mesmo valor, em 

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

9 2 OBRIGAÇÕES DA CONSIGNATÁRIA
9.2.1 Conceder serviços de plano de saúde, ou plano odontológico, ou seguro 

de vida, ou seguro pós vida, ou clube de benefícios, ou ótica, ou farmácia 

aos consignantes cujos vencimentos são pagos diretamente pelo 

MUNICÍPIO, respeitadas as condições estabelecidas neste edital e seus 

anexos;

9.2.2 Firmar termo de adesão com a empresa que opera junto ao MUNICÍPIO o 

sistema das consignações;

9.2.3 Permitir ao MUNICÍPIO o acompanhamento e a fiscalização dos serviços

9.2.4 Respeitar o limite legal para a margem consignável emitida expressamente 
pelo MUNICÍPIO, de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos mensais
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dos servidores públicos, conforme Resolução a ser emitida pela Secretari 

Municipal de Administração;
Indicar os funcionários, ou representantes, que terão acesso ao sistema de 

consignações, bem como as operações que poderão realizar, junto 

empresa de gerenciamento;

É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de 

pessoal para a execução do objeto, incluídos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para o MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS;

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

prévia e expressa autorização desta Prefeitura, de qualquer dado ou 

informação a que tiver acesso, sob pena de perda do código para 

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

pagamento somente para realizar e acompanhar as operações solicitadas 

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

quando constatados usos indevidos de seus funcionários ou 

representantes;
Providenciar, diretamente com os servidores, cópias de seus documentos 

pessoais, últimos contracheques e comprovante de residência;
Não cobrar valores e encargos excedentes não permitidos em lei para 

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

permanência, juros capitalizados mensais;

Não vincular a concessão do serviço a outros produtos da 

CONSIGNATÁRIA. O objeto deste edital deve ser estritamente observadc, 

sendo o uso exclusivo para os serviços aqui estabelecidos, ficando 

proibido o uso para fins diversos deste estipulado;
Efetuar a Reserva de Margem Consignável no sistema da empresa dè 
gerenciamento de consignações, preenchidas na sua totalidade com os 

dados das operações propostas;
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As averbações e os cancelamentos de reserva de margem são de 

competência exclusiva da Instituição ou Empresa. Esta reserva deverá ter 

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

nesse prazo para a efetivação do serviço, sob pena de cancelamentc 
automático da reserva.
No ato da concessão do serviço, colher a assinatura do servidor nc 

contrato que autorizou a consignação em folha, não sendo permitidos 

vistos ou rubricas. Após, deverá anexar ao sistema informatizado d 

consignações o respectivo documento assinado, sob pena de advertência; 

Fornecer aos servidores o Contrato da prestação de serviço, junto com 

averbação de Reserva de Margem Consignável, ou documento que os 

valha, bem como outros formulários que se fizerem necessários 

formalização das operações;
Manter em seu poder documento original comprobatório da necessária 

autorização pessoal do servidor (contrato), juntamente com a averbação 

realizada, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da data do término da 

consignação, a ser apresentado sempre que solicitado, sob pena de perd 

do código para desconto;

Quando solicitado Secretaria Municipal de Administração, a consignatári 
terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar o contrato qu 

autorizou o desconto em folha de pagamento firmado pelo servidor, so 

pena de advertência;

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;
Emitir boleto por solicitação do servidor para quitação antecipada, 

contendo: a quantidade de parcelas estipulada, a quantidade de parcelas 

pagas, a quantidade de parcelas a serem quitadas através do boleto, saldo 

devedor a ser pago, redução dos juros das parcelas vincendas para 

quitação antecipada e demais descontos concedidos.

O prazo para liquidação (vencimento do boleto) deve ser de 10 dia 

corridos a contar da emissão do documento.

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
14

PREFEITURA
d u q u e  d e  
CÍpjA , 5C I

ESTADO DO 1110 DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

9.2.21 Cobrar diretamente do servidor o saldo devedor do parcelamento, por 

ocasião de afastamento, licença ou desligamento, que acarrete suspensão 

da amortização em folha de pagamento;
9.2.22 A consignatária que receber qualquer quantia indevida fica obrigada a 

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

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

deverá incidir correção monetária do período, sob pena de cancelamento 

do código para desconto.
9.2.23 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 do 

inadimplentes, nem poderá esta cercear o acesso do servidor aos serviços 

contratados.

9.2.24 A proibição descrita no item 9.2.23 também se aplicará quando, por erro 

de processamento do Município a parcela não for descontada do 
pagamento do servidor. Neste caso, o servidor deverá efetuar o 

pagamento diretamente à Instituição ou Empresa, conforme estabelecido 

no item 9.1.10.

9.2.25 Caberá à CONSIGNATÁRIA atualizar imediatamente o cadastro na 

Secretaria Municipal de Fazenda, caso haja, qualquer alteração na conta 
corrente indicada para repasse dos valores consignados em folha de 

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

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

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

valor da parcela a ser descontado em Folha de Pagamento permaneça 

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

judiciais.

10. DA FISCALIZAÇÃO
10.1 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.
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11. DO REPASSE DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
11.1 Os valores descontados em folha dos Servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE DE: 

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

Empresa CONTRATADA, serão repassados através de processamento e 

transferência eletrônica entre contas correntes, em até 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos contados da data do desconto.

12. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
12.1 O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS com relação a este chamamento público:

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

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

b. Poderá revogá-lo, a seu juízo, se for considerado inoportuno ou inconveniente 
ao interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

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

a. A anulação do procedimento 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 induz à do contrato, ressalvado, ainda, o 

dispositivo citado na condição anterior;
c. No caso de desfazimento do processo, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa.

13. DO RECURSO E IMPUGNAÇÃO
13.1 Eventuais impugnações ao Edital e pedidos de esclarecimentos devem se- 

protocolados na Secretaria Municipal de Administração, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis após a publicação do Edital no Boletim Oficial do Município, sob pena 

de julgar intempestivo o recurso;
13.2 Caberá ao Secretário Municipal de Administração decidir sobre a petição 

impugnatória no prazo de até 03 (três) dias úteis do recebimento da mesma;

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
16



21
BOLETIM nº 7038

Segunda-feira
06 de Setembro de 2021

Boletim Oficial
do Município

DUQUE DE
t ^ C A X I A S

P R E F E I T U R A

ESTADO DO 1UO DE JANEIRO

13.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no edital, ressalvado o disposto no item 17.3. As respostas às 
impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do 

processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por 

qualquer interessado
13.4 O recurso será dirigido ao Secretário Municipal de Administração, e deverá ser 

protocolado em até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do fato a ser 

contestado;

13.5 O Secretário Municipal de Administração poderá reconsiderar sua decisão no 

prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse prazo, remetê-lo ao Procurador Geral do 

Município, devendo, neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

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

de aproveitamento.
13.7 As impugnações e recursos deverão ser protocolados na Secretaria Municipal de 

Administração, situada na Alameda Esmeralda, 216, Jardim Primavera, Duque de 
Caxias -  RJ, CEP 25.215-260, de segunda a sexta, no horário de 9h as 12h, ou 

de 13h as 16h, com exceção de feriados e pontos facultativos.

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

contraditório, as seguintes penalidades:

14.1.1 Advertência por escrito, quando:
a. As consignações forem processadas em desacordo com as normas 

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

b. Não forem atendidas as solicitações da Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias, se do fato não resultar pena mais grave;

c. For infringido o disposto nos itens 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.C, §§1.° e 2.° do 8.1, 

9.2.14, 9.2.17 e 9.2.18 deste edital;
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14.1.2 Suspensão:

a. Preventiva do código de consignação, enquanto perdurar procedimenfr 

instaurado para verificação de utilização indevida das informações da folha de 
pagamento nas hipóteses do item abaixo.

14.1.3 Cancelamento do código de consignação, quando a CONSIGNATÁRIA:

a. Utilizar indevidamente as consignações em folha de pagamento ou processá- 

las em desacordo com o disposto neste edital, mediante simulação, fraude, 
dolo, conluio ou culpa;

b. Ceder, a qualquer título, a senha máster a terceiros;

c. Utilizar o código para descontos não previstos neste edital;

d. For infringido o disposto nos itens 9.2.7, 9.2.16 e 9.2.22 deste edital.

§ 1 0 A CONSIGNATÁRIA será notificada da infração a ela imputada para oferecimento 
de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

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

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

publicação do respectivo ato no Boletim Oficial do Município.

§3.° Da decisão que aplicar a penalidade caberá um único recurso ao Secretário 
Municipal de Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
§4.° Quando aplicada a pena de cancelamento do código de consignação, 

CONSIGNATÁRIA não poderá solicitar novo credenciamento pelo período de 5 (cinco) 
anos.

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

pretéritas, exceto as julgadas irregulares.

15. DO DESCREDENCIAMENTO
15.1 Estarão sujeitas ao descredenciamento as consignatárias que:

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

b. Não comprovarem a manutenção das condições exigidas neste edital por 

ocasião do recadastramento anual;

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

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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d. Em decorrência da aplicação de sanções previstas no Decreto n.° 7.240/19

§ 1 0 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.

16. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
16.1 Serão suspensos os efeitos do edital e consequentemente, não serão autorizados 

novos serviços aos servidores, quando:
a. Ocorrer o descumprimento de qualquer cláusula ou condição estipulada;

b. Não for repassado à CONSIGNATÁRIA o total de valores consignados, ho 

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

c. Houver mudança na política governamental ou operacional do MUNICÍPIO ou 

da CONSIGNATARIA, que recomendem a suspensão das contratações.

§ 1,° A suspensão e o restabelecimento do instrumento de credenciamento deverão ser 

comunicados através de ofício da parte interessada, não desobrigando as partes ê n 
relação às operações realizadas na sua vigência.

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

termo de credenciamento.

§3.° A suspensão de que trata este item perdurará até que o evento que motivou 

suspensão seja regularizado, sem prejuízo, no caso da alínea a, de aplicação de 

penalidade mais grave.

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.
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17.3 As propostas em andamento, cujo comprovante de averbação em folha 

pagamento já tenha sido emitido, terão continuidade de análise e poderão resul 

em contratação do crédito em caso de aprovação pela CONSIGNATÁRIA.

de
ar

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 A participação neste credenciamento implica em plena aceitação dos termos 

condições deste edital e seus anexos, bem como das normas administrativas 

vigentes.
18.2 Não serão aceitas documentações remetidas via e-mail.

18.3 O MUNICÍPIO ficará isento de qualquer ônus ou responsabilidade por débitos não 

liquidados pelos servidores municipais.

6.1 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 
ainda anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, não 

cabendo aos credenciados o direito de indenização, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da Lei Federal n. 8.666/93.

18.4 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Administração.

18.5 São partes integrantes deste Edital:

Anexo I -  Termo de Referência 
Anexo II -  Minuta do Termo de Credenciamento

Duque de Caxias, 23 de agosto de 2021.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PUBLICADO EM BOLETIM OF
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TERMO DE REFERENCIA

. DO OBJETO

.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência o Credenciamento de Instituições 

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

lie vida, seguros de pós vida e clube de benefícios, farmácias e óticas, mediante 

Consignação em folha de pagamento, aos servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE DE 
CAXIAS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Alameda Esmeralda, 216, Jardim 
>rimavera, Duque de Caxias -  RJ, CEP 25.215-260, inscrita no CNPJ/MF sob o r° 

29.138.328/0001 -50, onde:

a. Plano de Saúde: serviço oferecido por operadoras, empresas privadas, com 

o intuito de prestar assistência médica e hospitalar. 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 civil cu 

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

serviços de Plano Privado de Assistência à Saúde;

b. Planos Odontológicos: serviço oferecido por operadoras, empresas 

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 civil oú 

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

serviços de Plano Privado de Assistência à Saúde;

c. Seguros de Vida: seguro que garante a uma pessoa em caso de seu próprio 
falecimento um ressarcimento econômico a seus familiares diretos, ou na 

sua falta, para pessoa(s) escolhida(s) como beneficiária(s). Admite-se 
Seguro de Vida Resgatável -  apólice híbrida, onde além da cobertura dos
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beneficiários em caso de ausência ou incapacitação do segurado, pode ter 

seu valor, ou parte dele resgatado em casos de mudança nos planos 

familiares.

d. Seguros de Pós Vida: seguro destinado a arcar com as despesas 

envolvendo o sepultamento do segurado quando de sua morte, podendo ser 

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

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

mensal do servidor para a consignatária, visando conceder aos seus 

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;

f. Farmácias: Desconto em folha de pagamento inerente à aquisição de 
medicamentos, itens de higiene pessoal e afins;

g. Óticas: Desconto em folha de pagamento inerente à confecção de óculos de 

grau e afins.

DO PRAZO PARA O CREDENCIAMENTO

1 A vigência para adesão ao Chamamento Público para o credenciamento será de 24 

Vinte e quatro) meses a partir da data da publicação do edital no Boletim Oficial do 

MUNICÍPIO;

2.2 Os interessados poderão manifestar o interesse em aderir ao credenciamento em 

questão a qualquer momento, desde que dentro do prazo de vigência estabelecido no item 

anterior. Para tanto, deverão protocolar a Solicitação de Credenciamento -  ANEXO I, 

abrindo processo de Adesão ao Edital de Chamamento Público n.° XXX/SMA/2021, no 

Protocolo da Secretaria Municipal de Administração.

3-

DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

1. As Instituições e Empresas interessadas deverão protocolar a solicitação de 

redenciamento, conforme modelo apresentado no Anexo I do presente termo de
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deferência, com toda documentação de habilitação requerida no item 6, no Setor ce 
Protocolo da SMA, situado a Alameda Esmeralda, 206, Jardim Primavera, Duque ce 

axias -  RJ, CEP 25.215-260, de segunda a sexta, no horário de 9h as 12h ou de 13h éis 

6h, com exceção de feriados e pontos facultativos.

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

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

mprensa oficial, ou ainda por cópia que teve sua autenticidade atestada pelo agen 
administrativo, mediante apresentação do original.

3.3. A falta de qualquer dos documentos elencados acima, ou a sua apresentação fora da 

i/alidade, ou ainda a existência de sanção, junto aos cadastros de empresas inidôneas 

perante aos órgãos fiscalizadores elencados no item 6 deste termo de referência, que 

npeça a instituição financeira de contratar com a Administração Pública, ensejará no 

arquivamento do procedimento administrativo em tela;

3.4. A Secretaria Municipal de Administração poderá abrir prazo de, no máximo, 30 (trinta) 
dias para que a empresa possa sanar pendências em relação à apresentação d 

iocumentação apresentada, onde, caso a instituição financeira não sane a mesma dentro 

leste prazo, o processo será arquivado e a instituição financeira deverá abrir novo pedid 

na forma estabelecida neste termo de referência.

I. CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS

4.1. A empresa ou instituição interessada na adesão ao credenciamento deverá formular 
as consultas à SMA através do e-mail sma@duquedecaxias.rj.gov.br, com o assunto 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° XXX/SMA/2021”, ou pessoalmente, na sede da SMA, n 

mesmo horário informado no item 3.1.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Das instituições autorizadas a aderir ao credenciamento

s.1.1 Poderão aderir ao credenciamento todas as Instituições e Empresas devidamente 

constituídas e legalizadas junto aos seus órgãos de fiscalização.
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§1.° Não serão admitidas a participar do presente credenciamento:

a. 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;

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

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

credenciadas, na forma do Edital e do Termo de Referência, ocorrerá sem quaisquer 

ônus ou encargos ao Município de Duque de Caxias, sendo o termo firmado com a 
Instituição ou Empresa credenciada a título gratuito e não oneroso.
§3.° É facultada à SMA, em qualquer fase do credenciamento, promover diligências 

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

5.2 D os servidores autorizados a aderir a o s  serv iço s  d este  termo de referência

5.2.1 Os servidores ativos poderão averbar margem para consignação em folha de 

pagamento, desde que:
a. Tenham mais de 03 (três) meses de efetivo exercício;
b. Estando licenciados, que estejam com vencimentos integrais pagos pelo 

MUNICÍPIO.

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

servidores que:
a. Não possuam margem consignável necessária;
b. Estejam licenciados, afastados, cedidos ou em disponibilidade, cujos 

vencimentos não sejam pagos pelo respectivo órgão do MUNICÍPIO ou 

exonerados;

§2.° Os serviços serão celebrados exclusivamente entre a CONSIGNATÁRIA e os 

servidores, no âmbito deste termo de referência, para todos os fins e efeitos de direito.
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§3.° O total das consignações em folha de pagamento terá como limite máximo 30% 
(trinta por cento) dos rendimentos mensais, conforme Resolução a ser emitida pela 

Secretaria Municipal de Administração;

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

deverá ser reservado o percentual de 5% (cinco por cento) da margem especificada no 

caput deste artigo exclusivamente para este fim:

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

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

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

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

servidor.

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

i).1 A Instituição ou Empresa interessada deverá apresentar a documentação elencada 

abaixo à Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o disposto nos itens 

2 e 3 deste termo:

6.1.1 Habilitação Jurídica

a. Cédula de Identidade do responsável legal;
b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

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

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício;
d. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

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

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir;
e. Prova de registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas ou em repartições competentes, do ato constitutivo,
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estatuto ou contrato social em vigor, bem como da ata de eleição do termo de 
investidura dos representantes legais da pessoa jurídica;

Regularidade fisca l e trabalhista

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

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa ds 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Estadual;
Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Municipal;
Certidão de Regularidade do FGTS, demonstrando situação regular nc 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

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

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

www.tst.jus.br/certidão), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 29, V da Lei nc 

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

Alvará atualizado com endereço completo.

Qualificação econômico-financeira

Certidão Negativa de Falência expedida pelo cartório distribuidor da comarca 

da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicilie 

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

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

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

Declaração de não existência, em seu quadro de pessoal, empregado menor 

de 18 anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e menores
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de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal;

6.1.5 Qualificação técnica

a. As Instituições e Empresas, quando couber, deverão comprovar que estão 

devidamente registrados na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), 

além de estarem autorizadas a funcionarem pela ANS, através do registro da 
operadora e do plano, em se tratando de plano de saúde e odontológico.

6.1.6 Comprovação de acesso ao Sistema de Margem

a. As Instituições e Empresas deverão apresentar cópia do termo de adesã< 

assinado junto à empresa que gerencia a margem junto ao MUNICÍPIO em 

até 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do Termo de 

Credenciamento.

§1.° Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da Instituição 

ou Empresa interessada em aderir ao Chamamento Público em tela, a Secretaria 

Municipal de Administração verificará a existência de sanção que impeça a Instituição 

ou Empresa de contratar com a Administração Pública, mediante consulta aos 

seguintes cadastros:

a. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -  CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União;

http://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=norr 

e&direcao=asc

b. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
https://www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php

c. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União -  TCU

httPs://contas.tcu.aov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:Q:
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§2.° A consulta aos cadastros será realizada em nome da Instituição ou Empresa e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

§ 3.° A consignatária deverá estar em dia com suas responsabilidades fiscais durante 
todo o período do credenciamento.

7. DO CONTRATO E FORMALIDADES ADICIONAIS
7.1 Atendidas todas as condições previstas neste Termo de Referência, as 

Instituições e Empresas estarão aptas a celebrar o termo de Credenciamento

7.2 A Instituição ou Empresa credenciada e convocada deverá comparecer para 
celebrar o termo no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do 
recebimento da comunicação para tal, através de correio eletrônico ou notificação 

pessoal.

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

ensejará seu imediato cancelamento.

7.4 O Município de Duque de Caxias efetuará a publicação dos contratos decorrentes 

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

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

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

(sessenta) meses.

7.6 Após assinatura e devida publicação do termo de credenciamento, as Instituições 

e Empresas terão até 60 (sessenta) dias corridos para apresentar cópia do termo 

de adesão assinado junto à empresa que gerencia a margem junto ao 

MUNICÍPIO, como preceituado pelo item 6.1.6;
7.7 Em prosseguimento, de posse da cópia do contrato com a empresa de 

gerenciamento de margem, a Secretaria Municipal de Administração irá gerar 

código para desconto em folha de pagamento para a Instituição ou Empresa e 

informará este código à empresa de gerenciamento de margem;

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
8

[Mjg/W,/Í.MV
7

P5SFE5TURA
DUQUE DE

^aàkxsÊ drÁ̂ jCI A.S
ESTADO DO 1110 DE JANEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

7.8 Por fim, a Secretaria Municipal de Administração publicará, em Boletim Oficial, o 
Certificado de Empresa Consignatária, habilitando a Instituição ou Empresa a 

operar, nos termos de sua proposta, e nas condições estabelecidas no presente 

termo de referência, a concessão de serviços em consignação aos servidores 

públicos da Prefeitura de Duque de Caxias.

7.9 Para averiguações acerca dos termos do contrato com a empresa de 
gerenciamento, os interessados deverão se informar com a mesma;

8. DO SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO
8.1 Regras Gerais

8.1.1 Para utilização do sistema informatizado de consignações deverão se- 

observados os princípios da formalidade e da transparência, bem como as 
seguintes regras:

8.1.2 Toda e qualquer consignação deverá ser precedida da autorização formal e 

expressa do servidor;

8.1.3 Independente da solicitação do servidor, uma vez quitado antecipadamente 
o compromisso assumido, fica a consignatária obrigada, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da quitação das obrigações, a excluir ei 

respectiva consignação do sistema eletrônico de consignações, sob pens 

de ser aplicada à consignatária a advertência;
8.1.4 Nas consignações será assegurada a possibilidade de quitação antecipadéi 

mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, conforme 

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

advertência;

8.1.5 As consignações poderão ser canceladas:
a. Por interesse do MUNICÍPIO, observados os critérios de 

conveniência e oportunidade, após prévia comunicação à consignatária, nãc 
alcançando as consignações já averbadas ou em processo de averbação;
b. Por interesse da CONSIGNATÁRIA, expresso por meio de 

solicitação formal encaminhada à Secretaria Municipal de Administração;

c. Por interesse do SERVIDOR expresso por meio de solicitação forma 

à consignatária, para que esta última análise e, após deferimento, efetive,. £
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exclusão da consignação, diretamente no sistema informatizado de 
consignações, observando-se os prazos de lançamentos na folha de 

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

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

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

7.240/2019.

§jl.° Quanto ao cancelamento previsto no item 8.1.5.b, as operadoras privadas de 
assistência à saúde só poderão requerer o encerramento das consignações, caso seja 

observado os seguintes requisitos:

a. Comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o beneficiário, ou a 

inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
r

b. Garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou 

em tratamento e;
c. Informação prévia aos beneficiários em prazo mínimo de 50 (cinquenta) dias antes 

ao cancelamento;

§2. O cancelamento da consignação que trata a alínea c acima deverá ser efetivado pela 

ONSIGNATÁRIA, ou justificado seu indeferimento, no prazo improrrogável de 05 (cinco) 

d as úteis, contados da data do protocolo do pedido de cancelamento pelo servidor, sob 

)ena de advertência.

8.2 Do fluxograma para c o n c e ssã o  de serviço

8.2.1 Ficará a cargo única e exclusivamente do servidor escolher em qual 

Instituição ou Empresa contratará serviço a ser consignado em folha;

8.2.2 A Instituição ou Empresa deverá acessar o sistema de gerenciamento 

através de senha de acesso concedida pela empresa que estiver operando 

junto ao MUNICÍPIO, para averiguar a margem de cada servidor;
8.2.3 A instituição ou empresa averiguará se todas as condições para o serviço 

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

presença de todos os requisitos necessários, a instituição ou empresa 

emitirá o contrato a ser assinado pelas partes e realizará a averbação, com 

o respectivo bloqueio da margem correspondente do servidor;
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8.2.4 A empresa que opera junto ao MUNICÍPIO o gerenciamento da margem 

repassará à Prefeitura os valores a serem debitados em folha de pagamento 

até o dia estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração como “dia 

de corte”.

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1 OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

9.1.1 O Município de Duque de Caxias não será responsável solidário, nem 
mesmo garantidor das obrigações financeiras assumidas pelos Servidore 

Públicos em decorrência da concessão de serviços consignados em folha 
de pagamento pelas Instituições e Empresas credenciadas na forma deste 
termo, obrigando-se a:

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

das parcelas dos serviços concedidos;

9.1.3 Manter atualizados os dados cadastrais relativos aos Servidores Públicos;

9.1.4 Informar expressamente à empresa de sistema de gerenciamento de 

margem o valor do saldo da margem consignável dos servidores, 
disponível para a contratação do crédito.

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

(quarenta e cinco) dias corridos após o desconto;

9.1.6 Informar à Instituição ou Empresa a ocorrência de desligamento do 

Servidor Público por força de demissão, exoneração, licença sem 

vencimento e outros tipos de afastamentos que acarretem a exclusão do 

Servidor Público da folha;
9.1.7 O Município de Duque de Caxias também fica isento de qualquer 

responsabilidade quanto a não efetuação do desconto nos casos em que 

não se processar o pagamento por força de afastamento ou qualquer 

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

9.1.8 Indeferir pedido efetuado por servidor, sem a aquiescência da 
CONSIGNATÁRIA, de cancelamento das averbações das prestações do 

serviço, excetuando-se quando tratar de decisão judicial;
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9.1.9 Estabelecer os demais prazos a que a CONSIGNATÁRIA ficará sujeita 
para o fechamento da folha de pagamento dos servidores municipais.

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

de pagamento em determinado mês, o servidor deverá efetivar o 

pagamento diretamente à Instituição ou Empresa pelo mesmo valor, em 

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

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONSIGNATÁRIA
9.2.1 Conceder serviços de plano de saúde, ou plano odontológico, ou seguro 

de vida, ou seguro pós vida, ou clube de benefícios, ou ótica, ou farmácia 

aos consignantes cujos vencimentos são pagos diretamente pelo 

MUNICÍPIO, respeitadas as condições estabelecidas neste termo de 

referência;

9.2.2 Firmar termo de adesão com a empresa que opera junto ao MUNICÍPIO o 
sistema das consignações;

9.2.3 Permitir ao MUNICÍPIO o acompanhamento e a fiscalização dos serviços;

9.2.4 Respeitar o limite legal para a margem consignável emitida expressamente 
pelo MUNICÍPIO, de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos mensais 

dos servidores públicos, conforme Resolução a ser emitida pela Secretaria 

Municipal de Administração;
9.2.5 Indicar os funcionários, ou representantes, que terão acesso ao sistema de 

consignações, bem como as operações que poderão realizar, junto à 

empresa de gerenciamento;

9.2.6 É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de 

pessoal para a execução do objeto, incluídos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 

empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para o MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS;
9.2.7 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

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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informação a que tiver acesso, sob pena de perda do código para 
desconto;

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

pagamento somente para realizar e acompanhar as operações solicitadas 

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

quando constatados usos indevidos de seus funcionários ou 

representantes;
Providenciar, diretamente com os servidores, cópias de seus documentos 
pessoais, últimos contracheques e comprovante de residência;
Não cobrar valores e encargos excedentes não permitidos em lei para 

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

permanência, juros capitalizados mensais;

Não vincular a concessão do serviço a outros produtos da 
CONSIGNATÁRIA. O objeto deste termo de referência deve ser 
estritamente observado, , sendo o uso exclusivo para os serviços aqui 

estabelecidos, ficando proibido o uso para fins diversos deste estipulado; 
Efetuar a Reserva de Margem Consignável no sistema da empresa de 

gerenciamento de consignações, preenchidas na sua totalidade com os 

dados das operações propostas;
As averbações e os cancelamentos de reserva de margem são de 

competência exclusiva da Instituição ou Empresa. Esta reserva deverá têr 
validade pelo prazo máximo de 72 horas e o lançamento ser “confirmado” 
nesse prazo para a efetivação do serviço, sob pena de cancelamento 

automático da reserva.
No ato da concessão do serviço, colher a assinatura do servidor no 

contrato que autorizou a consignação em folha, não sendo permitidos 

vistos ou rubricas. Após, deverá anexar ao sistema informatizado dè 

consignações o respectivo documento assinado, sob pena de advertência; 
Fornecer aos servidores o Contrato da prestação de serviço, junto com a 
averbação de Reserva de Margem Consignável, ou documento que os 
valha, bem como outros formulários que se fizerem necessários à 

formalização das operações;
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9.2.16 Manter em seu poder documento original comprobatório da necessária 
autorização pessoal do servidor (contrato), juntamente com a averbação 

realizada, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da data do término da 

consignação, a ser apresentado sempre que solicitado, sob pena de perda 

do código para desconto;

9.2.17 Quando solicitado Secretaria Municipal de Administração, a consignatária 

terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar o contrato que 
autorizou o desconto em folha de pagamento firmado pelo servidor, sob 
pena de advertência;

9.2.18 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;

9.2.19 Emitir boleto por solicitação do servidor para quitação antecipada, 

contendo: a quantidade de parcelas estipulada, a quantidade de parcelas 

pagas, a quantidade de parcelas a serem quitadas através do boleto, saldo 
devedor a ser pago, redução dos juros das parcelas vincendas para a 
quitação antecipada e demais descontos concedidos.

9.2.20 O prazo para liquidação (vencimento do boleto) deve ser de 10 dias 

corridos a contar da emissão do documento.

9.2.21 Cobrar diretamente do servidor o saldo devedor do parcelamento, por 

ocasião de afastamento, licença ou desligamento, que acarrete suspensão 

da amortização em folha de pagamento;
9.2.22 A consignatária que receber qualquer quantia indevida fica obrigada a 

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

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

deverá incidir correção monetária do período, sob pena de cancelamento 

do código para desconto.
9.2.23 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 do servidor aos serviços 

contratados.
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9.2.24 A proibição descrita no item 9.2.23 também se aplicará quando, por erro 

de processamento do Município a parcela não for descontada do 

pagamento do servidor. Neste caso, o servidor deverá efetuar o 

pagamento diretamente à Instituição ou Empresa, conforme estabelecido 

no item 9.1.10.
9.2.25 Caberá à CONSIGNATÁRIA atualizar imediatamente o cadastro na 

Secretaria Municipal de Fazenda, caso haja, qualquer alteração na conta 
corrente indicada para repasse dos valores consignados em folha de 

pagamento.

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

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

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

valor da parcela a ser descontado em Folha de Pagamento permaneça 
dentro do percentual de margem permitido. O mesmo vale para decisões 
judiciais.

10. DA FISCALIZAÇÃO
10.1 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.

11. DO REPASSE DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
11.1 Os valores descontados em folha dos Servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE DE 

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

Empresa CONTRATADA, serão repassados através de processamento e 

transferência eletrônica entre contas correntes, em até 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos contados da data do desconto.

12. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
12.1 O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS com relação a este chamamento público:
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a. Deverá anulá-lo, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

b. Poderá revogá-lo, a seu juízo, se for considerado inoportuno ou inconveniente 
ao interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

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

a. A anulação do procedimento 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 induz à do contrato, ressalvado, ainda, c 
dispositivo citado na condição anterior;

c. No caso de desfazimento do processo, fica assegurado o contraditório e s 

ampla defesa.

13. DO RECURSO E IMPUGNAÇÃO
13.1 Eventuais impugnações ao Edital e pedidos de esclarecimentos devem ser 

protocolados na Secretaria Municipal de Administração, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis após a publicação do Edital no Boletim Oficial do Município, sob pena 

de julgar intempestivo o recurso;

13.2 Caberá ao Secretário Municipal de Administração decidir sobre a petição 

impugnatória no prazo de até 03 (três) dias úteis do recebimento da mesma;

13.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no edital, ressalvado o disposto no item 17.3. As respostas às 
impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do 
processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por 

qualquer interessado

13.4 O recurso será dirigido ao Secretário Municipal de Administração, e deverá ser 

protocolado em até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do fato a ser 

contestado;
13.5 O Secretário Municipal de Administração poderá reconsiderar sua decisão no 

prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse prazo, remetê-lo ao Procurador Geral do

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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Município, devendo, neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 03 (três) dias 

úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

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

de aproveitamento.

13.7 As impugnações e recursos deverão ser protocolados na Secretaria Municipal de 

Administração, situada na Alameda Esmeralda, 216, Jardim Primavera, Duque de 
Caxias -  RJ, CEP 25.215-260, de segunda a sexta, no horário de 9h as 12h, ou 

de 13h as 16h, com exceção de feriados e pontos facultativos.

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

contraditório, as seguintes penalidades:

14.1.1 Advertência por escrito, quando:

a. As consignações forem processadas em desacordo com as normas 

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

b. Não forem atendidas as solicitações da Prefeitura Municipal de Duque de 
Caxias, se do fato não resultar pena mais grave;

c. For infringido o disposto nos itens 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.C, §§1.° e 2.° do 8.1, 

9.2.14, 9.2.17 e 9.2.18 deste termo de referência;

14.1.2 Suspensão:

a. Preventiva do código de consignação, enquanto perdurar procedimento 

instaurado para verificação de utilização indevida das informações da folha de 

pagamento nas hipóteses do item abaixo.

14.1.3 Cancelamento do código de consignação, quando a CONSIGNATÁRIA:
a. Utilizar indevidamente as consignações em folha de pagamento ou processá- 

las em desacordo com o disposto neste termo de referência, mediante 

simulação, fraude, dolo, conluio ou culpa;

b. Ceder, a qualquer título, a senha máster a terceiros;

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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c. Utilizar o código para descontos não previstos neste termo de referência;
d. For infringido o disposto nos itens 9.2.7, 9.2.16 e 9.2.22 deste termo dei 

referência.

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

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

§ 2.° O não acolhimento da defesa ou a ausência de sua apresentação no praze 
previsto no §1.° deste artigo acarretará a aplicação da penalidade cabível, mediante 
publicação do respectivo ato no Boletim Oficial do Município.

§3.° Da decisão que aplicar a penalidade caberá um único recurso ao Secretário 
Municipal de Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

§4.° Quando aplicada a pena de cancelamento do código de consignação, a 

CONSIGNATÁRIA não poderá solicitar novo credenciamento pelo período de 5 (cinco) 
anos.

§5.° A aplicação das penalidades referidas nos itens 14.1.3 não alcançará situações 
pretéritas, exceto as julgadas irregulares.

15. DO DESCREDENCIAMENTO

15.1 Estarão sujeitas ao descredenciamento as consignatárias que:

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

b. Não comprovarem a manutenção das condições exigidas neste termo 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.

§ 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.

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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16. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
16.1 Serão suspensos os efeitos do termo de referência e consequentemente, não serão 

autorizados novos serviços aos servidores, quando:

a. Ocorrer o descumprimento de qualquer cláusula ou condição estipulada;

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

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

c. Houver mudança na política governamental ou operacional do MUNICÍPIO ou 

da CONSIGNATARIA, que recomendem a suspensão das contratações.

| § 1.° A suspensão e o restabelecimento do instrumento de credenciamento deverão ser

comunicados através de ofício da parte interessada, não desobrigando as partes em 

relação às operações realizadas na sua vigência.

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

§3.° A suspensão de que trata este item perdurará até que o evento que motivou a 

suspensão seja regularizado, sem prejuízo, no caso da alínea a, de aplicação de 
penalidade mais grave.

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 plenc 

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.

17.3 As propostas em andamento, cujo comprovante de averbação em folha de 

pagamento já tenha sido emitido, terão continuidade de análise e poderão resultar 

em contratação do crédito em caso de aprovação pela CONSIGNATÁRIA.

 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 A participação neste credenciamento implica em plena aceitação dos termos e 

condições deste termo de referência, bem como das normas administrativas 

vigentes. . r

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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18.2 Não serão aceitas documentações remetidas via e-mail.

Í8.3 O MUNICÍPIO ficará isento de qualquer ônus ou responsabilidade por débitos não 

liquidados pelos servidores municipais.

18.4 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 

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

cabendo aos credenciados o direito de indenização, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da Lei Federal n. 8 .666/93 .
18.5 Os casos omissos neste termo serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Administração.
18.6 São partes integrantes deste Termo de Referência: 

Anexo I -  Modelo de Solicitação do Credenciamento

Duque de Caxias, 18 de agosto de 2021.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração

Alameda Esmeralda, 206. Jardim Primavera.
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ANEXO I

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.° XXX/SMA/2021 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

A Instituição/Empresa _ _, inscrita no CNPJ sob o n.° _, sediada à

seu representante legal, vem por meio deste, DECLARAR que leu e concorda com todos os termos esta 

no presente edital e solicitar o credenciamento para consignação em folha de pagamento, junto ao Mur 

Duque de Caxias, para, nestes termos e respectivo Termo de Referência, prestar serviços d e _______

_, por 

Delecidos 

icípio de

Para tanto, DECLARO estar anexando, neste ato, toda documentação de habilitação jurídica e fiscal 

solicitada, a saber:

A ser preenchido pela SMA
Docun lentos de habilitação

Fo lhas

D o c u m e n to  vá lid o  jn a  d a ta  

d e  a b e r tu r a  d o  Proc. 

A d m in is tra t iv o ?

Cédula de Identidade do responsável legal da instituição ou empresa Sim Não
Ato co 
em se 
acomp£

jstitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
nhado de documentos de eleição de seus administradores

Sim Nãc

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

Sim Nãc

Decretjij de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedidb pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

Sim Nãc

Prova dè registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas ou em repartições competentes, do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, bem como da ata de eleição do termo de investidura 
dos reprjesentantes legais da pessoa jurídica

Sim Não

Prova c)e inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) Sim Não
Prova d 
de certi 
(RFB) e! 
créditqS 
adminis 
Portaria 
Brasil e:

p regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
Jão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Dela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
.rados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

■Ia Procuradora-Geral da Fazenda Nacional

Sim Não

Certidqc | de Regularidade da Fazenda Pública Estadual Sim Não

Certidqç > de Regularidade da Fazenda Pública Municipal Sim Não

Certidac
cumprtn

de Regularidade do FGTS, demonstrando situação regular no 
lento dos encargos sociais instituídos por Lei

Sim Não

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e 
eletronicamente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho, disponível no site 
www.tst.jus.br/certidão), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos 
perante; a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 29, V da Lei ns 8.666/93 e art. 
642-A da CLT (incluído pela Lei n 9 12.240/11)

Sim Nãi

Alvará Atualizado com endereço completo Sim Nãc
Certidão Negativa de Falência expedida pelo cartório da sede da pessoa jurídica 
ou de execucão Datrimonial exDedida no domicílio distribuidor da comarca, da 
pessoa tísica, a no máximo 90 (noventa) dias corridos da data do credenciamento, 
de acorjjo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93)

Sim Nã<

Declaração de não existência, em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 
anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e menores de 16 anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos 
termos {do inciso XXXIII do art. 7   da Constituição Federal

Sim Nãí

As Instjftuições e Empresas, quando couber, deverão comprovar que estão 
devidamente registrados na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), além 
de estarem autorizadas a funcionarem pela ANS, através do registro da operadora 
e do plqno, em se tratando de plano de saúde e odontológico

Sim Nãc>

NA: Não se aplica.

Í
>ECLARO, ainda, estar ciente de que a  falta de qualquer dos documentos elencados acima, ou a sua 

ção fora da validade, ou ainda a existência de sanção, junto aos cadastros de empresas inidôneas perante 

>s fiscalizadores, que impeça a  instituição ou empresa de contratar com a Administração Pública, 

10 arquivamento do procedimento administrativo em tela.

DECLARO, por fim, estar a par de todas as condições para assinatura do contrato junto à empresa de 

gerenciamento de margem atuante no Município de Duque de Caxias e que, após a assinatura do Termo de 

Credensiamento junto a este órgão, devo apresentar cópia e original, para conferência, do contrato assinado junto
i

a referida empresa, sem o qual, não será gerado código para consignação em folha de pagamento.

Local e data

Assinatura e carimbo da instituição ou empresa

NOME DO CONTATO DA EM PRESA:_____

NÚMERO DE TELEFONE/CELULAR: ( _  ) . 

E-MAIL:

Observação: Este modelo deverá ser impresso em papel timbrado da empresa.

ANEXO II
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.: 121

TERMO DE CREDENCIAMENTO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
XXXXXXXXXXXXX E, DE OUTRO LADO, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ORIUNDO DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO XXX/XXX/XXXX, NA FORMA 
ABAIXO:

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

Alameda Dona Esmeralda, n2. 206 - Jardim Primavera, Duque de Caxias, RJ, inscrito no CMPJ n2. 

29.138.328/0001-50, neste ato representado, por seu Prefeito WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA, 

brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n2 084.731.983, expedida pelo IFP/RJ e inscrito 

no CPF/MF sob o n2 013.118.467-94, que delega competência através da Lei Municipal n2 2.825 de 

06/01/2017, ao Secretário Municipal de XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXX, portador da Identidade n2 XXXXXXXXX, expedida pelo XXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF 

scb o n2 XXXXXXXXXXXXXXXX e, de outro lado, XXXXXXXXXXXX, doravante denominada 

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

XXXXXXXXXXXXX, n2 XXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXX/XX, CEP: XXXXXXXXXX, neste ato 

representada por XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXX, portador da carte ra de 

idêntidade n2 XXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o ns XXXXXXXXXXXXXX, resolvem celebrar o 

presente TERMO DE CREDENCIAMENTO, tendo em vista o constante e decidido no Processo 

Administrativo n2 XXXXXXXXXXXXXXX, oriundo do chamamento público XXX/XXX/XXX, publicado no 

Boletim Oficial n2 XXXX de XX de XXXX de XXXX, contendo as seguintes cláusulas e condições:

Esti

int

7.

pn

co

CLÁUSULA PRIMEIRA -  (Legislação Aplicável)

e Termo rege-se por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende 

sgrante do presente termo, bem como a Lei n2. 8.666, de 21/06/93, e suas alterações, Deere 

de 20/03/2019, Decreto n2 7.349 de 24/07/2019, Lei Complementar Federal n2 101 e 

éceitos de direito público, pela proposta da CREDENCIADA e pelas Cláusulas deste Termo 

mo pelo Edital e seus anexos.

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

como 

to n°. 

pelos 

bem
Serviço Público, Municipal
P.A n° 008/001143/2020
Rubrica: Fls.: 122
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P* rágrafo 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 

transcritas neste Instrumento.

O

xx:

CLÁUSULA SEGUNDA -  (Objeto)

objeto do presente termo é o credenciamento de empresa para prestação de serviços de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oriundo do chamamento público 

XXX/XXX/XXXX, conforme o constante no Procedimento Administrativo n9 XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Parágrafo Primeiro -  Os serviços prestados pela CREDENCIADA serão firmados facultativa mente, 

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.

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

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

Procedimento Administrativo n9 XXXXXXXXXXXXXXXXX, oriundo do chamamento público 

XXX/XXX/XXXX.

CLÁUSULA TERCEIRA -  (Das Condições de Atendimento)

Para atender o objeto deste Termo, a CREDENCIADA obriga-se a observar as regras de admissão de 

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

Parágrafo Único -  As normas de operacionalização e fluxograma das consignações, qiando 

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

estabelecido no §1.9, do art. 3.9 do Decreto n9 7.240/2019.

CLÁUSULA QUARTA -  (Obrigações da CREDENCIADA)

Os serviços objeto deste Termo serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento 

da CREDENCIADA e por profissionais qué, não estando incluídos nas categorias referidas no 

parágrafo primeiro desta Cláusula, sejam admitidos nas dependências da CREDENCIADA para 

prestar serviços.

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

CREDENCIADO:

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

Serviço Públicc 
P.A n° 008/001 
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_____  P R E F E I T U R A
tlJT DUQUE DE

CAXIAS
I -  Membro da instituição;

-  Profissional que tenha vínculo de emprego com a CREDENCIADA;

II -  Profissional autônomo que, eventual ou permanentemente, preste serviço à CREDENCIADA, ou 

se a, 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 

dependências da CREDENCIADA.

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.

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;

III -  Justificar aos usuários ou aos seus representantes, as razões técnicas alegadas quando da 

dec são 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 confidencialidade de dados e informações sobre usuários;

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

env'ando-lhe, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de registro da alteração, cópia 

aute nticada dos respectivos documentos;

VIIL Submeter-se às normas e legislações pertinentes editadas pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Sexto -  A CREDENCIADA obriga-se a cumprir com as demais cláusulas constantes 

Termo de Referência.

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

no
Serviço Público! Municipal
P.A n° 008/001143/2020
Rubrica: Fls.: 124

PR E F E I T U R A
duque  de

@  cax ias
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.

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

reduzem a responsabilidade da CREDENCIADA.

CLÁUSULA SEXTA -  (Do Prazo)

O prazo de vigência do presente Termo será de XX (XXX) meses, contados da sua assinatura, podendo

ser sivosprorrogado por interesse do MUNICÍPIO e anuência da CREDENCIADA, por iguais e sucess 

per odos, até o limite de sessenta meses.

Paragrafo Único -  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.

CLÁUSULA SÉTIMA -  (Valor)

MUNICÍPIO repassará à CREDENCIÁRIA os valores consignados a seu favor em folhaO

pagamento

CLÁUSULA OITAVA -  (Da Fiscalização)

A Fiscalização dos serviços decorrentes desse Credenciamento ficará a cargo da Secretaria Munic 

de XXXXXXXXXX.

de

pal

CLÁUSULA NONA -  (Força Maior)

Os motivos de força maior que possam impedir a CREDENCIADA de cumprir o prazo e condições do 

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

consideradas quaisquer alegações baseadas em greve ou em ocorrência não comunicada nem aceitas

Ala
CE

meda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera
P: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ

w>Yw.duquedecaxias.rj.gov.br
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pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da 

exécução do Credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA -  (Suspensão da Execução)

É facultado ao MUNICÍPIO suspender a execução do Credenciamento e a contagem dos prazos diante 

de justificadas razões de interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  (Rescisão Administrativa)

A declaração de rescisão deste Credenciamento poderá se dar numa das seguintes hipóteses:

a) pala 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;

d) unilateral, pelo MUNICÍPIO, após o devido processo legal, no caso de descumprimentò de 

condições estabelecidas no Termo de Credenciamento e no Processo Administrativo n  ̂

XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Parágrafo Único - Nos casos supracitados, a Rescisão operará seus efeitos a partir da publicaçãõ do

ato administrativo no Boletim Oficial, aplicáveis à espécie os artigos 77 e seguintes da Lei 

8.666/93.

ne.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  (Foro)

A CRÉDENCIADA obriga-se por si e por seus sucessores ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e 

cond ções do presente Termo, e elege para foro deste, o do Município de Duque de Caxias, com 

expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  (Publicação)

O MUNICÍPIO obriga-se a promover a publicação em extrato do presente Credenciamento, no 

Boletim Oficial, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da sua assinatura.

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

P R E F E I T U R A
duque  de

& CAXIAS
Serviço Público! Municipal
P.A n° 008/001143/2020
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  (Fiscalização Financeira e Orçamentária)

O MUNICÍPIO providenciará a remessa de cópias do presente instrumento ao Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua publicação, sendo mantida uma 

via digitalizada do Termo pela Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e pela Secretaria 

Municipal de Controle Interno.

Parágrafo Único -  A Procuradoria Geral do Município será responsável por manter em seus arquivos 

um a via autêntica do Termo.

E,

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  (Assinaturas)

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

representantes em 03 (três) vias de igual teor e forma, estando cientes que eventual divergência 

ertre o presente Contrato e o Edital de Chamamento Público acostado no processo administrativo 

respectivo, este último prevalecerá sobre aquele.

Duque de Caxias, XX de XXXX de XXXX.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
XXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

2ª CPIA – Comissão Permanente de Licitações

2ª PUBLICAÇÃO

29 CPIA- SMA/PMDC 

Proc. 014/001779/2020 

Fls.
Rub. _____

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA M UNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA M UNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ã CPIA-COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

Processo n.9 014/001779/2020

A Presidente da 29 Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, pelo 
presente Edital, CONVOCA a Senhora ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA 
SANTOS, Auxiliar de Enfermagem, Matrícula n.9 13775-0, que se encontra em 
lugar incerto e não sabido, para que possa apresentar defesa no Processo 
Administrativo n.9 014/001779/2020, devendo comparecer no prazo de 15 
(quinze) dias, a partir da última publicação do presente Edital, na sala de 
reuniões da CPIA situada no prédio da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 
localizado na Alameda Dona Esmeralda n.9 206, Jardim Primavera, Duque de 
Caxias, implicando o seu não comparecimento em REVELIA e no 
prosseguimento dos trabalhos da 29 Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo.

Duque de Caxias, 31 de agosto de 2021

(
n

■ ,
Marilda de Paula e'Silva

Presidente da 29CPIA
Matrícula 04983-6

II CPIA, R e u n iã o  ás te rç a s -fe ira s , A la m e d a  D o n a  E sm e ra ld a , n° 206, J a rd im  P rim a ve ra , D u q u e  d e  C a x ia s  -R J ,  CEP 3 -~  P 0 J9 

25.21 5 -2 6 0 , e m a il: 2 c p ia s m a @ d u q u e d e c a x ia s .r j.g o v .b r . PUBLICADO €M  BOLETIM OFICIAL
N° W b  Pgô6/oc1 /20O|

5ª CPIA – Comissão Permanente de Licitações

3ª PUBLICAÇÃO

§f Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 
Secretaria Municipal de Administração
53 Comissão Permanente de Inquérito Administrativo

Processo 000/062473/2010 -  Fls.: J- ãlU 
apenso processo 69.230/2012

EDITAL

A Presidente da 5? Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, pelo presente 

Edital, convoca 0 Senhor ROBERTO PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR, Professor I, matrícula 12.958-3, que se

processo administrativo n  ̂ 000/062473/2010, devendo comparecer no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar de data da última publicação do presente edital, na Sede da Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias, situada na Alameda Dona Esmeralda, n5 206. Jardim Primavera. Duque de Caxias. RJ. Ciente que 

0 seu não comparecimento a esta 5? CPIA/SMA implica REVELIA e o consequente prosseguimento dos 

trabalhos da comissão.

encontra em lugar incerto e não sabido, para que possa prestar esclarecimentos quanto ao contido no

Duque de Caxias, 27 de Agosto de 2021.

MARII\ IATTOS
Presidente da 5- CPIA
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias
Secretaria Municipal de Administração
5? Comissão Permanente de Inquérito Administrativo

Processo 008/001623/2019 -  Fls.: MU;

Edital, convoca a Senhora PRISCILA DA CRUZ REYNTIENS PASTOR, Médica, matrícula 19.862-5, que se
v

encontra em lugar incerto e não sabido, para que possa prestar esclarecimentos quanto ao contido no 

processo administrativo n9 008/001623/2019, devendo comparecer no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar de data da última publicação do presente edital, na Sede da Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias, situada na Alameda Dona Esmeralda, n9 206. Jardim Primavera. Duque de Caxias. RJ. Ciente que 

o seu não comparecimento a esta 59 CPIA/SMA implica REVELIA e o consequente prosseguimento dos 

trabalhos da comissão.

EDITAL

A Presidente da 59 Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, pelo presente

Duque de Caxias, 27 de Agosto de 2021.

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE OBRAS E DEFESA CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAl DE CBRAS E DEFESA CIVIl 
GERENCIA DE OBRAS CONTRATADAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Obras e 

Defesa Civil

SsaetMiade

HOMOLOGO E ADJUDICO

Processo n° 
Interessado n°

:013/000428/2021 
: Ofício n° 608/2021-SMODC

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n° 013/2021

Assunto : Homologação
Objeto da Contratação : Contratação de empresa especializada para fornecimento de cimento CPIII 

para o município de Duque de Caxias/RJ, através do Sistema de Registro de Preços.

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021

HOMOLOGO E ADJUDICO a presente Licitação referente ao processo administrativo n° 

013/000428/2021, na modalidade Pregão presencial n° 013/2021, desta Prefeitura Municipal de Duque 

de Caxias, para que homologação e adjudicação nele referida produza seus efeitos jurídicos e legais, em 

favor da empresa A.M ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, inscrita no CNPJ n° 34.059.060/0001-00, no 

valor de R$ 823.804,80 (Oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e quatro reais e oitenta centavos), tudo 

conforme documentação constante no processo.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 01 de Setembro de 2021.

SUBSEC ARíO OPERACIONAL -  SMODC
Mat: 35.177-6

Et _ -
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL 

Mat.: 39.510-2

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIA

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDEH P R E F E I T U R A

duque  de

_ 1  CAXIAS

EXTRATO DO TERMO DE PRESTAÇÃO c)e SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS

ESPÉC E

TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS n9 05-013/2021, oriundo da Dispensa de Licitação,

com base no art. 24, inciso IV, da Lei Federal n° 

013/000381/2021.

8.666/93, constante no Processo Administrativo ns

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e de outro lado, JESBAN

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o ns 00.218.105/0001-11, neste ato representada,

por procuração pela Sra. ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES, inscrita no CPF sob o n9 002.789.457-67.

OBJFrO

O objeto do presente termo é a reforma do Centro cirúrgico do Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em total 

de 683,84m2, localizado à Rodovia Washington Luiz, 3200, Parque Beira Mar -  1° Distrito, Duque de Caxias/RJ, 

conforme especificações e quantidades contidas no Memorial Justificativo e Descritivo, Ato de Dispensa de

Licitação e demais documentos constantes no Processo Administrativo n9 013/000381/2021. O valor global deste

Termo é de R$ 377.663,70 (trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos).

A despesa total deste Termo será coberta pela Nota de Empenho:

NS DATA : VALOR UNIDADE FUNÇÃO SU8-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO . ELEMENTO FONTE

1216 26/08/2021 R$ 377.663,70 1491 10 302 0018 1102 4.4.96.51.00 100

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 26 de agosto de 2021.

MUNI
EDGAR JACl

Superinte

DÊ DUQUE DE CAXIAS 
NTO VIEIRA NETO
e Executivo de Saúde

PUBLICADO LM BOLETIM OFUAL 
N° DE
                _              

Alameda Esmeralda, n9 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ

www.duquedecaxias.rj.gov.br

PREFEITURA
DUQUE DE
CAXIAS

Numero do Protesso Administrativo 013/000381/2021
•

Modalidade da Licitação
■ ■: í i  ■■: 1 :1  ê  g  S # ! í f e í i í í t S  S i  i i M  ■ iÉ i l l i é i

Dispensa de Licitação, com base no art. 24, IV, da Lei 
8.666/1993.

.. . ?!i«;í t }  ;>■ * <;v v> *>■ .»■ ;fc  . ^ v ;

Tipo de Licitação -

. ^
Espécie do Contrato Termo de Prestação de Serviços de Execução de Obras

■ ;
Data de assinatura

v í :v : ' m M W & B í M M
26 /08 /2021

' '  /  ‘ T  1 * r «? ríF ri ; j M  ^
Prazo

■
60 (sessenta) dias corridos

.. .................................................... - 4  - V ; — :
Valor global

■ - ' • ■■ ' • ■: ' ! r •' • • ' •' : •■= ' ' -  - —

R$ 377.663,70 (trezentos e setenta e sete mil, 

seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos).

■ v í v :v  : M ; ' ■ ■;p o a : " :  p . : * " : p S i g j g j j í ! | | ”
Número, data e valor do Empenho 

Dados secundários

; ■ 4  i í l l i â i 1$  | » | | | p í  | | | | | | |

■ .V. V V,: . , 1

Ne 1216, emitida em 26/08 /2021 , no valor de R$ 
377.663,70

O objeto do presente termo é a reforma do Centro 

cirúrgico do Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, 

em total de 683,84m2, localizado à Rodovia 

Washington Luiz, 3200, Parque Beira M ar - 1° Distrito, 

Duque de Caxias/RJ, conforme especificações e 

quantidades contidas no Mem orial Justificativo e 

Descritivo, Ato de Dispensa de Licitação e demais 

documentos constantes no Processo Administrativo 

ne 013/000381/2021.

Alameda Esmera da, n2 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ

www.duquedecaxias.rj.gov.br
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOSPREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

EXTRATO

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.° 03/2021

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas conforme Procedimento

Administrativo n° 017/000340/2020.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, e de 

outro lado, JESUINO ARMILIATO.

OBJETO: O presente Termo de ajuste de contas tem por objeto a

liquidação da importância de R$ 20.300,00 (vinte mil e 

trezentos reais), pelo Município em favor de JESUINO 

ARMILIATO, relativos aos alugueis dos meses de 

outubro de 2020 a abril de 2021 do imóvel onde 

funciona a Casa da Mulher.

DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2021.

________ i £ .

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

TORNAR SEM EFEITO O TERMO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO

DETERMINADO

O Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, MARCUS 

VINÍCIUS DE MORAES GUIMARAES, no uso de suas atribuições, resolve tornar público para 

conhecimento de todos que decidiu tornar sem efeito a Publicação do TERMO DE 

CONTRATAÇÃO n° 289/2021 de RICARDO ALEXANDRE MATEUS DE SOUZA.

Duque de Caxias, 30 de agosto de 2021.

MARCUS VI
Secretário Municipal de Assist

____ DE MORAES GUIMARAES
ícia Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias 
Mat. 39.589-7

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
N° ^ 3 ?  DE t f  / $!2m

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias /  RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21) 2672-6650

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brigadeiro Limae Silva, 1618 

Tel.: 2672-6690

RESOLUÇÃO N° 080/CMAS/2021

Dispõe sobre a aprovação do 
Relatório Final da XV 
Conferência Municipal de 
Assistência Social de Duque 
de Caxias.

O Conselho M unicipal de A ssistência Social de D uque de Caxias -  C M A S/D C , no uso 

das atribuições conferidas pela Lei Federal n° 8.742 de 07 de dezem bro de 1993 e pela 

Lei M unicipal n° 2267 de 13 de ju lho  de 2009.

RESOLVE:

Art. Io - A provar o Relatório Final da X V  C onferência M unicipal de A ssistência Social 

de D uque de Caxias.

Art. 2o - Esta Resolução entra em  vigor na data de sua publicação.

D uque de Caxias, 02 de setem bro de 2021.

QMUaJC o L O Y V íL ^ ,
A lice Bernardo de M elo 

Secretária Executiva do CM AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618 
Tel.: 2672-6690

XV
W HjmtípO! o v

D uque de Caxias, 02 de setem bro de 2021.

Relatório Final da XV Conferência Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias

O presente relatório  tem  como principal objetivo retratar a d inâm ica da XV C onferência M unicipal de 

A ssistência Social de D uque de Caxias, desde os eventos de m obilização e preparação que antecederam  

à Conferência, com o tam bém  a sua organização.

De acordo com  B orba, 2020, a pandem ia do novo coronavírus tem  ocasionado, em  grande parte da 

população m undial, dentre elas a população brasileira, quadros de ansiedade e aflorado d iversos tipos 

de sentim entos e com oções, independente da classe social ou cultural que o indivíduo pertença. Daí o 

grande desafio  do CM A S em realizar a XV Conferência Municipal de Assistência Social de Duque 

de Caxias garantindo o cum prim ento de todos os protocolos instituídos pela O rganização M undial de 

Saúde -  O M S e o M inistério da Saúde, no enfrentam ento da propagação decorrente do novo 

coronavírus.

A com issão organizadora da XV C onferência foi instituída em  02 de fevereiro de 2021, através da 

R esolução n° 009/C M A S/2021, com  a participação de duas C onselheiras G overnam entais, as Sras. 

Thereza C ristina  Santos da Rocha de M iranda e Valéria A lves de Souza Ignácio  e duas C onselheiras 

da Sociedade C ivil, as Sras. Renata Tavares Santos e Z élia  M aria M arques do N ascim ento , além  disso 

contou com  o suporte de 09 (nove) profissionais vinculados a Secretária E xecutiva do C M A S, um a 

equipe de apoio técnico para os dias da C onferência com posta por 09 profissionais vinculados a 

em presa de TI, 02 estagiários, 14 (quatorze) profissionais v inculados a SM A SD H , totalizando 34 

(trinta e quatro) colaboradores.

Em  06 de abril de 2021 o Colegiado do CM A S deliberou através da R esolução n° 020/C M A S/2021, a 

convocação da X V  Conferência M unicipal de A ssistência Social, publicada em  B oletim  O ficial n° 

6998, de 04 de junho  de 2021, sendo esta, tam bém  convocada pelo Exm o. Prefeito  M unicipal, de 

D uque de Caxias, Sr. W ashington Reis de O liveira, através do D ecreto n° 7.942, publicado em  Boletim  

Oficial n° 7016.

1
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A XV Conferência Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias foi realizada de forma híbrida,

presencial no dia: 27 de agosto de 2021, no A uditório  da U niversidade Estácio, C am pus D uque de 

Caxias 1, no endereço: R ua M ajor Correia de M elo, n° 86, Jardim  25 de Agosto, D uque de Caxias/RJ 

e teve com o tem a central: “Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com 

financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

Em 01 de junho  de 2021 o Colegiado do CM A S deliberou através da Resolução n° 038/C M A S/2021, 

a norm atização da X V  C onferência M unicipal de A ssistência Social, publicada em  B oletim  Oficial n° 

6998, de 04 de junho  de 2021, tendo com o eixos tem áticos: EIX O  1 -  A proteção social não 

contributiva e o princípio da equidade com o paradigm a para a gestão dos direitos socioassistenciais no 

enfrentam ento das desigualdades. EIXO 2 -  F inanciam ento e orçam ento com o instrum ento para um a 

gestão de com prom issos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia  dos direitos 

socioassistenciais. E IX O  3 - Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a im portância da 

participação dos usuários. EIXO 4 - Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação 

entre serviços, benefícios e transferência de renda com o garantias de direitos socioassistenciais e 

proteção social. EIX O  5 - A tuação do SUAS em Situações de Calam idade Pública e Em ergências. A 

C onferência foi p recedida de Encontros Preparatórios com  U suários e A ssem bléias A m pliadas.

D urante o m ês de junho  foram  realizados 04 (quatro) Encontros Preparatórios com  cerca de 43 

(quarenta e três) U suários dos Serviços de Proteção e A tendim ento Integral à Fam ília- PAIF, 

provindos dos CR A S, sendo garantido 1 (um ) encontro por D istrito a saber: Io Distrito, no dia 14 de 

junho  de 2021, horário  de 09 às 11 h, no Centro de C onvivência do Idoso -  CCI, R ua M anoel Vieira, 

s/n°, no Bairro C entenário , 2o Distrito, no dia 16 de junho  de 2001, horário de 09 às 11 h, no CRAS 

V ila M aria Elelena, localizado na R ua A ntenor Rezende, 100 -  V ila M aria H elena, 3o Distrito, no dia 

15 de junho  de 2021, no horário de 9h às 1 lh , na E scola M unicipal Capitão Fuzileiro  N aval Eduardo 

G om es, localizada na A venida Hélio de O liveira, s/n° em  Parada M orabi e no 4o Distrito, no dia 17 de 

junho  de 2021, no horário  de 14h às 16 h, no Centro Paroquial N ossa Senhora das G raças, em  Xerém . 

N estas ocasiões foram  escolhidos 20 (vinte) candidatos à D elegados representantes deste segm ento.

Em  06 de ju lho  de 2021 o colegiado do CM A S deliberou através da Resolução n° 063/C M A S/2021, a 

convocação das A ssem bléias A m pliadas da X V  C onferência M unicipal de A ssistência Social de 

Duque de Caxias, publicada em Boletim  Oficial n° 7013, de 09 de ju lho  de 2021.

tendo em vista, o atual período pandêm ico, sendo virtual nos dias: 20, 23 e 24 de agosto de 2021 e
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N os dias 13 e 14 de ju lh o  de 2021, dando prosseguim ento  as etapas preparatórias da X V  C onferência 

M unicipal de A ssistência Social, o CM A S realizou no auditório da O rdem  dos A dvogados do Brasil 

de D uque de C axias -  O A B/D C as R euniões das A ssem bléias A m pliadas, com  51 (cinquenta e um ) 

participantes no prim eiro dia e 58 (cinquenta e oito) no segundo dia, totalizando 109 (cento e nove) 

participantes. A s reuniões tiveram  com o objetivo prom over e qualificar a efetiva participação dos 

R epresentantes do Poder Público e os R epresentantes da Sociedade C ivil, com o tam bém , eleger e 

hom ologar os D elegados representantes das Entidades de atendim ento, representantes dos 

Trabalhadores da área, representantes dos U suários e representantes do Poder Público. Nas 

A ssem bléias A m pliadas, a V ice-Presidente do C M A S, Sra. M areia Sanches B raga F igueira, p roferiu  

a Palestra: “Conferência Municipal de Assistência Social: Um espaço de Construção de Políticas 

Públicas.”

N o dia 13 de ju lho  foram  eleitos e hom ologados 5 (cinco) R epresentantes de E ntidades e 15 (quinze) 

R epresentantes do Poder Público, j á  no dia 14 de ju lh o  foram  eleitos e hom ologados 10 (dez) 

Representantes do segm ento de U suários Socioassistenciais, tendo em  vista  a  vacância  de candidatos 

a D elegados do segm ento de Trabalhadores da Á rea, to talizando 30 (trinta) D elegados.

A delegação da XV Conferência Municipal de Assistência Social foi form ada paritariam ente por 30 

(trinta) D elegados hom ologados nas A ssem bléias A m pliadas, sendo acrescida paritariam ente de 16 

(dezesseis) C onselheiros (as) do CM A S, que participaram  na condição de D elegados N atos, 

totalizando 46 (quarenta e seis) Delegados.

Em  03 de agosto de 2021 o colegiado do CM A S deliberou após consulta  virtual dos D elegados 

hom ologados, a R esolução n° 076 /C M A S/2021, que dispõe sobre a aprovação do R egim ento Interno 

da X V  C onferência M unicipal de A ssistência Social, publicado em Boletim  Oficial n° 7025, de 06 de 

agosto de 2021.

A XV C onferência M unicipal de A ssistência Social de D uque de Caxias teve a seguinte program ação: 

Dia: 20/08 -  Sexta-feira (virtual)

9 às 9h40m in - T reinam ento/M esa de A bertura / A presentação C ultural 

9h40m in -  L eitura do Regim ento Interno 

9h50m in às 1 lh 4 0 m in  - Palestra M agna/D ebate 

1 lh40m in  - E ncerram ento e orientações para  os eixos 

1 lh 5 0 m in  às 13h50m in -  Alm oço

14h às 14h20m in - V alidação do credenciam ento no Eixo I e treinam ento 

14h20m in às 16h30m in -  Palestra tem ática / Fóruns de Propostas do E ixo I

16h30min - Encerramento

Dia: 23/08 -  Segunda-feira (virtual)

9h às 9h20m in -  V alidação do credenciam ento no Eixo II e treinam ento 

9h20m in às 1 lh 3 0 m in  - Palestra tem ática / Fóruns de Propostas do Eixo II

11 h30m in -  E ncerram ento

1 lh40m in  às 13h50m in -  A lm oço

14h às 14h20m in - V alidação do credenciam ento no Eixo III e treinam ento 

14h20m in às 16h30m in -  Palestra tem ática / Fóruns de Propostas do Eixo III 

16h30m in - E ncerram ento 

Dia: 24/08 -  Terça-feira (virtual)

9h às 9h20m in -  V alidação do credenciam ento no Eixo IV e treinam ento 

9h20m in às 1 lh30m in  - Palestra tem ática / Fóruns de Propostas do E ixo IV 

1 lh30m in  -  Encerram ento 

1 lh40m in  às 13h:50m in -  Alm oço

14h às 14h20m in - V alidação do credenciam ento no Eixo V e treinam ento 

14h20m in às 16h30m in -  Palestra tem ática / Fóruns de Propostas do Eixo V 

16h30m in - E ncerram ento 

Dia: 27/08 -  Sexta-feira (presencial)

9 às lOh -  V alidação do credenciam ento dos D elegados / Coffee Break

10 às 12h -  A presentação e aprovação das propostas dos grupos de trabalho

12 às 13h — A lm oço

13 às 14h30m in -  Escolha entre seus pares dos D elegados para C onferência Estadual

14h30m in - A provação do Relatório da P lenária Final, M oções e H om ologação de D elegados para 
XIII C onferência Estadual

16 h -  A presentação Cultural / Coffee Break.

A abertura da X V  C onferência M unicipal de A ssistência Social, ocorreu no dia 20 de agosto, de modo 

virtual e contou com  a participação de 106 (cento e seis) participantes entre conferencistas e 

convidados, tendo início com  o treinam ento da Equipe de TI e logo após com  a form ação da m esa de 

abertura, sendo com posta pela Presidente do C M A S/D C , Sra. M aria José Cavaleiro R osa da Silva, do 

Secretário M unicipal de A ssistência Social e D ireitos H um anos, o Sr. M arcus V inícius de M oraes

G uim arães, da Subsecretária M unicipal de A ssistência Social do SU A S, Sra. A line Ferreira e da 

Secretária Executiva do CM A S, Sra. A lice B ernardo de M elo.

Tam bém  participaram  da m esa de abertura, através de vídeos de saudação: o P residente do C onselho 

N acional de A ssistência Social - CN AS, Sr. M iguel Â ngelo G om es O liveira, a P residente do Conselho

Estadual de A ssistência  Social do R io de Janeiro - CEA S, Sra. C aroline de M endonça A raújo, o 

Subsecretário de D ireitos H um anos de D uque de Caxias, Sr. Janyr M enezes e a C onselheira  do CM A S, 

R epresentante dos U suários Socioassistenciais, Sra. Z élia  M aria M arques do N ascim ento.

E para abrilhantar o evento, tivem os através de vídeo, a  apresentação cultural do P rojeto V iva X erém , 

do Instituto Z eca Pagodinho.

Em  seguida foi realizada pela Secretária Executiva do CM A S, Sra. A lice B ernardo de M elo, a leitura 

do Regim ento Interno da XV Conferência M unicipal de A ssistência Social de D uque de Caxias, que 

aconteceu de form a efetiva e tranquila, sem  m aiores questionam entos.

A m esa da Palestra M agna teve com o m ediadora a assistente social Sra. C lem a dos Santos, T écnica da 

Secretaria E xecutiva do CM A S/D C e com o palestrante a A ssistente Social, Sra. S indely Chaim  de 

A velar A lchom e (D outora em  Serviço Social e Pós D outora em  C iências Sociais), professora do 

D epartam ento de Serviço Social da Pontifícia U niversidade C atólica do Rio de Janeiro -  PU C /R IO  e 

A ssistente Social da Prefeitura da C idade do Rio de Janeiro, onde foi ressaltado a im portância da 

afirm ação da Política Pública de A ssistência Social com o Política de G arantia  de D ireitos e tam bém  

foi evidenciado os aspectos m ais relevantes propostos pelos cinco subtem as, v isando m obilizar a 

plenária para  um a efetiva e consequente participação a partir da realidade local, contribuindo assim  

para o aprim oram ento  da gestão, a qualificação dos serviços e o fortalecim ento  do SU AS.

A pós o debate da Palestra M agna foi dada um a pausa para o alm oço e retom ando na parte da tarde 

com  os inscritos no G rupo de Trabalho do Eixo I - A  proteção social não contribu tiva e o princípio da 

equidade com o paradigm a para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentam ento  das 

desigualdades, que teve com o palestrantes as assistentes sociais Sras. M árcia Sanches B raga Figueira. 

V ice-Presidente do C M A S/D C e a Sra. G abriela V alério  Gabriel de A raújo, C oordenadora do CRAS 

Parada M orabi, com o coordenadora do eixo a A ssistente Social, Sra. P riscila  de Paula M ilitino, 

C onselheira R epresentante da Secretaria M unicipal de Saúde e R elatora a Sra. Jacqueline Carlos Dias, 

C oordenadora do C R EA S V ila M aria Helena.

N o dia 23 de agosto, segundo dia da C onferência, na  parte da m anhã, o G rupo de T rabalho do Eixo II 

- Financiam ento e O rçam ento com o instrum ento para um a gestão de com prom issos e
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corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais, teve a 

palestra m inistrada pela  A ssistente Social, Sra. S im one de A lm eida Pinto, T écnica do D epartam ento 

da Proteção Social Especial da SM A SD H /D C, com o C oordenadora deste eixo, a A ssistente Social, 

Sra. Tânia M aria R obaine Ferreira C anella, Técnica do D epartam ento da Proteção Social Básica da 

SM A SD H /D C  e com o Relatora, a A ssistente Social, Sra. Luzam ir Conceição B arboza Pereira, 

C onselheira Suplente Representante da Sociedade C ivil, Entidade Lar Fabiano de Cristo.

N a parte da tarde, houve o retom o dos trabalhos com  o Eixo III - Controle social: o lugar da sociedade 

civil no SU AS e a im portância da participação dos usuários, que teve com o palestrante a Professora 

Sra. A ngela G arrido de Carvalho, m em bro da equipe técnica da Secretaria Executiva do CM A S, como 

C oordenadora a A ssistente Social Sra. E laine Sofia Silva de A raújo, Técnica do D epartam ento da PSB 

da SM A SD H /D C  e R elator, o Sr. Daniel Cavaleiro Ignácio, Conselheiro Suplente R epresentante da 

Sociedade C ivil, Entidade A ssociação Educacional H om ens de A m anhã -  C asa A brigo Betei.

N o dia 24 de agosto, terceiro  dia da Conferência, os trabalhos foram  iniciados com  os inscritos no Eixo 

IV - G estão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e 

transferência de renda com o garantias de direitos socioassistenciais e proteção social, que teve como 

palestrante a A ssistente Social, Sra. É rica Lourenço R icardo, T écnica do D epartam ento da PSB da 

SM A SD H /D C , com o Coordenadora, a Professora Sra. G leice Sanches B astos, D iretora do 

D epartam ento de Proteção Social Básica da SM A SD H /D C e com o Relatora, a A ssistente Social, Sra. 

D ébora M aria de Sena Santos, Técnica do D epartam ento da PSE da SM A SD H /D C, na parte da tarde 

foi feito o debate com  os inscritos no Eixo V - A tuação do SUAS em Situações de C alam idade Pública 

e Em ergências, que teve com o palestrante a A ssistente Social, Sra. D ébora M aria de Sena Santos, 

Técnica do PSE da SM A SD H /D C, com o C oordenadora, a A ssistente Social, Sra. Solange Gorette da 

Silva, D iretora do D epartam ento de Proteção Social Especial da  SM A SD H /D C e com o relatora a 

Pedagoga, Sra. Fátim a M aria dos Santos Silva, Técnica do D epartam ento da PSE da SM A SD H /D C.

Todos os relatores dos G rupos de trabalho tiveram  o suporte da(o) A ssistente Social, Sra. Edlaine 

Santana do N ascim ento  e Sr. Ivan Batista dos Santos, Técnicos da Secretaria Executiva do CM A S/D C.

Os G rupos de trabalho foram  realizados no m odo virtual, não obstante a m esa ter sido de form a 

presencial, e contaram  com  o suporte de TI para treinam ento dos conferencistas para utilização das 

ferram entas disponíveis na p lataform a de com unicação Zoom , com o tam bém  de um  m ediador.

Todos os participantes dos grupos receberam  orientações sobre o que deveria ser discutido e produzido 

de form a a favorecer a condução de um a reflexão sobre a política de A ssistência Social e o tem a
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proposto, além  de destacar as prioridades para o próprio M unicípio, para o Estado e para U nião a serem  

encam inhadas para a P lenária Final. V ale ressaltar que, os usuários receberam  suporte operacional, 

nos CR A S, dos Técnicos de R eferência, bem  com o contaram  com  o suporte no uso do com putador, 

w ebcam  e de internet.

Foi realizada a apresentação do Coordenador, do Relator, do Palestrante, do D igitador e os 

C om ponentes de cada grupo. A pós esta apresentação todos receberam  orientações sobre a d inâm ica 

que cada grupo deveria obedecer, a saber:

* Cada grupo teria  que construir no m ínim o 5 propostas de deliberação para o respectivo Eixo 

debatido, das quais: pelo m enos 3 propostas de deliberação para o próprio M unicípio; pelo m enos 

1 proposta de deliberação para o Estado; e pelo m enos 1 proposta de deliberação para  a  U nião;

* Cada G rupo teria  um  prazo m áxim o de 02h40m in h para finalizar os trabalhos, assim  distribuídos:

MANHÃ TARDE

9h às 9h 20m in  - Validação e tre in a m e n to 14h às 14h20m in  - Validação e tre in a m e n to

9h20m in  - Apresentação 14h20m in  - A presentação

9h30m in  -  Palestra tem ática 14h30m in  -  Palestra tem ática

lO h -  D ebate 15h -  D ebate
10h 40m in  -  Fórum  de Propostas (defin ição  

das ações prioritárias)
15h40m in  -  Fórum de Propostas (defin ição das 

ações prioritárias)

l lh 4 0 m in  - Encerram ento 16h40m in  - Encerram ento

* Com pete ao Coordenador: O rientar os trabalhos no que tange ao cum prim ento  dos prazos e 

horários estabelecidos e estim ular a participação dos m em bros do G rupo de Trabalho;

* Com pete ao Relator: registrar e sistem atizar as opiniões consensuais das d iscussões dos 

participantes e apresentá-las para a P lenária para serem  votadas e participar da elaboração e 

consolidação do R elatório Final, assessorando o R elator Geral;

* C om pete ao D igitador: D igitar todas as propostas que forem  apresentadas pelo grupo de trabalho 

em  que está inserido.

Posto isto, os palestrantes discorreram  sobre os tem as de cada eixo, em basando de form a conceituai 

os participantes para  o debate necessário sobre as tem áticas nos grupos de trabalho e a construção de 

propostas para apresentação a plenária  geral.
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A pós a palestra, o grupo se debruçou sobre a construção de propostas consistentes e bem  elaboradas, 

que retratassem  de form a objetiva as necessidades do m unicípio. Tam bém  dialogaram  sobre o papel 

de cada ente federado no SU AS, e construíram  propostas a serem  conduzidas aos referidos entes.

N o dia 27 de agosto, últim o dia da XV Conferência, os trabalhos ocorreram  de form a presencial 

som ente para os D elegados. Teve início na parte da m anhã, com  a com posição da m esa que contou 

com  a presença da Presidente do CM A S, Sra. M aria José C avaleiro R osa da Silva, a Secretária 

Executiva do C M A S, Sra. A lice Bernardo de M elo, na  relatoria final e a A ssistente Social, Sra. A line 

Ferreira, Subsecretária  M unicipal de A ssistência Social do SUAS. Prosseguindo, a Sra. A lice Bernardo 

de M elo fez a leitura do texto em alusão ao dia do psicólogo e para um a breve saudação foi passada a 

palavra para a Sra. A line Ferreira, que tam bém  entregou um a singela hom enagem  aos psicólogos 

presentes na plenária. A gradecem os a presença da Subsecretária e a  seguir foi dada início a Plenária 

Final, sendo convidada para com por e atuar com o m ediadora a Sra. C lem a dos Santos.

C ada grupo apresentou suas propostas para aprovação da Plenária geral. O resultado final da plenária 

está subdivido por eixo, a saber:

EIX O  I -  A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigm a para  a gestão 

dos direitos socioassistenciais no enfrentam ento das desigualdades - foram  aprovadas 02 (duas) 

propostas para o M unicípio, 01 (um a) recom endação ao G overno Estadual e 01 (um a) recom endação 

ao G overno Federal.

EIXO II -  F inanciam ento  e orçam ento com o instrum ento para um a gestão de com prom issos e 

corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais - foram  

aprovadas 02 (duas) propostas para o M unicípio, 01 (um a) recom endação ao G overno Estadual e 01 

(um a) recom endação ao G overno Federal.

EIXO III - C ontrole social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a im portância da participação dos 

usuários, foram  aprovadas 02 (duas) propostas para o M unicípio, nenhum a recom endação ao G overno 

Estadual e 01 (um a) recom endação ao Governo Federal.

Foi dada um a pausa para o alm oço e retornam os com  a apresentação e aprovação dos eixos IV e V.

EIX O  IV - G estão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios 

e transferência de renda com o garantias de direitos socioassistenciais e proteção social, foram
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aprovadas 01 (um a) proposta para o M unicípio, 01 (um a) recom endação ao G overno Estadual e 01 

(um a) recom endação ao Governo Federal.

EIXO V - A tuação do SUAS em  Situações de C alam idade Pública e Em ergências. A  C onferência foi 

precedida de Encontros Preparatórios com U suários e A ssem bléias A m pliadas - foram  aprovadas 01 

(um a) propostas para o M unicípio, 01 (um a) recom endação ao G overno Estadual e 01 (um a) 

recom endação ao G overno Federal.

O som atório das propostas apresentada na p lenária  final foi de 08 (oito) propostas para o M unicípio, 

04 (quatro) recom endações para o G overno Estadual e 05 (cinco) recom endações para  o G overno 

Federal. Foi aprovado pela plenária final um  total de 17 (dezessete) propostas a saber:

Deliberações para o Município - considerando os 5 (cinco) Eixos

D ELIB ER A Ç Õ ES Eixo ao qual está  relacionada

1 Propor a descentralização do Vale Social na perspectiva do 
preenchim ento do form ulário para a solicitação do benefício em 
todos os CRAS.

Eixo 1

2 Criação de casas-abrigo para m ulheres e respectivos 
dependentes m enores em situação de violência dom éstica e 
fam iliar, de acordo com  a lei 11340/06 Art. 35 Inciso 2.

Eixo 1

3 A m pliação de recursos para a expansão e garantia dos serviços 
de proteção social básica e especial do SUAS.

Eixo 2

4 G arantia de recursos financeiros, logísticos e hum anos para a 
form ação continuada dos conselheiros e trabalhadores do SUAS.

Eixo 2

5 Fortalecer a interlocução dos conselhos, com  ênfase na 
intersetorialidade das políticas públicas, considerando suas 
especificidades.

Eixo 3

6 G arantir a form ação continuada, para os conselheiros de 
direito, assim  com o fortalecer o protagonism o e participação 
dos usuários.

Eixo 3

7 Criação de um  C EA M  no 3o distrito e outro no 4o. Eixo 4

8 Fom entar grupo de trabalho perm anente, intersetorial e 
m ultid iscip linar para o serviço de proteção em  situações de 
calam idade pública  e em ergências.

Eixo 5

Município  =  8 Deliberações
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Deliberações do Município para o Estado - considerando os 5 (cinco) Eixos da Conferência

DELIBERAÇÕES Eixo ao qual está relacionada

1 Passagem  interm unicipal para idosos entre 60 e 64 
anos inscritos no CA DÚnico.

Eixo 1

2 M anter o repasse do percentual fixo de 5% de 
arrecadação destinado a assistência social de form a 
fundo a fundo, bem  com o a garantia de repasse dos 
recursos que estão devidos em exercícios anteriores.

Eixo 2

3 D isponib ilizar às pessoas em  vulnerabilidade social, 
além  do aluguel social, encam inham entos a cursos 
profissionalizantes com  vistas ao m ercado de trabalho, 
bem  com o a renda básica tem porária para m ulheres 
vítim as de violência dom éstica.

Eixo 4

4 Intensificar o assessoram ento aos m unicípios sobre a 
atuação e situação de calam idade pública e 
em ergências com  m aior disponibilização de recursos e 
operacionalização do atendim ento às vítim as que 
necessitem  de rem oção.

Eixo 5

Estado = 4 Deliberações

Deliberações do Município para a União - considerando os 5 (cinco) Eixos

DELIBERAÇÕES Eixo ao qual está relacionada

1 G arantia de m eio salário m ínim o ao idoso, de 60 a 64 anos, 
que tenha renda fam iliar igual ou inferior a um  quarto do 
salário m ínim o.

Eixo 1

2 G arantir o cofinanciam ento de arrecadação destinada à 
assistência social de form a fundo a fundo e o 
financiam ento específico para o program a C apacita 
SUAS voltado para os trabalhadores do SUAS e dos 
conselheiros.

Eixo 2

3 D isponibilizar cam panhas inform ativas volantes e 
perm anentes, publicizando os serviços, projetos e 
program as da A ssistência Social no âm bito do SUAS.

Eixo 3

4 M anter a u tilização do Cadastro Ú nico Federal para o 
acesso aos program as, serviços e benefícios, sendo a

Eixo 4
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inscrição realizada por um  profissional do SUAS e 
tam bém , a inclusão no sistem a do Cadastro Ú nico no 
form ulário  suplem entar onde sejam  incluídos crianças e 
adolescentes em  situação de acolhim ento institucional 
sem  referência fam iliar.

5 M aior apoio, com  recursos financeiros, para efetivar os 
serviços de proteção em situações de calam idade pública 
e em ergência, considerando, tam bém , o cenário 
pandêm ico.

Eixo 5

União = 5 Deliberações

Para este resultado final foram  solicitados destaques em  todas as propostas pelos participantes, bem  

com o solicitação de esclarecim ento sobre o conteúdo apresentado e questões de ordem  foram  

apresentadas. Todas as colocações foram  feitas de form a organizada e respeitosa, sem pre com  o 

objetivo de se chegar à m elhor proposição.

Foram  apresentadas duas M oções para a plenária, sendo a de n° 01 de aplausos, a ser encam inhada ao 

Sr. D iego Fábio Santos de Jesus, O ficineiro do CR A S B eira M ar, pelo trabalho realizado com  o jovem  

D ouglas de Castro L anna que estava acolhido no abrigo Futuro Feliz e a M oção n° 02 de repúdio ao 

total desacordo à E m enda Constitucional n° 95, de 15 de dezem bro de 2016, que fica instituído o novo 

regim e fiscal no âm bito dos orçam entos fiscal e de seguridade social da U nião, que v igorará por vinte 

exercícios financeiros, que lim ita os gastos públicos, sendo estas aprovadas por unanim idade.

N a sequência aconteceu a eleição e hom ologação dos delegados e seus respectivos suplentes para 

representarem  o M unicípio na XIII C onferência Estadual de A ssistência Social, a  saber:

Delegados Titulares Governamentais:

1) M areia Sanches B raga Figueira

2) íris V irgulino da Silva

3) Rodrigo M uniz G om es

4) Jaqueline C arlos D ias 

Delegados Titulares Sociedade Civil:

1) L auzem ar Luiz A ssini

2) João G uilherm e Silva de Freitas A guiar

3) Luciana R ibeiro Barreto

4) D ilson da S ilva dos Santos 

Delegados Suplentes Governamentais:
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1) Érica Lourenço R icardo

2) V aléria A lves de Souza Ignácio

3) Tânia M aria R obaine Ferreira Canella

4) E laine Sofia Silva de Araújo 

Delegados Suplentes Sociedade Civil:

1) Z élia  M aria M arques do N ascim ento

2) Shirley O liveira G uim arães

3) Si ornara de A zevedo

4) Isabel C ristina N unes Ribeiro

Logo em seguida, para abrilhantar m ais esta C onferência houve a apresentação cultural do jovem  

D ouglas de Castro Lanna.

A seguir, a R elatora G eral, Sra. A lice Bernardo de M elo fez a leitura do Relatório Final da XV 

C onferência M unicipal de A ssistência Social, sendo aprovado por todos.

N a fase final da C onferência foram  distribuídas as avaliações, onde os participantes preencheram  o 

instrum ental. A té o m om ento foram  entregues 39 (trinta e nove) fichas de avaliação, sendo 36 (trinta 

e seis) apontam  com o “ótim a” e 3 (três) com o “bom ” a organização da Conferência, sua estrutura -  

espaço físico -  atividades presenciais. N o que se refere a infraestrutura -  espaço virtual -  atividades 

rem otas, classificaram  25 (vinte e cinco) com o “ótim o”, 11 (onze) como “bom ” e 3 (três) com o 

“regular” e no que se refere a Program ação -  Painel/G rupo de Trabalho/P lenária Final, classificaram  

31 (trinta e um ) com o “ó tim o” e 8 (oito) com o “bom ” .

A presidente do CM A S deu por encerrada a XV C onferência de A ssistência Social de D uque de Caxias 

às 16h30m in do dia 27 de agosto de 2021.

Conclusão:

A X V  C onferência M unicipal de A ssistência Social de D uque de Caxias ocorreu em  quatro dias de 

trabalho num  processo de interação entre gestores públicos, dirigentes das Entidades de atendim ento 

da Sociedade C ivil, usuários, lideranças com unitárias e de m ovim entos sociais, representantes de 

C onselhos setoriais, assim  com o, profissionais que atuam  na área.

T ranscorreu em  clim a de tranquilidade sem  significativas alterações no roteiro planejado. A penas um a 

pequena alteração na program ação, para aprovação das propostas pela Plenária, que tinha previsão de 

térm inesàs 12h, m as teve que ser retom ado após alm oço. A recepção, o credenciam ento de delegados,
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o regim ento interno, os trabalhos de grupos organizados por eixos e com  um  responsável por favorecer 

a problem atização, discussão e reflexão sobre os tem as, teve resultado bastante positivo.

A  C onferência foi um  m om ento de grande im portância social, pois possib ilitou  o estabelecim ento das 

resoluções que nortearão a Política Pública de A ssistência Social a serem  desenvolvidas.

Im portante ressaltar a am pla participação dos usuários em  todas as etapas da conferência, com  ênfase 

para participação dos usuários nos trabalhos dos grupos e na p lenária  final.

Outro aspecto im portante no trabalho de grupos, foi a preocupação dos participantes de m anter o foco 

nas orientações nacionais na perspectiva de efetivam ente contribuir para o aperfeiçoam ento  e 

fortalecim ento do SU A S, sem deixar de considerar a realidade local.

O espaço físico atendeu com  positiva com odidade o núm ero de participantes e outros aspectos da 

infraestru tura foram  bem  avaliados.

Podem os enfim , considerar que o com prom isso da com issão organizadora, da  equipe da Secretaria 

Executiva do C M A S, com o tam bém  da G estão e equipe da Secretaria M unicipal de A ssistência  Social 

e Direitos H um anos, na  organização dos encontros preparatórios e assem bléias am pliadas, eventos que 

antecederam  a XV Conferência, contribuíram  de m aneira decisiva para o resultado positivo  alcançado. 

A  participação dos usuários e representantes da Sociedade Civil, favoreceu o entendim ento  de 

conteúdos, m inim izou dúvidas e perm itiu  a construção de consenso entre os participantes justificando 

o clim a participativo e de parceria com  que transcorreu todo o evento.

D uque de Caxias, 02 de setem bro de 2021.

Presidente do CM AS
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PODER LEGISLATIVO

ATOS DO PRESIDENTEESTADO DO RIO DE JANEIRO
1 C Â M A R A  M U N I C I P A L  D E  D U Q U E  D E  C A X I A S
WÈÉk:

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.807, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.

Concede ao llm.° Sr. Inspetor de Polícia 
Civil FÁBIO DE OLIVEIRA LIMA a Medalha 
“BRAVURA DUQUECAXIENSE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo o 

seguinte Decreto:

Art. 1o Fica concedida a Medalha “BRAVURA DUQUECAXIENSE” ao llm.° 

Sr. Inspetor de Polícia Civil FÁBIO DE OLIVEIRA LIMA.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 24 de agosto de 2021.

CELSO LUÍS PE RA DO NASCIMENTO
Presidente

N“JâLo
publicado em boletim oficial

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.809, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.

Concede à llm.a Professora RITA DE 
CÁSSIA BRAGA DE SOUZA a “MEDALHA 
PROFESSOR PAULO FREIRE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo o 

seguinte Decreto:

Art. 1° Fica concedida a “MEDALHA PROFESSOR PAULO FREIRE” à 

llm.a Professora RITA DE CÁSSIA BRAGA DE SOUZA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 24 de agosto de 2021.

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.810, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.

Concede ao llm.° Sr. 1o Sargento PM 
LEANDRO BONFIM PEDRO a Medalha 
“BRAVURA DUQUECAXIENSE”.

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

Art. 1o Fica concedida a Medalha “BRAVURA DUQUECAXIENSE” ao llm.° 

Sr. 1o Sargento PM LEANDRO BONFIM PEDRO.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 24 de agosto de 2021.

CELSO LUÍS PE /IENTO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.811, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.

Concede ao llm.° Sr. 2o Sargento PM 
FLÁVIO LÚCIO DE OLIVEIRA LEMOS a 
Medalha “BRAVURA DUQUECAXIENSE”.

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

Art. 1o Fica concedida a Medalha “BRAVURA DUQUECAXIENSE” ao llm.° 

Sr. 2o Sargento PM FLÁVIO LÚCIO DE OLIVEIRA LEMOS.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 24 de agosto de 2021.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.812, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.

Concede ao llm.° Sr. Soldado PM LUCAS 
LIMA MAFRA a Medalha “BRAVURA 
DUQUECAXIENSE”.

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

Art. 1o Fica concedida a Medalha “BRAVURA DUQUECAXIENSE” ao llm.° 

Sr. Soldado PM LUCAS LIMA MAFRA.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 24 de agosto de 2021.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.813, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.

Institui, no âmbito do Legislativo 
Duquecaxiense, a MEDALHA ANNA 
NERY, que visa homenagear Profissionais 
da área de Enfermagem.

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

Art. 1o Fica instituída, no âmbito do Legislativo Duquecaxiense, a 
MEDALHA ANNA NERY, que visa homenagear profissionais da área de Enfermagem.

Parágrafo único. A MEDALHA ANNA NERY será concedida a Profissionais 
da Enfermagem, do setor público ou privado, que tenham se distinguido pela dedicação 
no exercício de suas funções, ao assegurar atendimento de excelência na área de 
Saúde e qualidade de vida aos pacientes.

Art. 2o Para efeitos deste Decreto Legislativo, consideram-se Profissionais 
da Enfermagem aqueles devidamente inscritos no Conselho Profissional de sua região 
e que comprovem conclusão de:

I -  Bacharelado e/ou Licenciatura em Enfermagem, para Enfermeiros;

II -  Curso Técnico em Enfermagem, para Técnicos em Enfermagem; ou

III -  Curso de Auxiliar de Enfermagem, para Auxiliares em Enfermagem.

Art. 3o A MEDALHA ANNA NERY será entregue anualmente acompanhada 
de respectivo Diploma/Certificado.

Parágrafo único. A solenidade de entrega ocorrerá, preferencialmente, no 
Plenário da Câmara Municipal de Duque de Caxias, sempre no mês de maio.

Art. 4o Cada Vereador poderá conceder 1 (uma) medalha por ano.

Parágrafo único. A concessão presente no caput deste artigo poderá 
ocorrer de forma retroativa, caso o Vereador não tenha utilizado a cota das Sessões 
Legislativas anteriores, sendo, no máximo, 4 (quatro) por Legislatura.

í
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Art. 5o A MEDALHA ANNA NERY será composta:

I -  no anverso:

a) formato arredondado;

b) bordas douradas;

c) busto, em alto relevo, de Anna Justina Ferreira Nery (Anna Nery); e

d) inscrição: “MEDALHA ANNA NERY”; e

II -  no verso:

a) cor dourada; e

b) emblema / logotipo da Câmara Municipal de Duque de Caxias.

Art. 6o O respectivo Diploma/Certificado conterá:

I -  nome do homenageado;

II -  nome e assinatura do Vereador que realiza a homenagem;

III -  nome e assinatura do Presidente da Câmara Municipal de Duque de

IV -  brasão do Município de Duque de Caxias;

V -  emblema / logotipo da Câmara Municipal de Duque de Caxias; e

VI -  imagem, em segundo plano, do busto de Anna Justina Ferreira Nery

Art. 7o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 24 de agosto de 2021.

Caxias;

(Anna Nery).

CELSO LUÍS P SCIMENTOESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.814, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.

Concede ao Exm.° Dr. FABRICIO GASPAR 
RODRIGUES, Procurador-Geral do 
Município de Duque de Caxias, o Título 
“TRABALHADOR DUQUECAXIENSE”.

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

Art. 1o Fica concedido o Título “TRABALHADOR DUQUECAXIENSE” ao 
Exm.° Dr. FABRICIO GASPAR RODRIGUES, Procurador-Geral do Município de Duque 
de Caxias.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 24 de agosto de 2021.

CELSO LUÍS PEIEl ENTO
FESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.815, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.

Concede o Título “Rubens Tinoco” ao llm.° 
Dr. ANDRE LUIS MARINHO DE JESUS.

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

Art. 1o Fica concedido o Título “Rubens Tinoco” ao llm.° Dr. ANDRE LUIS 
MARINHO DE JESUS.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 24 de agosto de 2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

RESOLUÇÃO N° 2.791, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.

Outorga Título de Cidadania 
Duquecaxiense.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo a 
seguinte Resolução:

Art. 1o Fica outorgado o Título de Cidadão Duquecaxiense ao llm.° Dr. 
FREDERICO JACINTO CARDOSO GAZOLLA.

Art. 2o A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS,em 24 de agosto de 2021.

CELSO LUÍS P MENTO

E s ta d o  d o  R io  de  J a n e iro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA N9 1659/2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição  

que lhe confere o art. 43^, inciso I, da Lei núm ero  1 .506  de 14 de janeiro  de 2000.

RESOLVE:

Exonerar JEANES PASSOS MACHADO, m atrícula 0742/1  do cargo em comissão de 

ASSESSOR LEGISLATIVO, sím bolo C C M /3 , a contar de 30  de junho de 2021.

Duque de Caxias, 27 de agosto de 2021.

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
l f  ÍWI

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA M UNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA N°UfeGc/2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE 
DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. Io Designar os servidores abaixo com o fim de elaborarem a 
atualização das atribuições desta Casa Legislativa observando a legislação 
em vigor dos órgãos externos, e seus respectivos prazos, em especial, do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro:

I- Joyce Cristine dos Santos Vieira, matrícula n° C3545/4;

II- Jeane Oliveira da Silva Braga, matrícula n° C2741/0;

III- Charlene Ausquia da Silva, matrícula n° C2061/0; e

IV- Laurecy de Souza Villar, matrícula n° C421/9.

Art. 2o Os servidores terão 45 (quarenta e cinco dias) para 
apresentar o projeto de resolução previsto no artigo anterior.

Duque de Caxias, 2>L de agosto de 2021.

CELSO LUIS P DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias

Pücl; . ,w C ev; boletim  ofic ial
N° DE & I Ü\ /2 0 a
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n° 1132/2021
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Contratado: MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA. -  EPP
Objeto: Fornecim ento de licenciam ento de program as de inform ática concernentes a 
software de contabilidade, tesouraria, alm oxarifado, patrim ônio, recursos hum anos e 
folha de pagam ento, portal da transparência, com pras e licitações para a Câm ara 
M unicipal de Duque de Caxias.
Fundam ento: Artigo 24, inciso IV da lei 8.666/93 
Data da homologação da dispensa: 06/08/2021

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
N° DE Cfc I 0 ^ 2 0 .

EXTRATO DE DECISÃO

Processo n°. 0757/2021

Interessado: REDE C.A.S DE COMUNICAÇÃO EIRELI -  ME

Objeto: Pedido de credenciamento nos moldes do Credenciamento n°. 
01/2021

Data da decisão: 19/08/2021

Vistos e etc, (...) DECIDIMOS pela INABILITAÇÃO na pré- 
qualificação do Credenciamento n°. 01/2021, da empresa REDE C.A.S DE 
COMUNICAÇÃO EIRELI -  ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 
30.408.428/0001-39, nos termos do item 7.9 do edital e DECLARAMOS 
a empresa NÃO CREDENCIADA na Câmara Municipal de Duque de 
Caxias, já que não logrou êxito em comprovar, dentro do prazo de 
vigência do edital de credenciamento, ou seja, até 17/05/2021, que seu 
web site (http://redecas.com.br) divulgava notícias de cunho de interesse 
municipal, não se encontrando apta a ser convocada para prestar os 
serviços para o qual se candidatou.

Q ■ d b t  .A>Trrôcj/vn 
Daniela Cristiane França de Amorim Rocha 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

A manda Moreira
Membro da Comissão Permanente de Licitações

Jêssica Brito Rodrigues
Membro da Comissão Permanentej lp  Licitações

/  j S

Vagner I m í s  Soares Monteiro
Membro da Corfiissão Permanente de Licitações

E stado  do  R io  de Jane iro
C Â M A R A  M U N IC IP A L  D E  D U Q U E  D E  C A X IA S

EX TRA TO  DE TERM O  A D ITIV O

Processo n°. 854/2021
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n°. 08/2021
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Contratado: FELIPE PEREIRA MIGLIANI DUARTE
Objeto: a ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA do contrato n°
08/202l.que passará a ter a seguinte redação :
“Contratação de empresa para a prestação de serviços de publicação de 
informativos desta Câmara Municipal no web site denominado 
blogdomigliani.com, nos termos do artigo 25 caput da lei 8.666/93, conforme 
especificações contidas no Projeto Básico constante no ANEXO I do Edital do 
Credenciamento n°. 01/2021, que para todos os efeitos, integra este termo.’' 
Vigência: a contar de 31/05/2021 
Assinatura: 28/05/2021

CELSO  LUIS REIRA DO N A SC IM EN TO  
Présic ente

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
N° vSô cl__DE'd3 I dA 120*4/

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n° 1132/2021
Contrato n°: 20/2021
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
Contratado: MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA. -  EPP
Objeto: fornecim ento de licenciam ento de program as de inform ática concernentes a 
software de contabilidade, tesouraria, alm oxarifado, patrim ônio, recursos hum anos e 
folha de pagam ento, portal da transparência, com pras e licitações para a Câm ara 
M unicipal de D uque de Caxias.
Fundam ento: artigo 24, inciso IV da lei 8.666/93 
V igência: 60 (sessenta) dias, a contar de 07/08/2021 
A ssinatura: 06/08/2021

CELSO  LUIS 1 DO N A SC IM EN TO
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