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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

1. DO OBJETO
TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação com empresa especializada em 
prestação dos serviços de seleção e administração de vagas para estagio remunerado de 
estudantes de instituições de curso superior; públicas e privadas, oficiais e reconhecidas 
pelo Ministério da Educação (MEC), sendo as mesmas denominadas no decorrer deste 
termo de Empresa-Escola, no qual deverá atuar em conjunto com a Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil do Município de Duque de Caxias, em conformidade com as especificações e 
demais exigências contidas neste Termo de Referência.

1.2. Deverão ser oferecidas no máximo 30 (t) vagas durante toda a vigência do contratação.

1.3. O estagio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 
que visa à preparação para o trabalho produtivo dos estudantes.

1.4. A contratação de estagiários, pelo Agente de Integração Empresa-Escoia, deve respeitar a 
Lei Federa! 11.738, de 25 de setembro de 2008;

1.5. De acordo com o-artigo 17. § 5o da Lei 11.788/2008, 10% (dez por cento) das vagas 
serão destinadas às pessoas com deficiência.

1.6. Os estudantes devem estar matriculados em Instituições de Educação Superior, Publicas 
ou Particulares, oficiais ou reconhecidas pelo MEC com frequência regular.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O proposito deste Programa de Estágio é possibilitar aos Estudantes a compiementação de 
ensino e aprendizagem, como forma de iniciação ao mercado de trabalho bem como 
aperfeiçoamento técnico- cultural, cientifico e bom relacionamento humano.

2.2. Diante disso, é de fundamental importância a contração de um agente de Integração 
Empresa-Escoia que assuma a responsabilidade de prestar todo o suporte operacional para 
a execução do Programa de Estagio, visando a realização de convênio com as instituições 
de ensino, selecionando os estudantes, verificando e garantindo o cumprimento, pelos 
Estudantes, de todos os requisitos previstos a legislação vigente, e especialmente contratar 
o seguro contra acidentes pessoais em favor dos Estagiários.

2.3. Se faz necessário, para o cumprimento do programa, a prestação de serviços do Agente de 
integração Empresa Escola que tenham condições técnicas e operacionais para possibilitar 
a realização de Estagio curricular nas unidades da Secretária de Saúde e Defesa Civil

2.4 O Agente de Integração Empresa-Escoia deverá oferecer oportunidades de Estagio para os 
Estudantes de cursos cujas áreas de formação estejam relacionadas diretamente com as 
atividades do Programa de Estagio, descrita no ANEXO deste Termo de Referência.

2.5. A competência para o Monitoramento do Programa é de cada supervisor, limitada aos 
Esíagianos que Ia estejam alocados, a qual caberá a responsabilidade pela supervisão e 
operacionalização das atividades do Programa de Estágio.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

3. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA DE ESTAGIO
3.1. Proporcionar experiência pratica na linha de formação, por meio da realização de estagio 

curricular, sendo observadas as competências institucionais desta SMSDC, para 
estudantes regularmente matriculados, com frequência ativa, em instituições de ensino, 
públicas ou e privadas, oficiais e reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), no 
Estado do Rio de Janeiro

3.2 Os supervisores de Estagio a serem indicados por esta SMSDC, deverão possibilitar a 
criação de métodos e disponíbilização conteúdos capazes de promover o desenvolvimento 
integral dos estudantes. Assim sendo, o estagio será planejado, executado, acompanhado 
e avaliado em conformidade com a área de formação e deverá propiciar complementação 
de Ensino de Aprendizagem aos estudantes, constituíndo-se em instrumento de iniciação 
ao trabalho, de aperfeiçoamento técnico-culturai, cientifico e de relacionamento humano.

3.3. Propiciar a complementação Educacional de discentes, mediante experiências praticas 
voltadas a formação profissional.

4. CONDICOES DE PROGAMA DE ESTAGIO

4.1. A execução do estagio ficará a cargo da Subsecretária de Defesa Civil (SMSDC), que será 
responsável pelos seus estagiários, num processo dinâmico e integrado, observando as 
seguintes condições:

4.2. A concessão de bolsas de estágio deverá obedecer os critérios previamente estabelecidos 
na legislação pertinente, especialmente no que diz respeito ao campo de formação 
profissional do Estagiário:

4.3. A prorrogação de Estágio, substituição de novas contratações de estudantes como 
estagiário deverão obedecer à previsão e disponibilidade da dotação orçamentaria para 
esta finalidade;

4.4. O estagiário não terá vínculo empregaticio de qualquer natureza com o Agente Empresa- 
escola ou com a SMSDC, na forma do art. 3° da Lei Federai 11.788 de 25 de setembro de 
2008;

4.5. Os estagiários receberão auxilio- transporte;

4.6. Os estagiários deverão desenvolver sua atividades na unidade da Defesa Qíví! que 
ofereçam ambiente adequado, bem como condições dignas que tenham o condão de 
favorecer a experiência profissional e prática na linha de formação do Estudante

4 .7 O Agente de Integração Empresa-Escoia deverá providenciar a pré-seleção e recrutamento 
de Estudantes a serem encaminhados para a entrevista, conforme perfil definido para 
oportunidade de Estágio;

4.8. Observados o interesse da Administração, a duração do contrato poderá ser até 4{quatro) 
semestres letivos por termo aditivo ;

4.9. O estagiário deverá cumprir a carga horaría de 20(vinte) horas semanais, distribuídas nos 
horários de funcionamento do órgão, sendo compatível com o horário escolar;

4.10. O termino do contrato ocorrerá:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

!- Automaticamente findo o termino do Termo de Compromisso;
II- Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias, 

consecutivos ou não, no período de 01 (um) mês, ou por 08 (oito) dias durante o 
periodo de 6(seis) meses de estágio;

l!I- Pela interrupção ou conclusão do curso de graduação
IV- Por desligamento voluntário do estagiário, por meio de requerimento escrito, a 

ser encaminhado com antecedência de 5 (cinco) dias úteis;
V- Por iniciativa da SMSDC, mctivadamente, em razão do interesse público ou da 

administração;
VI- Em razão do descumprimento, por parte do estagiário das disposições prevista 

neste termo de referencia, bem como no termo de compromisso;

4.11. Na forma do art. 5°, §2* da Lei Federal 11 788 de 25 de setembro de 2008 é vedada 
qualquer cobrança de valores dos estudantes a titulo de remuneração pelos serviços 
prestados pelo Agente de Integração.

5. VALOR DA BOLSA DE ESTÁGIO E AUXiLIO-TRANSPORTE

5.1. O valor da bolsa auxilio de Estágio é de R$ 800,00 (oitocentos reais).

5.2. As alterações dos valores da bolsa de estágio, promovidas por meio de ato normativo 
próprio, sendo incorporadas ao contrato por meio de termo aditivo.

5.3. O valor do auxilio transporte será de R$ 120,00 (cento e vinte) reais, podendo ser 
alternado, obedecendo as normas leais:

5.4. Q valor referente a bolsa auxilio e vale transporte deverá ser pago ao estagiário 
através de repasse feito a empresa contratada, bem como a taxa administrativa, 
devendo esses valos serem pagos a contratada de forma proporcional a quantidade 
estagiários contratados.

6. SERViÇQS

6.1. Os serviços da Contratação do Agente de Integração Empresa- Escola para a seleção e 
Administração de Estagiários de nível superior para a SMSDC, compreende as seguintes 
etapas:

6 .2. Recrutamento e Seleção de Estagiários e devida formação do estágio;

6.3. Analise das áreas- de atuação do respectivo setor compatível com sua formação 
profissional;

6.4. Abertura das oportunidades de estagio através de comprovação de ampla divulgação das 
vagas de estagio através de publicações periódicas e/ou propagandas publicitárias;

6.5. Pré seleção por parte do agente de Integração Empresa-Escola;

6.6. Elaboração de Termo de Compromisso de estagio, seguro obrigatório -  FAE -  Fundo de 
Assistência ao Estagiário;

8.7. Acompanhamento e avaliação na vigência do Contrato de estagio:
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6.8 Relatório bimestrais de acompanhamento e avalição, para cada estagiária contratado;
6.9. Relatório de conclusão do estagio, para cada estagiário contratado;

6.10. Controle mensal de frequência e assiduidades dos estagiário:

6.11. Mensalmente, a SMSDC encaminhará até o ultimo dia útil de cada mês, folha de 
frequência de cada estagiário sob sua responsabilidade, devidamente preenchida e 
assinada pelo estudantes, pelo supervisor responsável e por outro servidor habilitado 
para fins de comprovação da frequência e assiduidade do estagiário.

7. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIFICACÃO QUANTITATIVO
VALOR DA 

BOLSA 
AUXILIO

VALOR DO 
AUXILIO 

TRANSPORTE

' VALOR 
MENSAL

Bolsa auxilio para 
Estagiários de nível 

superior
30 R$ 800,00 R$ 120,00 RS 27.600,00 :

7.1. O objeto a ser contratado encontra-se na categoria de serviços comuns para 
utilização da modalidade pregão eletrônico, pois possui padrões de desempenho e 
características gerais especificas, usualmente encontradas no mercado, na forma do 
decreto 7.424/19;

7.2. A SMSDC não está obrigada a preencher o total de vagas disponibilizadas para estágio 
curricular, haja vista que tal preenchimento ocorrerá de acordo com as necessidades da 
mesma, condicionadas ao seu interesse e à disponibilidade orçamentais e financeira,

7.3. as áreas de atuação de cada estagiário está prevista em lista anexa a este termo de 
referência.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa de Estagiário;

8.2. Promover a divulgação do contrato com o Agente de Integração junto à SMSDC:

8.3. Promover articulação permanente com Agente de Integração, com a finalidade ce oferecer 
oportunidades de Estágio;

8.4. Solicitar ao Agente de integração â Integração a indicação de estudantes que preencham o 
perfil e requisitos exigidos pelas oportunidades de Estágio;

8.5. Avaliar o tipo de deficiência e sua compatibilidade com Agente de Integração, com 
finalidade de oferecer oportunidade de estágio;
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8.6. Avaliar o tipo de deficiência e sua compatibilidade com as atividades a serem realizadas no 
estagio, quando do encaminhamento de estudantes portadores de deficiência;

8 7 Estabelecer mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação do Programa de 
Estágio;

8.8. Proporcionar Instalações e condições ambientais adequadas para a alocação do 
Estagiário;

8.9. Manter banco de dados atualizados dos Estagiários;

8.10. Encaminhar aos Estagiários ás unidades solicítantes, verificando a compatibilidade 
entre as atividades a serem desenvolvidas com a área de formação do Estudante, 
conforme ANEXO deste Termo de Referencia;

8.11. Assinar o Termo de Compromisso de estagio e o respectivo Termo Aditivo, caso o 
estagio seja prorrogado:

8.12. Acompanhar e controlar frequência mensal dos estagiários:

8.13. Indicar Servidor de sus quadro pessoal com formação ou experiência profissional na 
área de conhecimento desenvolvidas no Curso do Estagiário, para orientar e 
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;

8.14. Elaborar, bimestralmente, relatório de atividades, com vista obrigatório do estagiário, 
para encaminhar a instituição de ensino;

8.15. Assegurar ao estagiário sempre que o estagio tenha duração igual ou superior a 
1 (um) ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, a ser gozado 
preferencialmente durante as férias escolares;

8.16. Conceder a bolsa de estagio, cujo pagamento será efetuado pela contratada, após 
repasse feito pela SMSDC;

8.17. Reduzir a jornada de estagio nos período de avaliação escolar devidamente 
comprovados e previamente informado pelo estagiário;

8.18. Receber as comunicações de desligamento dos estagiários, e comunicar o ato aos 
agentes de integração, conforme item 6.1.8;

8.19. Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estagio;

8.20. Designar servidor da SMSDC para acompanhar e fiscalizar o objeto do presente termo 
de referencia e para atestar o recebimento do objeto, no termos do editai;

8.21. Efetuar o pagamento ao Agente de integração, através de repasse, dos valores 
correspondentes a taxa administrativa, á bolsa-estagio e ao vaie transporte, até 
10 4 (décimo) dia útil do mês subsequente, apôs o recebimento da fatura, da 
nota-fiscal e da consolidação da frequência dos estagiários, fornecidos pela 
CONTATADA;

8.22. A fatura, nota fiscal e o relatório nominal dos estagiários deverão ser entregues à 
SMSDC até o 2o (segundo) dia útil subsequente ao mês de referência;
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8.23. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Edital;

8.24. O funcionário que irá supervisionar os estagiários, será informado quando da 
contratação deste para o estagio, sendo observada o limite de 10 estagiários por 
funcionário, na forma do art. 9o, III da lei 11.788/08.

8.25. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados,

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9 1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes na proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto e, ainda:

9.2. Promover a divulgação do contrato junto às suas unidades executoras;

9.3. Estabelecer mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação do programa de 
estagio;

9.4. Informar à SMSDC sobre exigências especificar dos Conselhos Fiscalizadores de Profissão 
quanto à Supervisão de estagio,

9.5. Encaminhar aos Candidatos, em números de 03 (três) dias a partir da informação da 
SMSDC, acerca da escolha do candidato;

9 6. Efetivar o pagamento da bolsa estagiário, bem como do auxilio transporte aos 
estagiários contratados e em regularidade com as exigências contidas no neste termo 
de referência;

9.7. O pagamento devido aos estagiários está vinculado à sua frequência;

9.8. O pagamento dos valores devidos aos estagiários será realizado pela contratada, e até 03 
(três) dias úteis apôs o repasse efetuado pela SMSDC;

5.9. Informar aos Estagiados sobre os documentos de providências necessários para efetivação 
do termo de compromisso de estagio, sobre as regras a serem observadas durante o 
estagio e sobre a finalidade e funcionamento do Seguro Contia Acidentes pessoais,

9.10. Lavrar o termo de Compromisso de estagio e o respectivo termo aditivo, se for o caso, a 
serem assinados pelas partes- Estudantes, agentes de integração contratado, Instituição de 
ensino e a SMSDC;

3.11. informar a SMSDC de imediato sobre qualquer alteração no quadro acadêmico do estudante 
que tenha impactado na fiscalização do estagio, inclusive quando findo do termo de 
compromisso, ou quando ínfôfrnada pelo próprio estudante ou pela Instituição de ensino.

3.12. Providenciar a contração de Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários e 
informar o numero da apólice em nome da Companhia seguradora no contrato de prestação 
de serviços;
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9 13. Comunicar a SMSD'Ç , com antecedência mínima de 30 (trinta) dias , aos desligamento em 
virtude do termino máximo do contrato do estagiário, bem com enviar relação de estagiários 
no intuito de antecipar as prorrogações e emissões de aditivos, garantindo a legalidade do 
Estagio;

9.14. Encaminhar até o 2° (segundo) dia útil, subsequente, a fatura/nota fiscal com 
valor a ser pago peia SMSDC, acompanhada de relatório nominal dos estagiários:

9.15 Assumir inteiramente a responsabilidade por arcar total e exclusiva mente com todos os 
custos, despesas, encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, fiscais e 
comerciais resultante da execução do contrato, conforme exigência legal, obrigando-se 
a salda-los na época própria, visto que seus empregados não estabelecerão nenhuma 
espécie de vinculo empregatício com a SMSDC;

9.16. Ser a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso por todos os danos e 
prejuízos de qualquer natureza que causar à SMSDC ou a terceiros, provenientes da 
prestação de serviços, respondendo por seus sucessores;

9.17. Manter, durante a execução dos serviços exigidos, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edita! em compatibilidade com as obrigações assumidas;

9.18. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização da 
SMSDC:

9.19. Ser a única responsável por todos os ônus trabalhistas tributários Federais, Estaduais e 
Municipais, ou Obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal e 
securitária ou previdenciária, bem como por todos os gastos e encargos inerentes a 
mão de obra necessária à perfeita execução do objeto contratual;

9.20. Executar os serviços conforme especificações deste Termo o de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos estagiários necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais;

9.21 Instruir os estagiários no ato da assinatura do termo de compromisso, a respeito das 
atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não 
abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer 
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

9.22 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços;

10. DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

10.1. Competirá ao Qrdenador de Despesa a imediata designação de Gerente e mais 3 
(três) servidores, sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em eventual 
ausência ou impedimentos, que responderão diretamente pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução do Objeto adquirido.

10.2, A designação dos Gerentes e dos Fiscais devera ser efetuada por meio de Portaria da 
Secretaria Municipal ordenadora da despesa, com a publicação no Boletim Oficiai do 
Município, contendo nome completo, cargo e matrícula dos Servidores.

Secretaria Municipal de Saúde -  Endereço: Alameda James Franco, 3 -  Cep; 252! 5-260 
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10.3. Independentemente da ação do Gerente, todo e qualquer Servidor que tiver ciência de 
falhas na execução do contrato tem o dever legal de comunicar a ocorrência a 
Autoridade hierarquicamente superior ou ao próprio Gerente.

11- DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

11.1. Após os julgamento das propostas, será considerada vencedora, a licitante que 
oferecer a menor taxa de administração, na composição do valor global, bem como 
atender as demais necessidades e condições impostas por este Termo de Referencia;

11.2. As propostas devem ser compatíveis com os preços usuais de mercado, sob pena de 
desclassificação;

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n" 10.520, 
de 2002, a Contratada que:

12.2. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação;

12.3. ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.4. fraudar na execução do contrato;

12.5 comportar-se de modo inidôneo;

12.6 cometer fraudeJisca);

12.7 não mantivera proposta.

12.8 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.9 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante,

12.10. Multa moratória de 0,5% {cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre 
c  valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

12.11. Multa compensatório de 10'% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de ínexecução total do objeto:

12.12. Em caso de ínexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima,_será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida:

C
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12.13. Suspenção de licitar o impedimento de contratar com órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, peto 
prazo de até 2 (dois) anos;

12.14. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados;

12.15. Também ficam sujeitas às penaiidades do arí. 87, íii e i da Lei rr 8.666, de 1993, as 
empresas e os profissionais que:

12.16. Também ficam sujeitas às penaiidades do ari. 87, ]I1 e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as 
empresas e os profissionais que;

12.17. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recoíhímènto de quaisquer tributos,

12.18 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.13 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.

12.20 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993

12.21 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado â Administração, observado o principio da proporcionalidade.

13 DO PRAZO

13.1 O contrato terá a validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até a 
integraisdade de €0 (sessenta) meses, conforme legislação vigente.

13.2 O início dos trabalhos dar-se-á no ia útil seguinte ac da assinatura do contrato.

14 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 As despesas decorrentes da presente contratação ocorrerão a conta da Dotação 
Orçamentaria Municipal;

15 Dú PAGAMENTO

15.1 O pagamento das faturas apresentadas se processará após a efetivação dos
procedimentos legais cabíveis e comprovação de que o atendimento do respectivo
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objeto da licitação foi feito conforme as especificações e condições previstas e 
estabelecidas no presente instrumento, seus anexos propostos de preço e demais 
documentos inerentes ao processo;

15.2 Na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o respectivo e 
proporcional desconto do valor da fatura apresentada para pagamento "pro rata 
die” do valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme 
alíneas ''d", do inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal 8.666, de 1993.

15.3 Na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita a 
respectivo e proporcionai compensação do valor da fatura apresentada para 
pagamento ‘'pro rata die” do valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao 
mês, conforme alíneas “d” , do inciso XIV. do artigo 4.Q. da Lei Federal 8.666, de 
1993.

15.4 pagamento somente será autorizado depois de efetuado o ‘‘atesto’’ pelo servidor 
competente na nota fiscal apresentada;

15.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, corno, 
por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iníciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante:

15.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento, sendo efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável;

15.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável.

15.S A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006. não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aqueie regime. No entanto, o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documente 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar;

15.9 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE'DE CAXIAS. CNPJ n°.11.128.809/0001-10. e 
endereçados à‘Alameda James Franco n°. 03 Jardim Primavera, Duque de Caxias. 
Rio de Janeiro;
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15.10 No setor apropriado da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, o interessado deverá protocolar sua 
solicitação formal para pagamento, da qual deverá constar:

a. Requerimento de pagamento;
b. Nota fiscal de serviço, fatura ou recibo de Prestação de Servíçc(RPS), 

informando o período de execução do serviço, atestando e datado por 02 
(dois) servidores com suas respectivas matrículas e assinaturas, declarando 
a regular prestação dos serviços faturados, de acordo com a contratação 
efetuada; Deverá estar destacado no documento fiscal o valor da retenção 
de INSS com título “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL’-, nos 
serviços que couberem.

C. Termo de contrato e seus aditivos, (quando houver);

d. Autorização de Fornecimento (AFO) pertinente ao faturamento, quando
couber;
e.

f
g-
h.

Pianílha contendo o detalhamento dos serviços executados, apurando o valor 
apresentado no faturamento emitido;

Nota de Empenho;
Autorizo do ordenador da despesa pertinente;
Relatório do fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, Cl Uu UÇ

7.349/19:
i. Portaria da nomeação do fiscal, devidamente publicado;
j. Certidões regulares de FGTS e CNDT;
k. Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo gerai;
l. GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços para cada 

estabelecimento da empresa comraíante ou cada obra de construção civil, 
utilizando os códigos de recolhimento próprios da atividade, conforme 
normas previstas normas previstas no Manuai da GFIP;

m. Guia de recolhimento do FGTS e guia da Previdência quitadas referentes ao 
período da prestação do serviço;

n. Documento de arrecadação Federa! (DARF) dos tributos federais (quando 
houver)

16 PA CONDIÇÕES DE ACEiTAEiLiDADE E RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, pelo prazo de 5 (cinco) dias, e posteriormente 
verificar a conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e proposta, devendo ser elaborado um termo circunstanciado, contendo o registo, a 
analise e conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, bem como os 
demais documentos que julgarem necessários, e encaminha-ios ao gestor do contrato 
para o recebimento definitivo;

16.2 Poderá ser rejeitado o serviço, no todo ou em partes, quando não respeitadas as 
especificações constantes neste termo de referencia e na proposta, devendo ser 
corrigidos, refeitos, substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
contratada, sem prejuízo das aplicações das penalidades;

16.3 Os serviços serão receDidos defmitivamente peio gestor ou comissão designada pela 
autoridade competente, pelo prazo de 10 (dez) dias uteis, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes, contados do recebimento provisório;
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17 DA SUBCONTRATACÃO

17.1 Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência,

18 DA RESCISÃO CONTRATUAL

18.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das 
ocorrências previstas no art. 78 da lei 8,666, de 21 de junho de 1993.

19 ANEXOS

20.1. Anexo -  Atividades a serem desenvolvidas peios estagiários, juntamente com as 
justificativas para cada setor atuante nesta secretaria.

20.2 Anexo - Quantitativo de estagiários por setor desta subsecretária, conforme art. 5°, II,
"c" do Decreto Municipal 7.349/19:

20.3 Anexo -  Planilha com os custos unitários, conforme art. 5o, II, “d” do Decreto Municipal 
7.349/19:

A Duque de Caxias. 07 de maio de 2019

Subsecretário de Defesa Civil 
Matricula: 35387-6

i /
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