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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O objeto do presente Termo de Referência é a contratação da pessoa jurídica 

ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica sob o n° 86.781.069/0001-15, para capacitação de servidores municipais por meio da 

realização do curso “ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS”, a 

ser ministrado entre os dias 19 a 23 de outubro de 2020, em plataforma online, conforme 

especificações e quantidade contidas no presente documento.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO

A presente contratação encontra fundamento legal no art. 25, II e §1°, c/c art.13, 
VI, ambos da Lei Federal n° 8.666/93, isso porque o art. 25 da lei de regência dispõe:

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em 
que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação 
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação;
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública.
§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa 
cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, 
equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato, (g.n)
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Já o art. 13, do mencionado estatuto fixa:

Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a:

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

Neste sentido, para ilustrar a possibilidade de contratação direta por

inexigibilidade, o Tribunal de Contas da União, ao interpretar os dispositivos legais 

supramencionados, editou a Súmula 252, in verbis:

A inviabilidade de competição para a contratação de serviços, a que alude o 
inciso II do art. 25 da Lei n° 8.666/1993, decorre da presença simultânea de 
três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 
da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do 
contratado.

Como se vê, está na lei e no entendimento sumulado que a contratação direta

por inexigibilidade, de que trata este Termo de Referência, exige a presença de três requisitos, 

a saber: 1 - que o serviço seja técnico/especializado (dentre os elencados no art. 13, da lei de 

regência); 2 - que o serviço seja de natureza singular e; 3 - que o contratado seja de notória 

especialização.

O requisito 1 (serviço técnico/especializado) se faz presente de maneira

expressa no inciso VI, art. 13, acima transcrito, sendo desnecessária qualquer argumentação a

Acerca da condição 2 (singularidade do serviço), é oportuno trazer à baila

entendimento expresso no Acórdão n° 852/2008, da lavra do TCU, observemos:

A natureza singular se caracteriza como uma situação anômala, incomum, 
impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por todo e qualquer profissional 
especializado. Envolve os casos que demanda mais do que a simples 
especialização, pois apresentam complexidades que impedem obtenção de 
solução satisfatória a partir da contratação de qualquer profissional (ainda que 
especializado).

Extrai-se do fragmento acima que apurar a singularidade do serviço objeto deste

Termo de Referência não traduz tarefa fácil para o gestor, dada a subjetividade de sua

( . . . )

respeito.
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natureza, pois, como anunciado no acórdão supra, “apresentam complexidades que impedem 

obtenção de solução satisfatória a partir da contratação de qualquer profissional”.

Ainda sobre a característica em destaque, o TCU sumulou o seguinte

entendimento:

A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com 
pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível 
quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção 
do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido 
pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos 
termos do art. 25, inciso II, da Lei no 8.666/1993. (Súmula 264)

Sobre a singularidade, resta dizer que a capacitação conforme especificada nos 

autos, atende às necessidades atuais da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, que 

visa capacitar seus servidores. Com efeito, a realização do curso será mediante uso de 

metodologia própria, bem como do conhecimento e da experiência peculiares ao ministrante.

Tal situação traduz a singularidade do objeto deste Termo de Referência, e 

consequente impossibilidade de comparações, segundo os “critérios objetivos de qualificação 

inerentes ao processo de licitação”.

Quanto ao último requisito 3 (notória especialização) vale dizer que a Lei 

8.666/93 o define em seu art. 25, § 1o, conforme fora transcrito no primeiro parágrafo deste 
item.

A notoriedade da ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A está 

demonstrada por intermédio dos Atestados de Capacidade Técnica apresentados, restando 

caracterizada a hipótese de experiência elencada no supracitado art. 25, como fator de 

notoriedade.

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

O objeto deste Termo de Referência tem extrema importância para a 

capacitação e atualização dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 

Civil. Ao investir nesta contratação, esta Secretaria busca a valorização de seu pessoal, bem



P R E F E I T U R A

W* DUQUE DE
* CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

Serviço Público Municipal
P.A n° 014/Ct01445/2020 
Rubrica

14/< 01445/2020
:_ ^ L fIs.: A .

como a melhoria no desempenho de suas atividades, haja vista que os servidores que 

realizarão o curso, são responsáveis pela instrução dos processos que dizem respeito às 

alterações e aditivos contratuais desta Pasta.

Para que a instrução processual seia realizada com celeridade, qualidade e 

eficiência, exige que a máquina administrativa disponha de pessoal capacitado e atualizado. A 

capacitação em apreço é um serviço técnico que se enquadra nas hipóteses do inciso VI, do 

art. 13, da Lei Federal n° 8.666/93, bem como ostenta singularidade e será realizada por 

pessoa jurídica de notória especialização, que se apresenta no mercado como solução em 

matéria de capacitação de agentes públicos, sendo referência nacional.

Importante destacar que, a capacitação dos servidores resultará em eficiência do 

trabalho, melhor investimento dos recursos públicos, decisões mais seguras, diminuição dos 

riscos envolvendo o uso do dinheiro público, além de minimizar a possibilidade de 

responsabilizações e condenações futuras. Sendo assim, resta demonstrado o interesse 

público visado.

Ademais, há uma tendência jurisprudencial, advinda especialmente dos órgãos 

de controle, de reconhecer a necessidade de capacitação dos agentes públicos para garantir 

que o servidor conte com os pressupostos profissionais e técnicos necessários para bem 

desempenhar a função para a qual foi designado:

Acórdão n° 3.707/2015 -  TCU -  1a Câmara 1.7.1 Recomendar ao omissis, 
com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 
1.7.1.1 promova a capacitação continuada dos agentes responsáveis pela 
elaboração de procedimentos licitatórios e adote, formalmente, medidas 
administrativas que coibam a restrição à competitividade na elaboração de 
procedimentos licitatórios;

Acórdão n° 1.709/2013 -  TCU -  Plenário Acórdão (...) 9.1.3. institua política 
de capacitação para os profissionais do (omissis), de forma 
regulamentada, com o objetivo de estimular o aprimoramento de seus 
recursos humanos, especialmente aqueles correlacionados com as áreas 
de licitações e contratos, planejamento e execução orçamentária, 
acompanhamento e fiscalização contratual e outras áreas da esfera 
administrativa, de modo a subsidiar melhorias no desenvolvimento de 
atividades nas áreas de suprimentos/compras, licitações/contratos e 
recebimento e atesto de serviços.” (g.n)

Acórdão n° 8.233/2013 -  TCU -  Primeira Câmara 1.7. Dar ciência à (...) sobre 
as seguintes impropriedades: (...) 1.7.3 não realização, para os servidores
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que atuam na área de licitações e contratos, de treinamentos sobre 
licitações sustentáveis, fiscalização de contratos, serviços contínuos e 
outros correlatos, conforme recomendado no Acórdão 4.529/2012-TCU-13 
Câmara; (g.n).

4. RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA

Com 30 anos de atuação no mercado, a ZÊNITE INFORMAÇÃO E 

CONSULTORIA S.A (simplesmente, Zênite) é referência de qualidade em matéria de 

contratação pública e suporte para a Administração Pública.

O reconhecimento pelo mercado da qualidade e confiança das informações e

soluções produzidas pela Zênite legitima a sua notória especialização. Com equipe de 

profissionais especialistas, os serviços prestados pela Zênite se apresentam, por meio de 

seminários, cursos in company, soluções eletrônicas, orientações técnicas e livros, como 

suporte imprescindível de informação e conhecimento quando o tema é licitações e contratos.

Além da excelência no que faz, a Zênite apresenta como diferenciais em 

soluções de capacitação:

• Conteúdos atuais e alinhados à realidade da Administração Pública: os 

programas são estruturados a partir de situações polêmicas, novidades e casos 

concretos enfrentados no dia a dia dos processos de contratação pública. 

Destaque para os recentes entendimentos dos tribunais de contas, da 

jurisprudência e da doutrina. A equipe Zênite está preparada para compreender 

e dimensionar os problemas que podem ocorrer nessa área, para idealizar os 

conteúdos programáticos e construir as soluções adequadas, levando em conta 

as necessidades e a realidade da Administração.

• Abordagem teórica e aplicada: todos os programas são estruturados sob duas 

premissas: teórica e a prática, o que permite melhor absorção e aproveitamento 

dos conteúdos apresentados. O conteúdo técnico é profundo e é fruto de 

estudos e pesquisas intensos, porém é transmitido por meio de abordagem 

clara, simples e bastante acessível e com conotação prática. •

• Metodologias e materiais cuidadosamente desenvolvidos: todos os recursos 

didáticos são planejados e estruturados para facilitar a aprendizagem. A
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metodologia, a didática e a linguagem são adequadas para comunicar a 

informação, considerando que os alunos vêm das mais variadas funções e 

especializações. Além disso, importante dizer que a metodologia congrega aulas 

expositivas com atividades práticas e aplicadas. Há avaliação de cláusulas 

contratuais e/ou análise de casos práticos/concretos quando a temática e a 

estruturação do curso permitem. Os materiais apresentam linguagem clara, 

objetiva e acessível independentemente da formação técnica do aluno. As 

apostilas trazem, além de conteúdo técnico, espaço para anotações e 

diferenciais como checklists, passo a passo, melhores práticas, quando cabíveis, 

os quais são disponibilizados na própria apostila ou em cadernos 

complementares. Todo o material didático é periodicamente revisado e 

atualizado e fornece total confiabilidade.

• Equipe multidisciplinar de professores: a equipe de professores é multidisciplinar, 

composta por advogados (especialistas em contratação pública e em direitos 

trabalhista, tributário, civil), engenheiros, especialistas em tecnologia da 

informação, contadores, entre outras áreas afetas à temática dos cursos.

• Professores com capacitação técnica e experiência prática em contratação 

pública: os professores, além de especialistas no assunto, são profissionais que 

conhecem o dia a dia da Administração pública, têm vivência e experiência com 

licitações e contratos e, portanto, conseguem abordar os assuntos com 

conotação técnica de aplicação prática, e não apenas doutrinária.

• Organização e pontualidade: a escolha adequada do local, do material e dos 

profissionais que dão o suporte ao evento, assim como o cumprimento dos 

horários são características marcantes dos Seminários Zênite. O mesmo ocorre 

com cursos in company e projetos de capacitação, no que toca à elaboração do 

material, seleção de instrutores, organização e pontualidade.

• Material de leitura complementar pós-evento: ao final da capacitação, cada 

participante recebe login e senha que permitirão acessar um banco de dados 

com material selecionado sobre o tema, o qual pode contemplar: legislação, 

doutrina, perguntas e respostas, anotações da LeiAnotada.com, sínteses
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jurisprudenciais, entre outros documentos, com o objetivo de subsidiar o 

aprofundamento do estudo na matéria.

Ademais, todas as informações acima apresentadas corroboram com o conteúdo 

programático do curso, razão pela qual esta Secretaria optou pelo curso ministrado pela 

ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.

5. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A justificativa de preços não deve se pautar em eventuais cursos similares 

existentes no mercado, haja vista que estamos diante de objeto singular, que não pode ser 

comparado objetivamente sob nenhum aspecto com outros.

Por isso, para demonstrar a razoabilidade de preços na presente contratação, a 

empresa escolhida demonstra que os preços ofertados para esta Secretaria guarda 

consonância com os preços que pratica no mercado, isto é, ofertados para outros órgãos e/ou 

entidades, conforme documentos anexados aos autos.

Sobre isso, vale citar o Acórdão n 0 522/2014 -  Plenário -  TCU:

“o preço a ser pago deve ser compatível com aquele praticado no 
mercado, situação essa a ser comprovada pelo (omissis) mediante a juntada 
da documentação pertinente nos respectivos processos de dispensa, incluindo, 
no mínimo, três cotações de preços de empresas do ramo, pesquisa de preços 
praticados no âmbito de outros órgãos e entidades da Administração Pública 
ou justificativa circunstanciada caso não seja viável obter esse número de 
cotações, bem como fazendo constar do respectivo processo a 
documentação comprobatória pertinente aos levantamentos e estudos 
que fundamentaram o preço estimado”. (Grifamos) (TCU, Acórdão n° 
522/2014, Plenário, Rei. Min. Benjamin Zymler, j. em 12.03.2014.)

Da mesma forma, a Orientação Normativa da Advocacia-Geral da União:

Orientação Normativa n° 17/09 - AGU “A razoabilidade do valor das 
contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por 
meio da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela 
futura contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros 
meios igualmente idôneos.” (Grifamos.)
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6. ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
6.1 QUANTIDADES

O curso “ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS”, será realizado pelos servidores municipais abaixo listados:

Nome Matrícula Setor
Edgar Jacinto Vieira Neto 38.227-2 Subsecretária de Contratos e Convênios
Karen Dantas Almeida da Cunha 36.369-3 Subsecretária de Contratos e Convênios
Matheus Lucas Taveira Regis 37.962-0 Subsecretária de Contratos e Convênios

6.2 CARGA HORÁRIA

O curso será realizado nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de outubro de 2020, de 15h 

às 18h, totalizando 15 horas de aulas ministradas, conforme o Anexo I.

6.3 METODOLOGIA

O curso será realizado em uma plataforma de aulas ao vivo, integralmente 

online. Ao fazer a inscrição, o contratante recebe o login e a senha e, nos dias e horários 

marcados, participa das aulas e dos debates com os mais renomados especialistas da área. E 

ainda poderá rever a aula por mais 2 (dois) dias.

6.4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo programático está definido no Anexo I deste Termo de Referência.

6.5 PROFESSORES ESPECIALIZADOS

A equipe de professores é multidisciplinar, composta por advogados 

especialistas em contratação pública, altamente qualificados e experientes, comprometidos 

com a missão de oferecer uma formação de excelência, o que é potencializado pela 

participação coordenada e alinhada de todos os professores atuantes em cada evento. Têm 

formação técnica e experiência prática em contratação pública e grande capacidade para
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transmitir adequadamente o conhecimento, com linguagem clara e acessível e metodologia 

adequada, o que permite uma efetiva capacitação dos alunos.

O curso supramencionado será ministrado pelos seguintes professores:

>  GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER: Advogado. Doutor em Direito do Estado pela Universidade 

de São Paulo (USP). Mestre e graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Pesquisador visitante no Max-Planck-Institut für Auslàndisches und Internationales Privatrecht. Educação 

Executiva pela Harvard Law School (Program on Negotiation). Integra a equipe de professores e 

consultores externos da Zênite Informação e Consultoria S.A. Foi secretário-adjunto da Comissão de 

Licitações e Contratos da OAB/SC. Autor das obras Procedimento de Manifestação de Interesse -  PMI 

(Lumen Júris, 2014) e Diálogos público-privados (no prelo). Coautor da obra Contratação de serviços 

técnicos especializados por inexigibilidade de licitação pública (Zênite, 2015).

> JOEL DE MENEZES NIEBUHRR: Advogado. Doutor em Direito do Estado pela PUC/SP. Professor de cursos 

de pós-graduação. Autor de: Licitação pública e contrato administrativo (4. ed., Fórum, 2015); Dispensa e 

inexigibilidade de licitação pública (4. ed., Fórum, 2015); Pregão presencial e eletrônico (7. ed., Fórum, 

2015); Registro de preços: aspectos práticos e jurídicos (2. ed., Fórum, 2013); O novo regime 

constitucional das medidas provisórias (Dialética, 2001); e Princípio da isonomia na licitação pública (Obra 

Jurídica, 2000).

>  RICARDO ALEXANDRE SAMPAIO: Advogado. Consultor na área de licitações e contratos. Foi Diretor 

Técnico da Consultoria Zênite. Integrante da Equipe de Redação da Revista Zênite ILC -  Informativo de 

Licitações e Contratos e da Equipe de Consultores Zênite. Colaborador da obra Lei de licitações e 

contratos anotada (5. ed. Zênite, 2005). Autor de diversos artigos jurídicos.

7. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a prestação de serviços de que trata o objeto deste Termo de 

Referência correrá à conta de recursos específicos consignados no orçamento desta 
Secretaria, a saber:

Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Elemento de Despesa Fonte de Recursos

1491 10.122.0001.2244 3.3.90.39.00 00
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Contratada:

8.1 Realizar o curso de acordo com o seu objeto e conteúdo programático;

8.2 Cumprir com a carga horária prevista na proposta apresentada pela Contratada e neste 

Termo de Referência;

8.3 Ministrar o curso nos dias e horários previstos na proposta apresentada pela Contratada 

e neste Termo de Referência;

8.4 Garantir, aos participantes, acesso à plataforma utilizada para a apresentação das aulas 

online;

8.5 Entregar, aos participantes, a apostila digital específica do curso;

8.6 Enviar, aos participantes, o certificado de participação e conclusão do curso;

8.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou terceiros, 

decorrente decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

8.8 Arcar com tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, fretes até o destino 

e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto;

8.9 Informar em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite a Contratada de 

assumir as atividades conforme o estabelecido, ficando a Administração Pública livre 

para acatar tais motivos;

8.10 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa sobre todos os 

assuntos de interesse da Contratante ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão 

da execução do objeto do contrato, devendo orientar seus empregados a guardar sigilo 

das informações e/ou conhecimento;

8.11 Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços de acordo com os níveis 

estabelecidos na proposta apresentada pela Contratada e neste Termo de Referência;

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

9.1 Cumprir com todas as obrigações previstas na Lei n° 8.666/93, bem como nas demais 
legislações aplicáveis;

9.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
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9.3 Indicar, formalmente, o gestor e o fiscal para acompanhamento da execução contratual, 

com base em nosso ordenamento jurídico;

9.4 Cumprir fielmente as disposições contidas neste Termo de Referência;

9.5 Realizar o pagamento à Contratada nas condições e datas previstas;

9.6 Comunicar oficialmente à Contratada, quaisquer falhas ocorridas durante a execução dos 

serviços;

9.7 Supervisionar a execução dos serviços e atestar as notas fiscais/faturas 

correspondentes.

9.8 Aplicar à Contratada as sanções administrativas e contratuais pertinentes, observados os 

princípios do contraditório e da ampla defesa;

10. PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato será de 02 (dois) meses, contados a partir de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado ou aditado nas formas dos artigos 57 e 65 da Lei n° 

8.666/93.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos ocorrerão após a regular liquidação da despesa. A liquidação se 

dará após a efetiva prestação dos serviços, segundo as cláusulas contratuais e à vista dos 

documentos fiscais correspondentes e demais documentos exigidos em contrato e em 

regulamentos, conforme estabelecido no artigo 42 do Decreto Municipal n° 7.349/2019 e 

demais legislações pertinentes.

11.1 Os pagamentos serão realizados obedecendo a ordem cronológica determinada em 

Decreto Municipal próprio;

11.2 Para fins de registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá encaminhar a Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento, por meio de processo específico devidamente 

autuado, instruído com os documentos elencados no Anexo II do Decreto Municipal n° 

7.349/2019;

11.3 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
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valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea “d”, do inciso 

XIV, do artigo 40, da Lei Federal 8.666, de 1993;

11.4 Na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita a respectiva 

e proporcional 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 alínea “d”, do 

Inciso XIV, do art. 40, da Lei Federal 8.666, de 1993.

12. DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO

Para a efetivação do pagamento deverá protocolar sua solicitação formal para

pagamento, no Fundo Municipal de Saúde de Duque de Caxias, conforme Anexo II do Decreto

Municipal n° 7.349/2019, que deverá constar:

12.1 Requerimento de pagamento direcionado ao Secretário Municipal de Saúde e Defesa 

Civil;

12.2 Nota Fiscal de Serviços, Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços (RPS), informando o 

período de execução do serviço, atestado 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 o título “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA 

SOCIAL”, nos serviços que couberem. (IN RFB n° 971/2009)

12.3 Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado, quando couber;

12.4 AFO pertinente ao faturamento, quando couber;

12.5 Planilha contendo o detalhamento dos serviços executados, apurando o valor 

apresentado no faturamento emitido.

12.6 Nota de Empenho;

12.7 AUTORIZO do Ordenador de Despesas pertinente;

12.8 Relatório do Fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II “a”;

12.9 Portaria de designação do Fiscal do contrato, devidamente publicada no Boletim Oficial;

12.10Certidão negativa ou positiva com efeito negativa de FGTS, Receita Federal e CNDT;

12.11 Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada estabelecimento

ou obra de construção civil da empresa contratante, relacionando todos os segurados 

alocados na prestação de serviços; (IN RFB n° 971/2009 -  art. 134-1)

12.12GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços para cada 

estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando os

Rua James Franco, n2 3, Jardim Primavera, Duque de Caxias, RJ -  CEP: 25265-000
Telefone: (021) 2773-6330
www.duquedecaxias.rj.gov.br

http://www.duquedecaxias.rj.gov.br


P R E F E I T U R A

W  DUQUE DE
* CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

Serviço Públiço Municipal
P.A n° 014{Q01445/2020.

UA IRubrica.: Fls.:

códigos de recolhimento próprios da atividade, conforme normas previstas no Manual da 

GFIP; (IN RFB n° 971/2009 -  art. 134 - 1);

12.13Guia de recolhimento do FGTS e guia da Previdência Social devidamente quitadas 

referente ao período da prestação do serviço;

12.14Documento de Arrecadação Federal (DARF) dos tributos federais (quando houver);

13. ACEITAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

Obedecendo ao previsto no artigo 73, I, da Lei n° 8.666/1993, os serviços serão

recebidos da seguinte maneira:

13.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da 

comunicação escrita do contratado;

13.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observando-se a obrigatoriedade em reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do termo em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

13.3 Na recusa de aceitação, por não atenderem às exigências do Contratante, a Contratada 

deverá refazer os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais 

compromissos do Contratante a partir da data da efetiva aceitação.

14. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

O gerenciamento e a fiscalização da contratada caberão aos Servidores 

designados pela Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil, que determinarão o que for 

necessário para regularização de faltas ou impropriedades, nos termos do art. 67 da Lei n° 

8.666/93 e, nas suas faltas ou impedimentos, aos seus suplentes, conforme o Decreto 

Municipal n° 7.349/2019.

14.1 As decisões e providências que ultrapassem a competência do gerente e dos fiscais 
deverão ser solicitadas aos seus superiores para adoção das medidas convenientes;
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14.2 Incumbe ao Gerente à prática de todos os atos que lhe são próprios, definidos na 

legislação pertinente, nas especificações dos serviços, inclusive quanto à aplicação das 

penalidades previstas no presente Termo de Referência e na legislação em vigor, 

inclusive atesto e planilhas de medição, observados o contraditório e a ampla defesa, de 

acordo com o disposto no Decreto Municipal n° 7.349/2019 e conforme este Termo de 

Referência;

14.3 A Contratada declara aceitar os métodos e processos de inspeção, verificação e controle 

adotados pela Fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, 

explicações, esclarecimentos e comunicações indispensáveis ao desempenho de suas 

atividades;

14.4 A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da Contratada, no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e às 

consequências e implicações, próximas ou remotas, perante a municipalidade ou 

terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução 

dos serviços contratados não implica em co-responsabilidade da Contratante;

14.5 A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos 

os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações 

necessárias ao desenvolvimento de sua atividade;

14.6 A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto da contratação, às 

implicações perante os demais órgãos de controle externo e interno municipal ou perante 

terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução 

contratual não implicará em responsabilidade da Secretaria ou de seus prepostos, 

devendo, ainda, a Contratada, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao 

ressarcimento imediato à Secretaria dos prejuízos apurados e imputados a falhas em 

suas atividades.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Em caso de inexecução contratual, total ou parcial, erro de execução, mora na 

execução, qualquer inadimplemento ou infração contratual, a Contratada, sem prejuízo da
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responsabilidade civil e criminal que couber, e com base no art. 87 da Lei 8666/93, ficará 

sujeita às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor total do contrato, por 

um período máximo de 30 (trinta) dias úteis;

c) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o 

prazo fixado na alínea anterior;

d) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Pública;

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

§1° - A imposição das penalidades de advertência e de multa são de competência da Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil, ouvido o Gerente do Contrato.

§2° - As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do caput desta Cláusula podem cumular-se com 

as das alíneas “b” e “c” e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

§3° - As multas serão recolhidas ao Tesouro Municipal, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da 

publicação no Boletim Oficial do ato que as impuser, do qual a Contratada terá conhecimento.

§4° - Se no prazo previsto no parágrafo anterior não for comprovado o recolhimento da multa, será 

promovido o seu desconto da parcela retida ou da garantia, mediante decisão da autoridade 

contratante. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada antes da comprovação do recolhimento 

da multa ou da prova de sua revelação por ato do Município.

§5° - As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exime a Contratada da 

responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das infrações cometidas.

§6° - A declaração da suspensão ou de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública somente será aplicada após a ciência da Contratada e depois de desprovido recurso cabível 

ou precluso o prazo para oferecê-lo. O prazo da suspensão será fixado segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida, e o interesse do Município.

§7° - As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” do caput desta cláusula são da competência do 

Prefeito. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar considerará a natureza e a gravidade da 

falta cometida, as faltas e penalidades anteriores e os casos de reincidência.
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16. DISPOSIÇÕES GERAIS

A Contratada obriga-se por si e por seus sucessores ao fiel cumprimento de 

todas as cláusulas e condições do presente Termo de Referência, e elege para foro deste 

Termo o do Município de Duque de Caxias, com expressa renúncia a qualquer outro.

Duque de Caxias, 18 de setembro de 2020.
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