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PREÂMBULO DO EDITAL 

Órgão Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde de Araguacema-TO 

Processo: 479/2022 

Regime Legal: Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 

Tipo Licitação INEXIGIBILIDADE –CONTRATAÇÃO DIRETA 

Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

Objeto Credenciamento de laboratório que confeccione e ofertem próteses dentárias, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Araguacema-
TO 

Local e Data Para 
Recebimento Das Propostas, 
documentos relativos a 
habilitação e início da 
abertura dos envelopes 

Data: 06/05/2022 Horário: 07hs00min até 04/05/2023 Praça Gentil Veras, 380 
Centro, Araguacema-TO, CEP: 77.690-000 

Dotação: A despesa decorrente desta licitação será atendida com recurso do Fundo 
Municipal de Saúde consignadas nas Dotações  constantes do edital e Minuta 
Contratual. 

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses 

Informações: As informações e esclarecimento necessários ao perfeito conhecimento so objeto desta 
licitação serão prestados  pela Comissão de licitação, Pelo e-
mail:licitacao.araguacemato@gmail.com ou site: www.araguacema.to.gov.br, pelo 
telefone (63) 3472-1315 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO PRÓTESES DENTÁRIAS 

CREDENCIAMENTO Nº. 003/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 479/2022 

 
1. PREÂMBULO 
1.1.O FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO, instituição de direito público, 
inscrita no Ministério da Fazenda sob o nº 11.348.280/0001-40, com sede no Paço Municipal, 
à Praça Gentil Veras s/n°. 380 – Centro, em Araguacema-TO,  neste ato representada 
Secretária de Saúde, Sra. Jussara Batista Moraes Meneses, brasileiro, casado, maior, capaz, 
inscrita no CPF nº 224.025.511-00, RG nº 10.647 2ª via residente em Araguacema-
TO,legalmente investido e no exercício de pleno mandato, torna público que, nos termos do 
art. 25, caput, da Lei 8.666/93, demais legislações (Portarias, Resoluções, sejam elas do 
Ministério da Saúde e seus Segmentos, Estadual e Municipal), que estão abertas as inscrições 
para ocredenciamento de pessoas jurídicas Credenciamento de laboratório que confeccione 
e ofertem próteses dentárias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Araguacema-TO,  através da contratação por inexigibilidade de licitação, 
mediante sistema de credenciamento, cuja convocação é aberta a todos os profissionais 
interessados na prestação dos serviços, que satisfaçam as condições exigidas no edital, de 
acordo com as condições e cláusulas seguintes: 
 
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTAS”  
LOCAL: Paço Municipal, à Praça Gentil Veras s/n°. 380 – Centro, em Araguacema-TO.  
DIA: 08/042021 HORÁRIO: 09H00MIN 
 
2. DO OBJETO 
2.1.Credenciamento de laboratório que confeccione e ofertem próteses dentárias, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Araguacema-TO. 
2.2 – Os quantitativos acima são estimados para toda vigência do contrato e serão realizados 
nas dependências do contratado e de conformidade com as descrições de cada item.  
2.3 – O critério de distribuição da quantidade licitada aos interessados será definido pela 
Secretaria Municipal de Saúde, em função do número de credenciados, de forma isonômica. 
2.4 – Fará parte integrante do contrato, este edital e todos os seus anexos, independente de 
transcrição. 
 
3. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1. O prazo de vigência desta contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura 
do contrato,podendo ser este prazo prorrogado, a critério da Administração, de conformidade 
com o artigo 57, incisoII, da Lei 8.666/93.  
3.2 Somente participarão da presente Licitação as empresas especializadas no ramo e que 
atendam ascondições aqui estabelecidas, quanto a apresentação dos documentos exigidos 
neste edital, até o dia XX de março de 2023, às 14 horas. Permanecera aberto o 
credenciamento pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo possível apresentação da 
documentação por interessados no decorre deste período.  
3.3 – Os interessados em participar do presente processo, deverão entregar até o dia e hora 
acima descritos, no setor de Licitação da Prefeitura, situada no Paço Municipal, à Praça Gentil 
Veras s/n°. 380 – Centro, em Araguacema-TO, os documentos enumerados abaixo, com 
vigênciaplena até a data fixada no preâmbulo deste edital e posteriormente com data afixada 
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acima, devidamente autenticados ou apresentados em original com cópia respectiva para 
autenticação por responsável do setor:  
3.3.1. Habilitação jurídica, comprovada mediante a apresentação:  
a) de registro público no caso de empresário individual.  
b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 
com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, 
acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou 
designação e investidura dos atuais administradores.  
c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas 
eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos 
atos comprobatórios deeleição e investidura dos atuais administradores.  
d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e atode registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.  
3.3.2 Regularidade fiscal e trabalhista, mediante a apresentação de:  
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte (X) Municipal, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante. 
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na 
forma da Leie com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da 
Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais, de acordo com a Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751,de 02/10/2014;  
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.  
3.3.2.1 A prova da inscrição a que se referem os itens “a” e “b” será suprida com a 
apresentação das certidões a que se referem os itens “c” e “d”, respectivamente, se estas 
contiverem o número de inscriçãoda licitante.  
3.3.2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentação de: prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, ou positiva 
com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de1º de maio de 1943.  
3.3.3 Qualificação Técnica, através de: 
a) registro ou inscrição da pessoa jurídica na Entidade Profissional competente.  
b) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto 
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos;  
c) declaração do proponente de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições para o cumprimento das obrigações objeto deste credenciamento, conforme 
modelo constante do Anexo IV.  
d) alvará da vigilância sanitária municipal, dentro do prazo de validade.  
e) indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos,conforme modelo do Anexo VII. 
3.3.3.1 A aptidão exigida na letra e deverá contemplar:  
I. relação, especificando e quantificando os equipamentos referentes ao serviço pleiteado;  
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II. comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta vincula-se à empresa, o 
que poderá serfeito através de uma das seguintes formas:  
a) carteira de Trabalho;  
b) contrato social;  
c) contrato de prestação de serviços;  
d) contrato de trabalho registrado na DRT; III. Cópia do Diploma e comprovação do registro 
junto aos respectivos Conselhos Regionais ou Órgãos de Classe dos profissionais;  
IV. prova de habilitação técnica dos profissionais ao exercício da especialidade.  
3.3.3.2 Somente será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no curso 
da execução do contrato, por outro profissional de comprovada experiência equivalente ou 
superior, e desde que previamente aprovado pela Administração.  
3.3.4. Qualificação econômico-financeira:  
a) Certidão negativa de Concordata, Falência Recuperação Judicial e extrajudicial da sede da 
Pessoa Jurídica expedida pelo cartório distribuidor (Fórum) a menos de 30 dias da data 
designada para o certame.  
3.3.5 Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor e Declaração de Idoneidade  
3.3.5.1 Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no 
inciso V do art.27 da Lei Federal 8.666/93, deverá ser apresentada declaração quanto ao 
trabalho do menor, conforme modelo constante do Anexo V.  
3.3.5.2 Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante, de que 
não foi declarada inidônea para licitar e/ou contratar com a Administração Pública, conforme 
modelo Anexo IV 
3.4 – As empresas interessadas deverão anexar à documentação para habilitação acima 
descrita, oformulário da solicitação de credenciamento, conforme modelo anexo II deste 
edital. 
3.5 – A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o exigido no item 
acima, impedirá o credenciamento da empresa interessada.  
3.6 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 
documentos originais sejam apresentados no momento da entrega para a devida 
autenticação por servidor apto para praticar tal ato. Os documentos retirados pela internet 
terão sua autenticidade verificada junto aos sites dos órgãos emissores.  
3.7 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor 
ou peloedital, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de sua 
apresentação.  
3.8 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original aser substituído por cópia reprográfica autenticada.  
3.9 - Em nenhuma hipótese poderá ser admitida a entrega posterior de qualquer dos 
documentosexigidos.  
3.10 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigidapara efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.  
3.11 - Para MEI, ME, EPP e equiparados, havendo restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que oproponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito,e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa.  
3.12 - A não regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará 
decadênciado direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
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8.666/93, sendo facultado àAdministração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
3.13 – Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade 
empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei No 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas,conforme o caso, desde que:  
a) No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, 
em cada anocalendário, receita bruta igual ou inferior a R$360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais);  
b) No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, aufira,em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$360.000,00 (trezentos 
e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 
3.14- A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte será feita: 
a) Mediante documentação que comprove a opção pelo Simples Nacional previsto na 
LeiComplementar 123, de 14 de dezembro de 2006; 
4.0 – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
4.1 - A forma de execução dos serviços aqui discriminados, será através de encaminhamento, 
requisiçãoou autorização específica, emitida por escrito pela Secretaria Municipal de Saúde e 
demais cláusulas doContrato de Adesão (conforme minuta – anexo III).  
4.2 - A empresa credenciada deverá participar, sempre que possível, das campanhas 
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Aragaucema-TO, permitindo a fixação de 
cartazes e distribuição de panfletos aos usuários dentro do estabelecimento credenciado;  
4.3 - Desenvolver e/ou adotar protocolos de atendimento, garantindo aos usuários 
acessibilidade aoserviço e um acolhimento humanizado, com vistas à melhoria da 
resolubilidade do tratamento;  
4.4 - Acatar protocolos de regulação e/ou acesso implantados pela legislação vigente e pela 
SecretariaMunicipal de Saúde.  
4.5 - Garantir o atendimento diário a todos os serviços autorizados pela Secretaria Municipal 
de Saúde, consoante ao quantitativo físico e financeiro, estabelecido em contrato;  
4.6 - Garantir quantidade mínima bem como a manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos, segundo legislação vigente, necessários à realização dos procedimentos, 
zelando assim pela qualidade dos serviços ora ofertados.  
4.7 - Dotar de profissionais técnicos devidamente capacitados e qualificados, necessários ao 
acolhimento e realização do(s) procedimento(s), zelando sempre pela qualidade do 
procedimento;  
4.8 - Os funcionários do Estabelecimento deverão estar devidamente uniformizados e 
paramentados parafacilitar a identificação, bem como prover de informações básicas 
referentes ao serviço a ser prestado;  
4.9 - Autorizar a entrada no Estabelecimento credenciado, de funcionários da Secretaria 
Municipal de Saúde, desde que estejam devidamente identificados, informando qual a 
finalidade da visita;  
4.10 - Entregar os documentos referentes ao faturamento mensal, segundo datas estipuladas 
abaixo:  
4.10.1 - Entrega da produção/relatório final: Último dia útil do mês em que os serviços foram 
prestados.  
4.10.2 - Entrega da Nota Fiscal: a partir do dia 10 do mês subsequente ao dos serviços 
realizados, ao responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, que dará o aceite e liberará 
para o pagamento. 
5.0 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
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5.1 – Os recursos orçamentários, necessários à execução do contrato decorrente deste 
processo licitatório, serão aqueles provenientes do orçamento do município, por conta da 
rubrica:  
Unidade Orçamentaria: 04.01– Fundo Municipal de Saúde  
Unidade Funcional: 10.301.0020.2.050-Manutenção de Unidades Básica de Saude-Pab Fixo 
Elemento Despesa: 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 1500100200000-ASPS 
 
Unidade Orçamentaria: 04.01– Fundo Municipal de Saúde  
Unidade Funcional: 10.301.0020.2.046-Manutenção de Unidades Atendimento de 
Emergência e Hospitalar  
Elemento Despesa: 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 1500100200000-ASPS 
6.0 - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
6.1 – Na busca de ofertar melhoria ao acesso de serviços de próteses dentárias a Prefeitura 
Municipal de Araguacema-TO, através da Secretaria Municipal de Saúde, visando ofertar 
melhorias em relação ao acesso às ações de reabilitação bucal apresenta o Termo de 
Referência para credenciamento de laboratório especializado na confecção e fornecimento 
personalizado de próteses dentárias e núcleosmetálicos fundidos. 
6.2O presente procedimento se justifica, outrossim, pelo aumento da demanda, provocada 
pelo grande número de usuários do SUS, o que gera a necessidade de prestação de serviços 
complementares na área da saúde, suprindo a demanda reprimida. Ademais conforme estudo 
de viabilidade econômico-financeiro, os recursos federais direcionados à manutenção do 
sistema de saúde municipal é insuficiente para a demanda de serviços, de modo que se faz 
necessário a prestação de serviços complementares para beneficiar todos que recorram ao 
serviço público de saúde, sanando as lacunas no atendimento. O Credenciamento, é um 
instrumento célere para a contratação de prestadores de serviço na área da saúde e muito 
bem-vindo, capaz de atender a população desprovida e usuária do Sistema Único de Saúde 
(art. 6°, inc. II da IN n° 07/2016). 
7.0 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS  
7.1 Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis ou licitante, no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para recebimento das propostas, dirigidas ao Presidente da CPL da Prefeitura de Araguacema-
TO. 
7.2 Declarado o resultado final deste certame qualquer licitante poderá manifestar a intenção 
de recorrer,sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentação das razões de 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.  
7.3 A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes, via correio 
eletrônico.  
7.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
7.5 Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes 
requisitos, sob penade não serem conhecidos: a) Ser dirigido aos cuidados do Presidente da 
CPL, no prazo de 5(cinco) dias úteis, conforme estabelecido no item 7.1 acima;  
b) Ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93;  
c) Ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo 
razão social,CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante 
legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado;  
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d) Ser protocolizado na Seção de Protocolo da Prefeitura ou na Seção de Licitação, situadas no 
Paço Municipal, à Praça Gentil Veras s/n°. 380 – Centro, em Araguacema-TO pelo email: 
licitação.araguacemato@gmail.com 
7.6 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo 
legal, e/ou subscritopor representante que não comprove poder de representação legal.  
7.7 A Prefeitura de Araguacema-TO, não se responsabilizará por memoriais de recursos e 
impugnações que sejam endereçadas via postal ou por outras formas entregues em locais 
diversos das citadas nesteinstrumento, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo 
legal.  
8.0 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
8.1 A recusa do licitante declarado vencedor, em assinar o Contrato dentro do prazo 
estabelecido, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o 
descumprimento da obrigaçãoassumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela 
Contratante:  
8.1.1 Advertência, que será aplicada sempre por escrito;  
8.1.2 Multas;  
8.1.3 Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de 
indenização Contratante por perdas e danos; Suspensão temporária do direito de licitar com a 
Prefeitura Araguacema -TO pelo período de até (02) dois anos.  
8.1.4 Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante;  
8.2 A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, 
por dia de atraso na prestação dos serviços.  
8.3 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) 
do valor do Contrato.  
8.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 
acordo coma gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contarda intimação do ato.  
8.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada aqueles que demonstrarem não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração e fizerem declaram falsa ou cometerem fraude fiscal. 
9.0 - DO CONTRATO  
9.1 O Fundo Municipal de Saúde de Araguacema-TO, reserva-se no direito de cancelar o 
contrato e aplicar odisposto na Lei Federal nº. 8.666/93, se os serviços estiverem em 
desacordo com o previsto neste edital.  
9.2 O Contrato obedecerá ao modelo constante no Anexo III deste Edital e fará parte 
integrante deste, independentemente de transcrição, o edital da licitação e seus anexos, os 
documentos dos licitantes credenciados e a proposta de credenciamento.  
9.3 OContrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, 
podendo, se houverinteresse das partes, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de 
acordo com o artigo 57, II, da Lei 8666/93.  
9.4 O Contrato será supervisionado e coordenado pelo titular da Secretaria Municipal de 
Saúde que poderá designar um responsável para acompanhamento dos serviços.  
9.5 “Todos os interessados deverão disponibilizar e indicar, junto à sua proposta de 
credenciamento, o endereço eletrônico de e-mail para receber o contrato e eventuais termos 
aditivos em arquivo com extensão PDF”.  
9.6 Ao receber o arquivo contendo o contrato, o credenciado deverá realizar a impressão do 
mesmo, em(04) quatro vias, enviando-as ao Contratante, devidamente rubricadas em todas as 
páginas e assinadas ao final, com firma reconhecida em cartório, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, sob pena de a sua inércia ser considerada negativa de assinatura do contrato ou 
termo aditivo,sujeita às penalidades legais.  

about:blank


ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

9 
 

9.7 Havendo divergência entre as disposições da minuta contratual, anexa ao presente 
instrumento convocatório, prevalecerão as disposições contidas no edital, devendo as 
correções ser efetuadas no momento da elaboração do contrato. 

 
10. DA RESCISÃO DO CREDENCIAMENTO 
10.1 O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido unilateralmente pelo Fundo 
Municipal deSaúde de Araguacema-TO, a qualquer momento, atendendo a oportunidade e 
conveniência administrativa, não recebendo a contratada qualquer valor a título de 
indenização pela unilateral rescisão, exceto aos serviços já prestados no ato da rescisão. 
11. DAS PENALIDADES 
11.1 A proponente ou vencedora, conforme o caso, que não cumprir as obrigações 
assumidas ou os preceitos legais, estará sujeita as seguintes penalidades: 

I- Advertência;  
II- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta;  
III- Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração 
pública pelo 
prazo de 02 (dois) anos;  
IV- Declaração de Inidoneidade. 

11.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro 
do Município e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por 
igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 
cominações legais; 
11.3 Nenhum pagamento será processado ao proponente penalizado, sem que antes este 
tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.  
12. DA FORMA DE PAGAMENTO 
12.1 O pagamento será efetuado entre os dias 20 e 30 do mês subsequente ao serviço 
prestado, mediante a realização dos mesmos, procedendo conforme as seguintes condições: 
12.2 Após, atendidos os beneficiados do Mês, a Contratada deverá encaminhar para a 
Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 10 do mês subseqüente, as Notas Fiscais, sendo 
estas notas pagas entre os dias 17 e 25 do mês subseqüente ao serviço prestado; 
12.3 A Prefeitura Municipal de Araguacema-TO, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos da não realização das 
consultas, entrega da respectiva nota fiscal ou guia assinada nos prazos estabelecidos; 
12.4 A nota fiscal deverá ser preenchida com a identificação do número do processo de 
Credenciamento, descrição completa conforme a autorização de fornecimento, número da 
autorização de fornecimento ao qual está vinculada, bem como informar os dados de 
CNPJ/CPF, Endereço, Nome da Contratada e número da Conta Bancária (em nome da titular) 
na qual será efetuado o depósito para o pagamento do objeto, depois desse prazo o sistema 
exclui automaticamente; 
12.5 O valor total estimado para a presente contratação, durante o período de 12 (doze) 
meses é de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). 
13. DO VALOR DOS SERVIÇOS E DO REAJUSTE 
13.1 Os valores dos atendimentos estão condicionados aos preços pré-estabelecidos neste 
edital;  
13.2 Fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, 
inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato, mediante 
celebração de Termo Aditivo, sempre precedido de justificativa técnica por parte do Fundo 
Municipal de Saúde de Araguacema-TO, Os preços ofertados e adjudicados serão 
reajustados para mais ou para menos resultante da aplicação percentual, sobre a tabela de 
honorários do SUS (Sistema Único de Saúde). 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 
14.1 À CREDENCIADA constituem as seguintes obrigações: 
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14.1.1.Submeter-se a fiscalização do órgão contratante a partir da data de aceitação definitiva 
da prestação de serviços.  
14.1.2. Cumprir os prazos estabelecidos neste Contrato.  
14.1.3. Assumir responsabilidades legais, administrativas e técnicas pela execução dos 
serviços prestados.  
14.1.4. Pagar todos os tributos e encargos sociais devidos, referentes à execução contratual. 
14.1.5. Responsabilizar-se, civil e/ou criminalmente, por todos os atos e omissões que, direta 
ou indiretamente, cometerem na execução dos serviços objeto do presente contrato, 
indenizando, se for o caso, a parte prejudicada.  
14.1.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, supressões do objeto contratado que se 
fizerem necessárias. 
14.1.7. Acatar prontamente as exigências e observações da fiscalização do órgão municipal 
competente.  
14.1.8. Prestar toda assistência para o cumprimento do objeto do presente contrato.  
14.1.9. Responsabilizar-se pela quantificação, e especificação dos serviços a serem 
contratados.  
14.1.10. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento. 
15. DAS OBRIGAÇÕES 
15.1  À CONTRATANTE constituem as seguintes obrigações: 
15.1.1  – Efetuar o pagamento ajustado no prazo estipulado; 
15.1.2  – Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular a execução do Contrato; 
15.1.3  – Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse  
público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 
15.1.4  – Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 
Lei 
8.666/93; 
15.1.5  – Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
16  – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
16.1 – O Contrato decorrente deste processo de credenciamento não será de nenhuma 
forma, fundamento para a constituição de vínculo trabalhista com empregados, funcionários, 
prepostos ou terceiros que a CONTRADADA colocar na entrega do objeto; 
16.2 – O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer 
momento, atendendo à oportunidade e à conveniência administrativa, não recebendo a 
CONTRATADA qualquer valor a título de indenização pela rescisão unilateral; 
16.3 – As omissões do presente Edital serão preenchidas pelos termos da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores; 
16.4 –A CONTRATANTE reserva-se o direito de anular ou revogar o presente credenciamento, 
noscasos previstos em Lei, ou de homologar o seu objeto no todo ou em parte, por 
conveniência administrativa, técnica ou financeira, sem que, com isso caiba aos proponentes 
o direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
16.5 –Os interessados poderão obter informações com relação ao presente Edital no Setor 
deLicitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Araguacema - localizado de segunda a 
sexta-feira, no horário de 7:00h às 13:00 na Prefeitura Municipal de Araguacema-TO, Praça 
Gentil Veras, nº 380, Centro CEP: 77.690-000 , no horário de segunda a sexta-feira da 
07h00mim as 13h00min, ou através de solicitação via e-mail: 
licitacao.araguacemato@gmail.com, bem como, no site do município: 
http://www.araguacema.to.gov.br/, Os interessados poderão também tirar dúvidas e 
solicitar maiores informações pelo telefone: (63) 3472-1315. 
16.6  – Fazem parte do presente Edital: 
Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II - Requerimento; 

about:blank
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Anexo III - Declaração de que atende aos requisitos do Edital de Credenciamento; 
Anexo IV - Declaração de Idoneidade; 
Anexo V - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII; 
Anexo VI - Declaração de incompatibilidade de Cargos e Funções  
Anexo VII-MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL 
TÉCNICO 
Anexo VIII-Minuta do Contrato; 
17  – DO FORO 
17.1 – Todas as controvérsias ou reclames relativos ao presente licitatório serão resolvidos 
pela Comissão, administrativamente, ou no Foro da Comarca de Araguacema-TO, se for o 
caso. 

 
Araguacema-TO, 06de maiode2022. 

 
 

Jussara Batista Moraes Meneses 
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

Araguacema-TO, xxde maiode 2022. 
1.OBJETO:  
1.1.Credenciamento de laboratório que confeccione e ofertem próteses dentárias, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Araguacema-TO. 
2. JUSTIFICATIVA  
2.1A contratação de empresa para Confecção de Próteses Dentárias se faz necessário 
considerando a necessidade de ampliação do acesso à população as ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde bucal, de tal modo contribuindo para a melhoria dos 
indicadores de saúde bucal do município. Neste contexto, a Secretaria Municipal de Saúde de 
Araguacema-TO visando ofertar melhoria ao acesso e a realidade da rotina dos serviços, sendo 
que não é possível por meios próprios atender a essa necessidade, impõe-se à contratação de 
terceiros para execução dos serviços. 
2.2. Essa contratação na necessidade da continuidade da prestação dos serviços essenciais de 
saúde à população, visando o cumprimento de atender as demandas existenciais desta 
municipalidade, em conformidade com programas federais/estaduais e demandas municipais 
em Constituição Federal artigos 37, XXI e 199, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei 
Federal nº 8.080/90 em seu art. 24 e seguintes, demais legislações (Portarias, Resoluções, 
sejam elas do Ministério da Saúde e seus Segmentos, Estadual e Municipal) em anexo a este 
termo de referência, e em conformidade com políticas do Ministério da Saúde. 
3. DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO E CREDENCIAMENTO: 
3.1. O prazo contratual será 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado, por interesse das partes, nos termos do art. 57, II, da Lei no 8.666/93.  
4. ESPECIFICAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS: 
4.1. As especificações constam no ITEM 01 a 04 deste Termo.  
4.2. Entregar dos serviços conforme ordem de serviços emitida pela Secretaria interessada, a 
qual formulará periodicamente, tendo a proponentes serviços diários para entregar os serviços 
solicitados.  
4.3. As próteses dentárias totais e removíveis deverão ser confeccionadas caracterizadas, com 
cor da gengiva seguindo escala padrão, levando em conta a tonalidade da pele, os dentes 
deverão seguir a padronização da cor, tamanho e qualidade necessária a uma boa estética 
individualizada não sofrendo alteração de cor e forma frente a variações térmicas e ou pela 
função mastigatória.  
4.4. Prótese Dentária Parcial Removível Superior e Inferior: intra-oral em liga de cromo-cobalto, 
dento-muco-suportada ou dento-suportada indicada para reabilitar pacientes parcialmente 
desdentados, confeccionadas com estrutura metálica do referido metal, com dentes artificiais 
de resina acrílica unidos a bases confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável e à 
estrutura metálica. Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo III, que reproduzem 
as arcadas e os rebordos residuais dos pacientes.  
4.5. Prótese Dentária Total Superior e Inferior: Muco-suportada, indicada para reabilitar 
pacientes totalmente desdentados. Estas próteses deverão ser confeccionadas com dentes 
artificiais de resina acrílica, unidos a bases individualizadas confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos 
residuais dos pacientes.  
4.6. Para a confecção das próteses: removível total e parcial as seguintes especificações serão 
necessárias:  
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a) Confecção de moldeira individual em acrílico incolor, somente para as próteses parciais;  
b) Confecção da base de prova em resina acrílica e plano de cera com cera fundida para 
registro de oclusão e dimensão vertical;  
c) Montagem da placa de prova dos dentes de estoque (adquiridos pelo laboratório) 
apropriados para cada caso em particular;  
d) Os dentes de estoque deverão ter tripla prensagem;  
e) Gengiva normal e ou caracterizada de acordo com a solicitação do cirurgião-dentista 
responsável pela especialidade de prótese dentária;  
f) Palato rosa ou incolor de acordo com a solicitação do cirurgião-dentista;  
g) A confecção de estrutura metálica das próteses parciais removíveis deve ser feita com liga 
virgem de Cobalto-Cromo, de acordo com desenho solicitado pelo cirurgião-dentista. 
4.7. Todas as próteses deverão ser desinfetadas e entregues acondicionadas em embalagens 
apropriadas, devidamente identificadas, sem violação, deterioração ou quaisquer outros 
fatores que possam comprometer o uso ou a qualidade das mesmas, de acordo com as normas 
pertinentes em vigor no país, respeitando rigorosamente as normas técnicas e de 
biossegurança. 
4.8. Os serviços serão prestados de acordo com escala desenvolvida pela Secretária Municipal 
de Saúde, respeitando as especificações abaixo. TABELA DE CREDENCIAMENTO. 
 

TABELA DE CREDENCIAMENTO QUADRO DEMONSTRATIVO   
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
UNIDADE QUANTI 

 
Nº DE VAGAS V.UNIT. V.TOTAL 

01 PROTESE DENTARIA TOTAL MADIBULAR 
REMOVIVEL 

UNIDADE 70,00 01 R$ 300,00 R$ 21.000,00 

02 PROTESE DENTARIA TOTAL MAXILAR 
REMOVIVEL 

UNIDADE 70,00 01 R$ 300,00 R$ 21.000,00 

03 PROTESE DENTARIA PARCIAL MANDIBULAR 
REMOVIVEL 

UNIDADE 30,00 01 R$ 300,00 R$ 9.000,00 

04 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL UNIDADE 30,00 01 R$ 300,00 R$ 9.000,00 

5. DO CREDENCIAMENTO  
5.1. O credenciamento dar-se-á por inexigibilidade de licitação. 
5.2. O credenciamento do proponente será julgado para cada área ou especialidade, o  vigorará 
pelo prazo de 12(Doze) meses. 
6. DO VALOR ESTIMADO 
6.1. O valor total estimado das despesas do presente objeto, para até 12 (doze) meses, é de R$ 
60.000,00 (Sessenta mil reais), compatibilizando-se a demanda e a disponibilidade de recursos 
financeiros do Fundo Municipal de Saúde.  
6.2 Os valores pagos aos profissionais são aprovados mediante deliberação do Conselho 
Municipal de Saúde.  
7. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 
7.1. Submeter-se a fiscalização do órgão contratante a partir da data de aceitação definitiva da 
prestação de serviços. 
7.2. Cumprir os prazos estabelecidos neste Contrato.  
7.3. Assumir responsabilidades legais, administrativas e técnicas pela execução dos serviços 
prestados.  
7.4 Pagar todos os tributos e encargos sociais devidos, referentes à execução contratual. 
7.5 Responsabilizar-se, civil e/ou criminalmente, por todos os atos e omissões que, direta ou 
indiretamente, cometerem na execução dos serviços objeto do presente contrato, indenizando, 
se for o caso, a parte prejudicada.  
7.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, supressões do objeto contratado que se fizerem 
necessárias.  
7.7 Acatar prontamente as exigências e observações da fiscalização do órgão municipal 
competente.  
7.8. Prestar toda assistência para o cumprimento do objeto do presente contrato.  
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7.9 .Responsabilizar-se pela quantificação, e especificação dos serviços a serem contratados. 
7.10. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento, sendo vedada qualquer transferência.  
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. Fiscalizar a execução e a qualidade dos serviços prestados aos beneficiários dos 
atendimentos.  
8.2. Efetuar o pagamento dos serviços após a apresentação de Nota Fiscal, conforme Termo de 
Credenciamento firmado.  
9. DAS PENALIDADES 
9.1. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, na forma do art. 87 da Lei no 8.666/93: 
a) Advertência;  
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do faturamento nos últimos 05 (cinco) 
meses, devendo ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação;  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
9.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueado vistas ao 
processo.  
9.3. Além das penalidades citadas, o CREDENCIADO ficará sujeito, ainda, no que couber, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal no 8.666/93. 
10. DO DESCREDENCIAMENTO 
10.1. O descumprimento de qualquer das cláusulas por parte do credenciado, poderá ensejar a 
rescisão do Termo de Credenciamento, prevalecendo sempre, antes da aplicação da penalidade, 
o princípio do exercício do pleno direito à defesa, devendo a Secretaria de Saúde notificar o 
Credenciado, por escrito, para que no prazo de 10 (dez) dias, também por escrito, proceda aos 
seus elementos de defesa, que serão apreciados e julgados por este Instituto.  
10.2. Ficando comprovada a ocorrência ou a tentativa de fraude ou dolo por parte do 
CREDENCIADO da qual resultou, resultaria, resulte ou venha a resultar qualquer tipo de prejuízo 
à Secretaria de Saúde, ficará o Termo de Credenciamento, rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extra judicial, estabelecendo-se desde já a 
obrigatoriedade do ressarcimento dos prejuízos causados e multa contratual prevista no item 
9.1, “b”.  
10.3. Caso comprovado que o CREDENCIADO agiu de forma discriminatória, ou ainda submeteu 
o beneficiário à situação vexatória e ou constrangedora, será imediatamente DESCREDENCIADO, 
para todos os procedimentos junto a Secretaria de Saúde, podendo ainda responder 
judicialmente pelo ato praticado. 
10.4 O CREDENCIADO poderá solicitar a rescisão do Credenciamento, comprovando que há fatos 
ou normas legais que o tornem materialmente impossível, desde que o faça mediante aviso 
prévio, por escrito, com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência.  
10.5 A Secretaria de Saúde poderá rescindir o Credenciamento no todo ou em parte, a qualquer 
tempo, visando sempre o bem estar dos usuários, bem como o melhor para o plano, atendendo 
sempre aos princípios básicos da Administração Pública.  
10.6 Na hipótese de cancelamento do Credenciamento, por qualquer razão, fica assegurada a 
manutenção dos atendimentos aos beneficiários que estejam em regime de internação 
hospitalar, até a data de sua alta. 



ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

15 
 

11. DAS ASSINATURAS 
11.1  Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, estando o mesmo 
adequado ao que dispõe a legislação vigente. 

 
Jussara Batista Moraes Meneses 
Secretária Municipal de Saúde 

Carimbo/Assinatura 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
REQUERIMENTO/PROPOSTA 

 
Ilmo. Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
A(O) (EMPRESA) . ______________, cadastrado no CNPJ, devidamente representado por 
meio de seu representante, Sr. (a) _______________,CRM nº  vem requerer o seu 
CREDENCIAMENTO empresa __________ estabelecido(a) na ____________ - Município de 
___________ - TO, para prestar os serviços conforme as especialidades, quantidades e valor 
a seguir:  

ITEM UNID. QTD DESCRIÇÃO V.UN 
 
V.TOTAL 

01      
02      

 
Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no 
Edital de Credenciamento e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no 
exercício da atividade. 

 
Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segundo a avaliação da Comissão Permanente de Licitações. 

 
As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no 
endereço infra indicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

 
Termos em que, 
Pede deferimento. 

 
Local e data 

 
 

_____________________________  
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da Empresa. 

 
 

Endereço: 
Telefone Fixo:  
Telefone Celular: 
E-mail:  
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 ANEXO III 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ACEITAÇÃO DO EDITAL 
 
 
 

A empresa ___________________ inscrita no CNPJ sob o nº ____________, licitante no 
presente processo licitatório, promovido pelo Fundo Municipal de Saúde de Araguacema-TO, 
declara, por meio de seu representante, Sr (a) _______________, que está regular com a 
Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, com a Seguridade Social (FGTS e INSS) e Trabalhista, 
bem como que atende a todas as exigências de habilitação constantes no edital do referido 
certame e que aceita as condições do presente edital, sem restrições de qualquer natureza, e 
que se vencedora fornecerá o objeto deste chamamento pelo preço proposto e nas condições 
estipuladas neste Edital, reconhecendo das sanções pelo descumprimento dele. 

 
 
 

Local e data 
 
 

_____________________________________________________  
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da Empresa.  
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
 
 

À Comissão de Licitação do Município de Araguacema-TO 
 
 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do presente 
Credenciamento, instaurado por esse órgão público, que não fomos declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 
Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
 

Local e data 
 
 

________________________________________________________  
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da Empresa.  
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 
 
 
 
 

(Razão Social da Empresa) _____________ CNPJ nº ____________, sediada na (endereço 
completo) _________________, DECLARA para fins do disposto no Art. 27, V, da Lei nº 
8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 
 
 
 

Local e data 
 
 

__________________________________________  
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da Empresa. 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE CARGOS E FUNÇÕES 

 
 
 
Eu, ____________________________________________, declaro, para os devidos fins, que 
na Instituição ______________________________, não há nenhum sócio, diretor ou 
representante legal que exerça Cargo ou Função de Chefia ou Assessoramento, em qualquer 
nível, na área pública de saúde, no âmbito do município de Araguacema-TO, não 
comprometendo desta forma a participação da Instituição supracitada no presente processo 
de Chamamento Público.  
xxxxx, _______ de ______________ de ______. Assinatura  
(Nome completo, cargo ou função e assinatura dos sócios e/ou diretores 
Observação: Em papel timbrado da Instituição interessada. 
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ANEXO VII 
 
 

 
 

MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicamos, para os fins que as instalações, o aparelhamento e pessoal técnico adequados e 
disponíveis para realização do objeto do credenciamento, como sendo: 
 
 
 
 Local de de 2022. 
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ANEXO VIII 
MINUTA DO CONTRATO N° XXX/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, DE UM LADO, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ARAGUACEMA-TO, E, DE OUTRO 
LADO,XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE:O FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO, instituição de direito 
público, inscrita no Ministério da Fazenda sob o nº 11.348.280/0001-40, com sede no Paço 
Municipal, à Praça Gentil Veras s/n°. 380 – Centro, em Araguacema-TO,  neste ato representada 
Secretária de Saúde, Sra. Jussara Batista Moraes Meneses, brasileiro, casado, maior, capaz, 
inscrita no CPF nº 224.025.511-00, RG nº 10.647 2ª via residente em Araguacema-TO. 
 
CONTRATADO: pessoa jurídicaXXXXXXXX,Inscrita no CNPJnºXXXXXXXXXXXXXXX, situada na 
XXXXXXXXXXXXX, CEP Nº XX.XXX-XXX, doravante denominada(o) CREDENCIADO(A) para 
______________ _______________________, têm entre si justo e acertado o presente Contrato 
de Credenciamento, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS:  
1.1 O presente contrato decorre do Processo Administrativo nº XXX/2022, Credenciamento nº 
XXX/2022, nos termos do artigo 25, “caput”, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993e se 
regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como, da 
legislação específica que rege a matéria.  
1.2 A contratada declara que aceita prestar os serviços, objeto deste contrato com observância 
das normas estabelecidas neste instrumento, assim como, na respectiva legislação, suas 
regulamentações, disposições, as normas e instruções baixadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde, obedecendo ainda, as eventuais alterações que venham a ser introduzidas nessas normas 
e as instruções supervenientes, que se presumirão conhecidas pela Contratada, quando 
publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araguacema-TO, ou comunicadas 
mediante correspondência expedida sob-registro postal ou protocolo. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E SUA EXECUÇÃO  
2. Constitui objeto desta Licitação, Credenciamento de laboratório que confeccione e ofertem 
próteses dentárias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo 
ao valor, especificações e condições estabelecidas neste instrumento.  
2.1 - Os serviços serão prestados nas dependências da empresa Contratada mediante “guia de 
encaminhamento”, “requisição” ou “autorização” especifica emitida por escrito pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
2.2 – A empresa credenciada deverá participar, sempre que possível, das campanhas 
desenvolvidas pelaSecretaria Municipal de Saúde de Araguacema-TO, permitindo a fixação de 
cartazes e distribuição de panfletos aos usuários dentro do estabelecimento credenciado;  
2.3 – O credenciado deverá desenvolver e/ou adotar protocolos de atendimento, garantindo ao 
usuário acessibilidade ao serviço e um acolhimento humanizado, com vistas à melhoria da 



ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

22 
 

resolubilidade do tratamento, devendo obedecer a todas as instruções e protocolos de 
regulação e/ou acesso implantados pela Secretaria Municipal de Saúde.  
2.4 – O credenciado deverá garantir o atendimento diário aos serviços autorizados pela 
Secretaria Municipal de Saúde, consoante ao quantitativo físico e financeiro, estabelecido em 
contrato;  
2.5 – Garantir quantidade mínima, bem como, a manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos,segundo a legislação vigente, necessários à realização dos procedimentos, assim 
como, dotar deprofissionais técnicos devidamente capacitados e qualificados, necessários ao 
acolhimento e realização do(s) procedimento(s), autorizado(s), zelando sempre pela qualidade 
do procedimento;  

2.6 - Os funcionários do estabelecimento deverão estar devidamente uniformizados e 
paramentados parafacilitar a identificação para o usuário, bem como, provê-lo de informações 
básicas referentes ao serviçoa ser prestado.  

2.7 – A empresa credenciada deverá entregar os documentos referentes ao faturamento 
mensal, segundodatas estipuladas abaixo:  

2.7.1 - Entrega da produção/relatório final: Último dia útil do mês em que os serviços 
foramprestados.  

2.7.2 - Entrega da Nota Fiscal: a partir do dia 10 do mês subsequente ao dos serviços realizados, 
ao responsável pela Secretaria Municipal de Saúde que dará o aceite e liberará para o 
pagamento.  

2.8 - Seguir os critérios adotados para apresentação de produção, definidos pela SMS. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: 

3.1 –Oprazo para a duração do contrato de prestação dos serviços aqui descritos, será de 12 
(doze)mesescorridos, contados da assinatura do contrato, podendo ser este prazo prorrogado 
de conformidade com oartigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.  
3.2 - O prazo estabelecido para a entrega dos serviços entre as etapas laboratoriais será de 05 
(cinco) diasúteis.  
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  
4.1. A Contratada apresentará, mensalmente, a fatura correspondente aos serviços prestados no 
mês anterior, juntamente com as “guias de encaminhamento”, “requisições” ou “autorizações” 
emitidas pelaSecretaria Municipal de Saúde, que processará o pagamento pelos serviços de cada 
prótese de conformidade com o valor estabelecido neste instrumento.  
4.2. O pagamento dos serviços prestados será efetuado mensalmente, através do controle das 
requisiçõese ou autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde.  
4.3. Para efetivação do recebimento, deverá ser observado o calendário definido pela 
Administração Municipal, como sendo os dias 05 (cinco), 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) de cada 
mês, como as datas previstas para a liberação dos créditos aos fornecedores, ou no primeiro dia 
útil posterior a estas datas, observando-se o prazo de até 30(trinta) dias, mediante apresentação 
da respectiva Nota Fiscal, com o aceite da Secretaria Municipal Requisitante.  
4.3.1 - em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
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4.3.2 - nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços.  

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

5.1 Os recursos orçamentários, necessários à execução do contrato decorrente deste processo 
licitatório, serão aqueles provenientes do orçamento do município, por conta da rubrica: 
Unidade Orçamentaria: 04.01– Fundo Municipal de Saúde  
Unidade Funcional: 10.301.0020.2.050-Manutenção de Unidades Básica de Saude-Pab Fixo 
Elemento Despesa: 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 1500100200000-ASPS 
 
Unidade Orçamentaria: 04.01– Fundo Municipal de Saúde  
Unidade Funcional: 10.301.0020.2.046-Manutenção de Unidades Atendimento de Emergência e 
Hospitalar  
Elemento Despesa: 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 1500100200000-ASPS 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR: 

6.1 O valor estimado para o presente contrato no período de sua vigência é de R$ XXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXX), referente aos seguintes procedimentos: 
ITEM PROCEDIMENTO 

 
QUANTI 

Mês 
V.UNITARIO V.TOTAL 

     
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
7.1 - À Contratada cabe o dever de segurança pelos serviços prestados a cada um dos usuários 
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, na forma deste contrato.  
7.2 - A Contratada declara que nenhum dos seus sócios está individualmente credenciado pela 
Prefeituraatravés da Secretaria Municipal de Saúde para prestação de serviços profissionais 
como pessoa física, ficando entendido que não poderá existir talcredenciamento pessoal de 
sócio na vigência do presente contrato.  
7.3 - A CONTRATADA irá responder, civil e criminalmente, por danos pessoais decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato ou ainda, por negligência, imprudência ou imperícia de 
seus prepostos e ou equipe, causados aos usuários.  
7.4 - A Contratada deverá manter em perfeita regularidade suas obrigações trabalhistas, 
sociais,previdenciárias, tributárias e/ou parafiscais, bem como sua situação junto aos órgãos 
oficiais fiscalizadores de suas atividades, devendo apresentar à Prefeitura, sempre que esta 
julgar necessário, as comprovações dessa regularidade.  
7.5 - É expressamente vedado à Contratada ou a qualquer profissional a ela direta ou 
indiretamente ligado a cobrança e/ou recebimento dos procedimentos realizados aos pacientes, 
ou à Prefeitura de qualquer adicional, taxa e/ou complementação não prevista(s) neste contrato, 
sob pena de rescisão unilateral do presente instrumento, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas ou judiciais.  
7.6 - A Contratada deverá notificar a Prefeitura de qualquer modificação essencial de sua pessoa 
jurídica,inclusive da respectiva representação legal, mesmo em caráter transitório ou eventual e, 
notadamente, de qualquer alteração relevante no Estatuto, Contrato Social ou ato Constitutivo. 
7.6.1 - A Contratada deverá arcar com o custo referente à retirada do serviço e entrega do 
mesmo na Secretaria Municipal de Saúde deAraguacema, correrá por conta do Laboratório de 
Prótese credenciado. A etapa de preenchimento, ou vazamento, do molde com gesso, também 
correrá por conta do Laboratório de Prótese.  
7.7 – A Contratada deverá oferecer um prazo de garantia de no mínimo 90 (noventa) dias nos 
serviços contratados e devidamente instalados. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.1 Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são 
obrigações da Contratante:  
8.1.1 Efetuar pagamento à contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a 
entregade Nota Fiscal.  
8.1.2 Fiscalizar a execução do contrato.  
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:  
9.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 
daContratada, ficando à mesma, garantida defesa prévia, sujeita às seguintes penalidades:  
9.1.1 Advertência, que será aplicada sempre por escrito;  
9.1.2 Multas;  
9.1.3 Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de indenização 
Contratante por perdas e danos; Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura 
Municipal de Araguacemapelo período de até (05) cinco anos.  
9.1.4 Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante;  
9.2 A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por 
dia de atraso na prestação dos serviços.  
9.3 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 
valor do Contrato.  
9.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 
acordo coma gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contarda intimação do ato.  
9.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser aplicada também àqueles que fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
10.1 - A Prefeitura poderá fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato 
cumprimento deste contrato, inclusive verificando a procedência dos procedimentos declarados 
com a efetiva realização dos serviços contratados, e a observância aos termos deste instrumento 
e seus anexos.  
10.2 - O direito de fiscalizar a prestação dos serviços oferecida aos usuários garantido nesta 
Cláusula, se estende aos membros do Conselho Municipal de Saúde, nos termos em que 
dispuser Resolução específica desse Colegiado.  
10.2.1 - A Contratada proporcionará todas as facilidades necessárias ao pessoal que a Prefeitura 
designar para exercer ação fiscalizadora que lhe é facultada. Iguais facilidades serão 
proporcionadas ao membro do Conselho Municipal de Saúde de Araguacema-TO. 
10.3 - A fiscalização de trata esta Cláusula terá por objeto, notadamente, as condições para 
prestações de serviços bem como o controle “a posteriori“ da assistência prestada, cabendo 
exclusivamente à Contratada integral responsabilidade e eficiência técnica da prestação 
assistencial e fornecimentos realizados; assim, a faculdade de tal fiscalização, mesmo quando 
exercida, não elidirá nem reduzirá a responsabilidade da Contratada, de sua administração e 
prepostos, inclusive perante terceiros, proveniente de qualquer ação indevida ou omissão, cuja 
eventual ocorrência não implicará jamais co- responsabilidade da Prefeitura.  
10.4 - A Prefeitura reserva-se o direito de exercer controle sobre o movimento dos 
atendimentos objetivando evitar que as despesas resultantes ultrapassem os limites 
orçamentários, ou que ocorra demora na liberação do(s) pagamento(s) da(s) fatura(s) da 
Contratada que tenha(m) sido aprovada(s).  
10.5 - A Prefeitura se reserva o direito de, a qualquer tempo, e a seu exclusivo critério, avocar a 
si a prestação da assistência ao paciente.  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
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11.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
CONTRATANTE, nos casos enumerados abaixo:  
11.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais ou prazos;  
11.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais;  
11.1.3. A paralisação do objeto do presente contrato sem nenhuma justificativa;  
11.1.4. A subcontratação do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência,total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não previstas no edital 
e no contrato, sem autorização da fiscalização da Prefeitura;  
11.1.5. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
11.1.6. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
11.1.7. A dissolução da sociedade;  
11.1.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato;  
11.1.9. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.  
11.1.10. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato.  
11.2 - A CONTRATANTE poderá, ainda, rescindir o presente contrato, nos termos da Lei Federal 
nº. 8.666/93, amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo, desde que haja conveniência da 
Administração.  
11.3. No caso de rescisão sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido:  
11.3.1. A supressão, por parte da CONTRATANTE, da prestação dos serviços, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite estabelecido.  
11.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 
120(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra,ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensãodo cumprimento das obrigações 
assumidas, até que seja normalizada a situação; 
11.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
decorrentes do fornecimento, ou parcelas deste, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, graves perturbações da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada 
a situação, caso em que suadecisão deverá ser comunicada, por escrito, à CONTRATANTE;  
11.4 - A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos e prazos, acarreta a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos 
prejuízos causados à CONTRATANTE.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
12.1 - O presente Contrato de Adesão é celebrado com inexigibilidade de licitação, nos termos 
do artigo25, “caput”, da Lei Federal 8.666, 21 de junho de 1993, fazendo parte integrante deste 
contrato o edital e todos os seus anexos.  
12.2 - As alterações necessárias ao presente contrato serão formalizadas por intermédio de 
Termos Aditivos, nos termos do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.  
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12.3 - A Administração convocará a licitante que vier a ser declarada vencedora, nos termos e 
para os efeitos do artigo 64 da Lei nº. 8.666/93, para firmar o contrato, em até 10(dez) dias 
úteis, contados da data em que for convocada;  
12.4 - Na hipótese da adjudicatária se recusar injustificadamente a assinar o presente termo, 
poderá ser caracterizado como inadimplência, sujeitando a Contratada às penalidades previstas 
na cláusula nona. 

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DO FORO 
13.1 Fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca Araguacema/TO, para dirimir eventuais 
controvérsias decorrentes do presente ajuste. 
E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido 
e achado conforme vai assinado e rubricado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e 02 
(duas) testemunhas abaixo identificadas. 
 
Araguacema-TO, xxdexxxxxxxxxde2022. 
 

_______________________________________ 
Jussara Batista Moraes Meneses 

Gestor (a) do Fundo 
CONTRATANTE 

 
_______________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx 

CONTRATADA 
     
Testemunhas: 

1) __________________________________________2)____________________________ 
Nome:     Nome: 
CPF:     CPF: 
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	6.1 O valor estimado para o presente contrato no período de sua vigência é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX), referente aos seguintes procedimentos:

