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EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO 051/2022

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
– FMAS - DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS - TO, com sede 
Administrativa, sito na Rua 13 de maio n° 840, centro Divinópolis 
do Tocantins - TO inscrito no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 
12.942.321/0001-94 representado neste ato pela Senhora LENILDES 
VIEIRA MORAIS RODRIGUES inscrita no CPF sob o nº 796.237.351-20 
doravante denominado CONTRATANTE.
CONTRATADA: SHISLEY ANASTACIO DE SOUZA FERNANDES 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ nº 
09.912.989/0001-84, com sede na Rua 02, nº 891, quadra 12, lote 06, 
setor Oeste Paraiso do Tocantins - TO tem justos e acertados o presente 
CONTRATO, com observância da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 
2021 vinculada ao termo de referência, bem a proposta da CONTRATADA 
que passam a fazer integrante deste instrumento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N AT U R E Z A 
DA DESPESA

FICHA FONTE

14.10.08.122.1327.2.064 3.3.90.39 00795 1.500.0000.000000

14.10.08.244.0140.2.086 3.3.90.39 00697 1.500.0000.000000

14.10.08.244.0140.2.322 3.3.90.39 00644 1.500.0000.000000

14.10.08.244.1330.2.093 3.3.90.39 00717 1.500.0000.000000

DO OBJETO: Constitui o objeto DESTE a Contratação de empresa 
especializada para execução de serviços de dedetização, para o controle 
de pragas e vetores, desinsetização, desratização e descupinização, 
limpezas e desinfecção químicas de caixas D’agua e sanitização contra o 
Covid-19, conforme condições, exigências, especificações e quantitativos 
estabelecidas no Termo de Referência.
DO VALOR: O Presente CONTRATO tem o valor GLOBAL para efeito 
de empenho de R$ 890,10 (oitocentos e noventa reais e dez centavos), 

sendo certo que, no que se refere ao pagamento devido a CONTRATADA, 
que será pago em parcela única.

FUNDAMENTAÇÃO: A presente aquisição encontra fundamentação 
legal na Lei: 14.133 de 01 de abril de 2021.

Divinópolis do Tocantins – TO, 25 de fevereiro de 2022

_____________________________________________ 
Fundo Municipal de Assistência Social de Divinópolis do Tocantins – 

TO
CNPJ: 12.942.321/0001-94
Lenildes V. M. Rodrigues

Gestora do FMAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 319/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 
FMAS - DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS - TO
CONTRATADA: AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE 
COMBUSTIVEL LTDA  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Inciso IV, do art. 24, da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações.

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS - DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS - TO

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA
DE
DESPESA

FICHA FONTE

14.10.08.244.0140.2.322 3.3.90.30 0642 1.665.0000.00000  1.500.0000.00000

14.10.08.244.1328.2.047 3.3.90.30 0671 1.665.0000.00000  1.500.0000.00000

14.10.08.122.1327.2.064 3.3.90.30 0617 1.665.0000.00000  1.500.0000.00000

14.10.08.244.1330.2.093 3.3.90.30 0714 1.665.0000.00000  1.500.0000.00000

14.10.08.244.0140.2.086 3.3.90.30 0695 1.665.0000.00000  1.500.0000.00000

14.10.08.244.0140.2.087 3.3.90.30 0701 1.665.0000.00000  1.500.0000.00000

DO OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a 
“contratação para o fornecimento de combustível (gasolina comum, 
óleo diesel S10 e óleo diesel S500) para atender as necessidades de 
abastecimento da frota de veículos automotores do Fundo Municipal de 
Assistência Social-FMAS

VALOR: As partes atribuem a este Contrato o valor de R$:4.560,00 
(quatro mil e quinhentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA : O presente contrato terá plena vigência a partir de sua 
assinatura, vigorando pelo prazo de 30        (trinta) dias, contados a 
partir do dia 8 de abril de 2022.
FUNDAMENTAÇÃO: inciso IV, do art. 24, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações.

DATA DA ASSINATURA : 08/04/2022

_____________________________________________________
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS - de Divinópolis do 

Tocantins - TO
CNPJ: 12.942.321/0001-94

Lenildes Vieira M. Rodrigues
Gestorado FMAS.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 318/2022
DISPENSA N° 114/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 
FMAS - DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS – TO, pessoa jurídica de 
direito publico, inscrito no CNPJ sob o nº 12.942.321/0001-94, com 
sede administrativa na Rua 13 de maio 840 centro, representado neste 
ato pela senhora LENILDES VIEIRA M. RODRIGUES, gestora publica 
Municipal, brasileira, casada, portadora do CPF nº 796.237.351-20 
residente e domiciliado nesta cidade de Divinópolis do Tocantins – TO. 

CONTRATADO: JBP DA S DAMASCENA LTDA - EPP, pessoa juridica 
de direito privado inscrito no CNPJ sob o nº 09.603.075/0001-31, com 
endereço na Rua Amancio de moraes nº 743, bairro, centro, na cidade de 
Paraiso do Tocantins - TO tem justos e acertados o presente CONTRATO, 
com observância da Lei Federal nº 8.666/93, vinculada ao termo de 
referencia, bem como a proposta da CONTRATADA, que passam a fazer 
parte integrante deste instrumento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NATUREZA 
D A 
DESPESA

FICHA FONTE

MANUTENÇÃO DO CRAS 

14.10.08.244.0140.2.0322 3.3.90.30 0642 1.665.0000.00000
1.500.0000.00000

MANUTENÇÃO DO SCFV

14.10.08.244.1328.2.047 3.3.90.30 0671 1.665.0000.00000
1.500.0000.00000

MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO 

14.10.08.244.1329.2.0325 3.3.90.30 0663 1.665.0000.00000

MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -PCF

14.10.08.244.1330.2.093 3.3.90.30 0714 1.665.0000.00000
1.500.0000.00000

MANUTENÇAO DO  ABRIGO

14.10.08.244.0140.2.086 3.3.90.30 0695 1.665.0000.00000

14.10.08.244.0140.2.087 3.3.90.30 0701 1.665.0000.00000
1.500.0000.00000

DO OBJETO DO CONTRATO: . Constitui o objeto DESTE, a aquisição de 
materiais de expediente, através da Secretaria Municipal de Assistencia 
Social, conforme especificações constantes no termo de referência.
VALOR: O Presente CONTRATO tem o valor GLOBAL para efeito de 
empenho de R$ 17.406,90 (dezessete mil quatrocentos e seis reais e 
noventa centavos), sendo certo que, no que se refere ao pagamento 
devido a CONTRATADA, o mesmo será efetuado em parcelas conforme 
a quantidade dos itens entregue mês a mês e em conformidade com 
NOTA FISCAL emitida em favor da CONTRATANTE.

FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato ocorre na forma da Lei nº. 
8.666/1993 de 21/06/1993 e demais Leis e normas pertinentes, do qual 
passa a fazer parte integrante este Instrumento.

Signatarios : Lenildes Vieira M. Rodrigues pela Contratante e JBP DA S 
DAMASCENA LTDA – EPP pela Contratada 

Divinopolis do Tocantins - TO, 13 de Abril de 2022.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022

O Prefeito Municipal de Divinópolis do Tocantins/TO, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a legislação em vigor resolve:
HOMOLOGAR
O Processo licitatório n° 378/2022, realizado através da Tomada de 
Preços nº 002/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVÊNIO Nº 
924353/2021 - MINISTÉRIO DA DEFESA - PROGRAMA CALHA NORTE, 
obedecendo às condições estatuídas no Edital, seus respectivos anexos 
e subanexos, e ADJUDICAR em favor da empresa NNC CONSTRUTORA 
EIRELI – CNPJ nº 21.487.930/0001-91, no valor global de R$ 841.249,14 
(oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e 

quatorze centavos) com fulcro na Lei Federal n° 8666/93, com suas 
alterações posteriores.

Data da homologação 27 de maio de 2022.

Flavio Rodrigues Silva
Prefeito Municipal

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO FMS Nº 332/2022 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
FMS Nº 014/2022 CREDENCIAMENTO Nº 003/2022

Data de inicio: 23 de maio de 2022, em dias úteis das 07h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min.

OBJETO: Credenciamento para Contratação de pessoa jurídica 
(Laboratório de Prótese Dentária - LRPD), para prestação de serviços 
especializados na confecção de próteses dentárias, para os usuários do Sistema 
Único de Saúde residentes na cidade de DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO, 
que serão atendidos pelo Programa Brasil Sorridente, no serviço de saúde bucal 
municipal, na conformidade do especificado no Termo de Referência – Anexo I.

LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL E SEUS ANEXOS:

Pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal de Divinópolis do 
Tocantins localizada na Avenida Sebastião Borba Santos, nº 606, Centro, CEP 
77.670-000, Divinópolis do Tocantins/TO, na sala da Comissão Permanente 
de Licitações.

Solicitação Formal através do e-mail comissaolicitacaodiv@outlook.
combr

Download de cópia do edital e seus anexos através do site oficial 
do município de Divinópolis do Tocantins, acesso à página www.divinopolis.
to.gov.br.

Download de cópia do edital e seus anexos através do site do Tribunal 
de Contas do Estado do Tocantins TCE-TO no modulo SICAP-LCO, acessado 
através do link: https://app.tce.to.gov.br/lo_publico/

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS Nº 332/2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FMS Nº 014/2022 
CREDENCIAMENTO FMS Nº 003/2022
Data de inicio: 23 de maio de 2022, em dias úteis das 07h00min às 

11h00min e das 13h00min às 17h00min.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 11.439.826/0001-78, com sede na 
Avenida divino Luiz Costa, nº 960, Centro, Divinópolis do Tocantins/TO, através 
da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 072/2022 de 
02 de maio de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará o Credenciamento para Contratação de pessoa jurídica (Laboratório 
de Prótese Dentária - LRPD), para prestação de serviços especializados na 
confecção de próteses dentárias, para os usuários do Sistema Único de Saúde 
residentes na cidade de DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO, que serão 
atendidos pelo Programa Brasil Sorridente, no serviço de saúde bucal municipal, 
na conformidade do especificado no Termo de Referência – Anexo I, nos termos 
e condições constantes no presente Edital na forma do disposto no artigo 25 caput 
da Lei Federal nº 8.666/93, sendo sempre respeitados os princípios estabelecidos 
na citada Lei, bem como suas alterações posteriores, estando tudo de acordo com 
o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte 
integrante, para todos os efeitos, o qual poderá ser retirado na Sala da Comissão 
Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Divinópolis do 
Tocantins/TO Avenida Sebastião Borba Santos, nº 606, Centro, CEP 77.670-000, 
nesta cidade, ou via comissaolicitacaodiv@outlook.combr ou no site: www.
divinopolis.to.gov.br. Maiores Informações estarão disponíveis pelo o telefone 
(063) 3531-1320.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente procedimento administrativo será regido pelas seguintes 

normas: Lei nº 8.666/93, art. 25, caput, e alterações posteriores; e demais 
legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus 
Anexos.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes deverão 
ser protocolados no Setor de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de 
Divinópolis do Tocantins/TO Avenida Sebastião Borba Santos, nº 606, Centro, 
CEP 77.670-000, Divinópolis do Tocantins/TO, a parti do prazo de inicio do 
credenciamento.

O prazo para credenciamento é a partir de 23 de maio de 2022, em 
dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, sendo que 
os processos para contratação dos credenciados ocorrerão da seguinte maneira:

ABERTURA DOS ENVELOPES: Em até 3 (três) dias uteis após o 
protocolo dos envelopes.
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LOCAL DE JULGAMENTO: Comissão de Licitação, na sede da 

Prefeitura Municipal de Divinópolis do Tocantins/TO Avenida Sebastião Borba 
Santos, nº 606, Centro, CEP 77.670-000– Divinópolis do Tocantins/TO – CEP: 
77.670-000.

Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, a qual será responsável pela análise da documentação e aplicação 
dos dispositivos contidos na legislação pertinente e cumprimento das regras 
fixadas neste Edital.

CAPÍTULO I
DO OBJETO
Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento para 

Contratação de pessoa jurídica (Laboratório de Prótese Dentária - LRPD), para 
prestação de serviços especializados na confecção de próteses dentárias, para 
os usuários do Sistema Único de Saúde residentes na cidade de DIVINÓPOLIS 
DO TOCANTINS-TO, que serão atendidos pelo Programa Brasil Sorridente, no 
serviço de saúde bucal municipal, na conformidade do especificado no Termo 
de Referência – Anexo I.

Os procedimentos, seus descritivos e quantitativos estão descritos no 
Anexo I, parte integrante deste Edital.

Os serviços que vierem a ser contratados serão remunerados, pelos 
valores unitários conforme tabela apresentada, levando-se em cosideração os 
valores fixados pela Gestão do Fundo Municipal de Saúde, apurados mediante 
pesquisas de preços com empresas do ramo e contratação com ente público.

Todos os prestadores que comparecerem a este Chamamento Público 
e forem declarados habilitados serão convocados para integrar a rede de serviços 
de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis do Tocantins/TO.

Os credenciamentos realizados e homologados após do 15º (décimo 
quinto) dia do mês, (com a devida publicação da homologação), somente será 
realizado processo de contratação após o 1º dia útil do mês subsequente ao 
credenciamento.

As  despesas  decor ren tes  da  aquis ição ,  ob je to  des te 
CREDENCIAMENTO, correrão à conta dos recursos do Fundo Municipal de 
Saúde, para o exercício de 2022 conforme abaixo:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA- PSF

DOTAÇÃO NATUREZA DA 
DESPESA

FICHA FONTE

13.05.10.301.1321.2.016 3.3.90.39 568 1.600.0000.00000

DA UTILIZAÇÃO E FINALIDADE DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO

Poderá utilizar-se deste o Município de Divinópolis do Tocantins/TO, 
através da Secretaria Municipal de Saúde.

Deste chamamento público resultarão empresas Credenciadas, que 
firmarão contratos com o Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis do Tocantins/
TO, com base no art. 24, caput, da Lei nº 8080/90 e no art. 25, caput, da Lei 
nº 8.666/93, que terá vinculo a este Edital com suas Cláusulas e Minutas, aos 
documentos apresentados pelos proponentes do Credenciamento.

CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
Somente poderão participar deste Credenciamento 

pessoas jurídicas legalmente constituídas do ramo pertinente ao objeto 
deste Credenciamento que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira, 
qualificação técnica, dentre outras constantes neste Edital e seus Anexos, vedada 
à participação de empresas:

Que estejam cumprindo suspensão temporária de participar de 
licitação e impedimento de contratar com o Município de Divinópolis do 
Tocantins/TO, ou tenham sido declaradas inidôneas ou impedidas de licitar e 
contratar com a Administração Pública, salvo as já reabilitadas;

Sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, falência, 
concurso de credores, em dissolução ou liquidação;

Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, 
administradores ou sócios, sejam servidores públicos municipais;

Consórcios de empresas;
Estejam enquadradas no artigo 9º da Lei 8666/93 e suas alterações.
A participação neste Credenciamento, mediante a entrega da 

documentação, implica a aceitação de todas as condições expressas neste Edital 
e seus Anexos e na legislação pertinente.

Os participantes deste Credenciamento arcarão integralmente 
com todos os custos da preparação e apresentação de sua documentação, 
independentemente do resultado deste Credenciamento.

Os interessados em participar deste Credenciamento poderão 
apresentar proposta de acordo com sua capacidade instalada, independentemente 
dos quantitativos a serem fixados pela Administração.

CAPÍTULO III

DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
COMERCIAL

Os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de 
habilitação, deverão ser apresentados em envelopes separados, indevassáveis, 
lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua 

face externa:

O Formulário Padronizado de Proposta deverá ser emitido em 01 
(UMA) VIA e preenchido pela licitante onde constarão:

Assinatura do representante legal da empresa;
Indicação obrigatória do preço unitário, total e global, expresso em 

moeda corrente nacional em algarismo;
Indicação dos números do CNPJ e de inscrição estadual e/ou 

municipal, os quais serão apostos no campo indicado no formulário padronizado.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 

essenciais deste Edital e de seus Anexos, bem como as omissas e as que 
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser 
atendidas, no ato, por simples manifestação de vontade do representante e 
aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa representar risco de fraude 
aos princípios da licitação.

Serão aceitas as propostas em que se constatarem erros de cálculo 
nos valores propostos, reservando a Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação o direito de corrigi-los na forma seguinte:

O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades 
correspondentes será retificado mantendo-se o preço unitário e quantidade, 
corrigindo-se o produto;

O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, 
trocando-se o total proposto pelo corrigido.

As propostas que não contenham assinatura do representante legal da 
empresa poderão ser assinadas pelo credenciado/proprietário no ato da sessão, 
desde que o mesmo tenha poderes para tal finalidade.

A solicitação de Credenciamento (ANEXO II) deverá estar contida 
no Envelope Ùnico, devidamente assinada pelo proponente ou seu representante 
legal, em papel timbrado, redigida em idioma nacional de forma clara, sem 
emendas, não podendo conter erros rasuras ou entrelinhas, sob pena de 
desclassificação, em que constará:

Identificação do proponente, com nome, endereço, CNPJ, Inscrição 
Estadual e todas as formas de contato (telefone, fax e e-mail) e endereço definido 
para futuro atendimento;

Dados de identificação de conta bancária, contendo o nome do banco 
e da agência, com seu respectivo número, bem como o da conta-corrente;

Declaração da Proponente que aceita os valores constantes do Edital 
para os serviços ofertados.

Declaração da Proponente que tem conhecimento e aceita o contido 
na Minuta de Contrato vinculado a este Edital;

CAPÍTULO IV

DA HABILITAÇÃO
HABILITAÇÃO JURÍDICA
Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso 
de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; ou

Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, 
no caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores 
em exercício; ou.

Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir.

Documento de Identificação com foto e CPF dos proprietários e/ou 
sócios e/ou responsáveis legais, conforme Contrato Social da empresa – (Cópia 
Autenticada).

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

– (www.receita.fazenda.gov.br);
Prova de Regularidade com a Fazenda Nacional, referente aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, com validade na data de realização da 
licitação (www.receita.fazenda.gov.br);

Fazenda Estadual, mediante apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos Estaduais – Pessoa Juridica, emitida pela Fazenda Estadual do respectivo 
domicílio ou sede do licitante.

ENVELOPE ÚNICO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOPOLIS DO TO-
CANTINS/TO.
Avenida Divino L. Costa, nº 960, Centro, CEP 77.670-000, 
Divinopolis do Tocantins/TO.
Razão Social completa da licitante:
CNPJ N°
Telefone:
E-mail:

CREDENCIAMENTO FMS Nº 003/2022



ANO II - Nº 106 - SEXTA - FEIRA, 27 DE MAIO DE 2022DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS04
Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal onde for sediada a 

empresa, com validade na data da realização da licitação;
Certidão de Regularidade de Situação, CRF, perante o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, c/ validade na realização da licitação 
(www.caixa.gov.br);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943.

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, relativo ao domicílio ou sede da participante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto do Credenciamento.

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, DEVERÃO APRESENTAR TODA A 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE 
REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição 
(certidões positivas e vencidas).

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
(item 4.2 “a” até “4.2.5.”), será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

DECLARAÇÕES:
Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional 

nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre ou qualquer trabalho executado, por menor de dezesseis anos, na 
forma do art. 7º, inciso XXXIII, da constituição Federal, conforme MODELO 
ANEXO V, deste Edital.

As proponentes deverão exibir declaração em papel timbrado da 
empresa, assinada pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo, 
atestando, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua 
habilitação, conforme MODELO ANEXO VI, deste Edital.

Declaração que não emprega Servidor Público, conforme MODELO 
ANEXO VII, deste Edital.

Declaração de concordância de praticar os procedimentos no valor 
fixado pela Gestão do Fundo Municipal de Sáude, conforme MODELO ANEXO 
VIII, deste Edital.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
Certidão Negativa de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial 

e Extrajudicial, na forma da Lei nº11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data de 
abertura dos envelopes, quando não constar em seu corpo à validade.

A apresentação de Certidão Negativa de Ações Cíveis de 1º Grau de 
Jurisdição, emitida via internet pelo Tribunal de Justiça do Estado da Federação 
onde se localiza a sede da pessoa jurídica da licitante, supre a exigência contida 
no item 4.6.1 supra.

Cópia Autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, inclusive 
com o termo de abertura e de encerramento, registrado na Junta Comercial do 
Estado da sede da Licitante, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta. (Inciso I do art. 31 da Lei 8.666/93).

O referido balanço quando escriturado em livro digital deverá vir 
acompanhado de “Recibo de entrega de livro digital”. Se possível, apresentar 
também termos de abertura e de encerramento dos livros contábeis;

Para as empresas criadas no exercício em curso, apresentar a 
fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrada ou autenticada na 
Junta Comercial do Estado da Sede ou Domicilio da Licitante nos casos de 
sociedades anônimas;

Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração 
das Demonstrações Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da 
contabilidade esta em situação regular perante o CRC, comprovação de sua 
regularidade, conforme Resolução CFC no 1402/2012.

As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), 
ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar os documentos 
solicitados nos subitens 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4. e 4.6.7. deste edital;

As empresas enquadradas como MEI – Micro Empreendedor 
Individual estão dispensadas da Elaboração das Demonstrações Contábeis, 
tornando-as isentas da apresentação dos documentos exigidos nos subitens 4.6.2.; 
4.6.3, 4.6.4 e 4.6.7, porém devem apresentar o CCMI – Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual.

O balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e o balanço de 
abertura deverão estar assinados pelos administradores das empresas constantes 
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e por Contador legalmente 
habilitado;

OBSERVAÇÃO: Toda a documentação para a habilitação deverá ser 
apresentada em língua portuguesa, sendo admitido o recebimento de folhetos ou 
catálogos nos idiomas espanhol ou inglês, desde que devidamente traduzidos 
para o português por tradutor juramentado.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Inscrição de Empresa Credenciada Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde – CNES de acordo com a Nota Técnica do Ministério 

da Saúde sobre o credenciamento de Laboratórios Regionais de Próteses 
Dentárias – LRPD (2013);

Certificado de Inscrição de Empresa Credenciada no Conselho de 
Odontologia – CRO/TO;

Cópia do registro do respectivo Laboratório de Prótese, junto ao 
Conselho específico (CRO) e comprovante de regularidade para o exercício 
de 2022;

Comprovante de Regularidade emitido pelo Conselho da Categoria, 
referente à empresa contratada e ao Responsável Técnico Permanente da mesma;

Alvará/Licença de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal 
na sede do licitante, válidos na data da sessão.

Comprovação do registro de todos os profissionais técnicos em seus 
respectivos conselhos de classe e com especialização pertinente a área de atuação;

Alvará Sanitário/2022;
Estrutura operacional mínima, necessária para realização dos serviços, 

contendo a relação da equipe de profissionais que será disponibilizada para 
desempenhar as atividades pertinentes ao objeto do presente Credenciamento, 
indicando o profissional responsável por cada um dos serviços.

DECLARAÇÃO de que terá disponibilidade imediata de recursos 
humanos, equipamentos e instalações físicas necessárias para realização dos 
serviços descritos neste Edital e no Termo de Referência – Anexo I.

OBSERVAÇÕES
As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos 

licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em 
lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, 
deverão estar datadas dos últimos 90 dias contados da data da abertura da 
sessão pública.

A CPL poderá diligenciar, efetuando consulta direta na Internet, para 
verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

Os documentos apresentados para o Credenciamento deverão estar 
em nome da empresa responsável pelo contrato com o número do CNPJ e 
endereço respectivo.

O Credenciado deverá manter, durante toda a execução do Contrato 
decorrente deste Credenciamento, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 
Edital, nos termos do inc. XIII do art. 55 da Lei n° 8.666/93.

Manter atualizado seu Cadastro, reapresentando as Certidões 
Negativas de Débitos no momento em que expirar seu prazo de validade, durante 
toda a vigência do contrato.

Após o prazo acima estipulado, ainda será possível candidatar-se 
ao Credenciamento. Os interessados poderão fazê-lo desde que manifestem 
formalmente interesse no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término 
da vigência contratual.

Comparecendo interessados, conforme prazo estabelecido o subitem 
acima, a CPL agendará e publicará datas para realização de nova sessão pública.

Todos os documentos serão rubricados pelas empresas presentes na 
sessão pública e também pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

Admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que, a critério da 
Comissão de Licitação, os elementos faltantes possam ser apresentados no prazo 
máximo de 3 (três) dias, sob pena de inabilitação da empresa.

Todos os documentos deverão ser apresentados em original, em 
publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por 
servidor efetivo do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Divinópolis 
do Tocantins/TO/Secretaria Municipal de Saúde.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
.Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser 

apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por meio 
de cartório competente ou, ainda, por cópias simples, desde que acompanhadas 
dos originais para conferência por parte da Comissão Permanente de Licitação, 
ou servidor da Administração.

Os documentos retirados pela Internet terão sua autenticidade 
verificada junto às páginas dos órgãos emissores.

.Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, estas serão consideradas vencidas 60 (sessenta) dias após sua 
emissão.

Os interessados que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação neste procedimento de credenciamento (exceto quanto 
à eventualidade da falta de quaisquer das declarações, as quais, ou a qual pode 
ser firmada no ato do credenciamento), ou os apresentarem em desacordo com 
o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, serão inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior.

Os documentos apresentados, se expressos em língua estrangeira, 
deverão ser traduzidos para o português por tradutor público juramentado e 
autenticados por autoridade brasileira no país de origem.

CAPITULO V

DA PROPOSTA
O Formulário Padronizado de Proposta (ANEXO IV) deverá ser 

emitido em 01 (UMA) VIA e preenchido pela licitante onde constarão:
assinatura do representante legal da empresa;
indicação obrigatória do preço unitário, total e global, expresso em 

moeda corrente nacional em algarismo;
indicação dos números do CNPJ e de inscrição estadual e/ou 

municipal.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 
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essenciais deste Edital e de seus Anexos, bem como as omissas e as que 
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser 
atendidas, no ato, por simples manifestação de vontade do representante e 
aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa representar risco de fraude 
aos princípios da licitação.

Serão aceitas as propostas em que se constatarem erros de cálculo nos 
valores propostos, reservando à CPL o direito de corrigi-los na forma seguinte:

O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades 
correspondentes será retificado mantendo-se o preço unitário e quantidade, 
corrigindo-se o produto;

O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, 
trocando-se o total proposto pelo corrigido.

As propostas que não contenham assinatura do representante legal da 
empresa poderão ser assinadas pelo credenciado/proprietário no ato da sessão, 
desde que o mesmo tenha poderes para tal finalidade.

Os interessados deverão indicar nas suas propostas quais os 
procedimentos constantes do Anexo I, que desejam prestar ao Município, bem 
como dados de identificação de conta bancária: identificação do Banco, número 
da agência e da conta corrente.

As propostas comerciais deverão ser entregues junto com o envelope 
de Habilitação, caso a empresa interessada vier a ser inabilitada, terá seu 
envelope devolvido.

CAPÍTULO VI

DA VISTORIA TÉCNICA
As instituições habilitadas poderão ser vistoriadas por representantes 

da Secretaria Municipal da Saúde de Divinópolis do Tocantins/TO.
Durante a vistoria técnica, além da comprovação da veracidade 

das informações prestadas pela instituição no processo de habilitação, serão 
analisados os equipamentos e local físico para realização dos procedimentos e 
documentação dos profissionais que farão parte da equipe de trabalho.

A vistoria técnica não será pressuposto para habilitação, entretanto 
a divergência entre as informações prestadas pelo interessado e o certificado 
através da vistoria técnica poderá acarretar na desclassificação da empresa ou 
rescisão do contrato eventualmente firmado com o Município, sem prejuízo da 
imposição das penalidades previstas no instrumento.

Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações 
aos documentos e propostas, depois de apresentados, todavia, diante de erros 
formais a CPL poderá determinar ou proceder de ofício a correção.

CAPITULO VII

DA CONVOCAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO
Será efetivado o credenciamento e contratação dos serviços após a 

Homologação.
As normas, formas de execução dos serviços, valores a serem pagos 

pelos serviços prestados, fonte dos recursos financeiros, bem como direitos e 
deveres das partes serão definidas no Contrato de Prestação de Serviços a ser 
firmado.

Será firmado Contrato com a com base nos dispositivos deste 
Instrumento Convocatório, na proposta apresentada e na legislação vigente, 
conforme Minuta do Contrato, com duração até 31 (trinta e um) de Dezembro 
de 2022, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 
disponibilidade orçamentária e interesse entre as partes.

Após regular convocação da CPL, a(s) empresa(s) terá(ao) prazo 
máximo de até 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o 
fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas 
na Lei 8.666/93.

O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única 
vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada 
ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo 
justo e aceito pela CPL.

CAPÍTULO VIII

DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

A CPL dirimirá as dúvidas e/ou impugnações que suscite o presente 
edital, desde que arguidas antes e por escrito até 02 (dois) dias úteis, contados 
da data fixada para abertura dos envelopes.

Os recursos contra os atos de habilitação ou de julgamento poderão 
ser realizados até 05 (cinco) dias após publicação do resultado desta fase no 
Diário do Municipio de Divinópolis do Tocantins/TO.

As impugnações e os recursos só serão aceitos caso sejam 
protocolizados no Protocolo da Geral da Prefeitura Municipal de Divinópolis 
do Tocantins/TO, Avenida Sebastião Borba Santos, nº 606, Centro, Divinópolis 
do Tocantins/TO - CEP: 77.670-000, no horário das 07:00 às 11:00 horas e das 
13:00 às 17:00 horas, devidamente assinada por representante legal, devendo 
ser aberto processo administrativo específico, encaminhado a CPL nos prazos 
acima estipulados.

Não serão admitidos recursos ou impugnações por e-mail.
Não serão aceitos recursos sem a justificativa ou fora do prazo legal.

CAPÍTULO IX

DO CONTRATO
O Contrato terá vigência do contrato será ate 12 (doze) meses, 

contados a partir de sua assinatura, atrelada ao exercício do crédito orçamentário.
Os Créditos Orçamentários disponibilizados para o Contrato se darão 

da data de sua assinatura até 31 de dezembro do ano corrente, e caso, após essa 
data haja saldo a executar, serão utilizados Créditos Orçamentários aprovados 
para o exercício orçamentário subsequente.

O não cumprimento dos prazos estabelecidos, dos registros de 
evolução clinica e demais procedimento(s) necessário(s), sujeitará a contratada 
às penalidades de Advertência, multa entre outras previstas na Lei 8.666/93.

O preço ora estipulado é fixo e irreajustável, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de ocorrências de situação prevista na alínea “d” 
do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados 
no mercado. 

CAPÍTULO X

DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

A execução dos serviços está condicionada ao Credenciamento 
devidamente homologado, pela Secretaria Municipal de Saúde e posteriormente 
a celebração do Instrumento Contratual.

O Credenciado (Laboratório de Prótese Dentária) deve ser cadastrado 
no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, como 
estabelecimento isolado ou não isolado.

O local de execução dos serviços será nas instalações do contratado, 
e as condições de execução devem seguir as normas da ANVISA, do Conselho 
de Odontologia (CRO) e da Secretaria Municipal de Saúde.

. O município (CONTRATANTE) disponibilizará um consultório 
odontológico na Unidade Básica de Saúde Eva da Silva Abreu, Avenida Divino 
Luiz Costa, nº 960, Centro, Divinópolis do Tocantins/TO para execução da 
parte clínica. As etapas laboratoriais de confecção das próteses dentárias serão 
prestadas em estabelecimento próprio da CONTRATADA

O Credenciado terá o prazo de até 05 (cinco) dias para iniciar a 
execução dos serviços, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, sob 
pena de rescisão contratual unilateral, com o consequente descredenciamento.

O Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde de 
Divinópolis do Tocantins/TO pagará à Contratada, pelo serviço efetivamente 
prestado no mês de referência, até o trigésimo dia após a conclusão da parcela 
convencionada.

A fatura será paga até 30 (trinta) dias da sua apresentação mediante 
a apresentação conjunta da ordem de serviço e/ou nota fiscal correspondente ao 
mês, vedada à antecipação. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, 
a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que 
o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova 
Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

CAPÍTULO XI

DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS
Estão Inclusos no Objeto todos os materiais e serviços para a 

confecção das Próteses dentárias.
O material de consumo e o profissional especializado (Cirurgião-

Dentista) serão de responsabilidade da Contratada.
Da execução dos serviços
A Contratada executará os serviços de produção e confecção de 

próteses totais e parciais mandibular e maxilar, sendo responsável por todas as 
fases laboratoriais que envolvem:

a) Confecção do plano de cera em ideal base ou similar e rolete de 
cera utilidade; 

b) Montagem da próteses com dentes de resina acrílica de tripla 
prensagem; 

c) Acrilização em dupla prensagem/incolor; 
d) Acabamento e polimento de acordo com as normas vigentes a 

confecção das mesmas.
A Confecção das Próteses Dentárias será feita na localidade do 

CREDENCIADO, que deverá obedecer todas as normas do Ministério da Saúde, 
Vigilância Sanitária e de Funcionamento e outras, conforme legislação vigente.

Decorrido o prazo sem o início da execução da demanda o credenciado 
será imediatamente convocado para prestar esclarecimentos pelo atraso ou 
inexecução, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, deste Edital.

CAPÍTULO XII

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Credenciada que, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, retardar a assinatura/celebração do Contrato após sua convocação, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, Contrato, 
além dos demais casos disciplinados na legislação pertinente.

O não comparecimento da credenciada para retirar a Nota de Empenho 
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ou Contrato no prazo estabelecido, assim como aquela que não cumprir o prazo de 
entrega aqui estipulado, terá caracterizado o descumprimento total da obrigação 
assumida com a proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis.

As penalidades serão registradas, sem prejuízo das multas previstas 
neste Edital e das demais cominações legais.

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, o Contratante, 
o Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis do Tocantins/TO, poderá aplicar 
à Contratada, ora Credenciada, multa administrativa graduável conforme a 
gravidade da infração, cumulável com as demais sanções.

A empresa credenciada deverá prestar os serviços em total 
conformidade com o que fora ajustado e cotado no envelope da proposta, não 
sendo admitida alteração posterior pela empresa das especificações do objeto 
deste credenciamento, sob pena da empresa sofrer as sanções legais.

CAPÍTULO XIII

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a qualquer tempo, em despacho 
fundamentado, do Gestor, poderá revogar o presente processo no todo ou em 
parte, por razões de interesse público, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiros, sem obrigação de indenizar.

Os credenciados não terão direito a quaisquer indenizações em 
decorrência da revogação e/ou anulação deste Credenciamento, ressalvado o 
direito dos credenciados de boa-fé de serem ressarcidos pelos encargos que 
tiverem suportado em virtude de eventual prestação de serviço anteriormente 
autorizado pela Administração.

CAPÍTULO XIV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO

A participação neste processo de credenciamento pressupõe 
conhecimento do objeto e dos procedimentos que o integram.

Não deverão ser apresentados documentos ou informações além dos 
que forem necessários e suficientes, nem fora de ordem.

Todos os documentos apresentados pela empresa interessada 
deverão ser rubricados por seu representante legal ou procurador especialmente 
constituído.

No caso de eventual divergência entre o Edital e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro.

A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste 
Edital e seus anexos, pois a simples apresentação da Documentação subentende 
a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, 
bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas 
alegações de desconhecimento de qualquer por menor.

As solicitações de vistas e/ou cópias de quaisquer documentos do 
processo deverão ser protocolados junto a Comissão de licitação, na sede da 
Prefeitura Municipal de Divinópolis do Tocantins/TO, Avenida sebastião Borba 
Santos, nº 606, Centro, Divinópolis do Tocantins/TO – CEP: 77.670-000 e 
endereçados a CPL.

Os casos omissos serão resolvidos pela CPL, com fulcro nas normas e 
princípios que norteiam o presente Credenciamento, podendo a mesma convocar 
servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis do Tocantins/TO 
para assessorá- la no processamento e no julgamento da documentação.

Os interessados intimados para prestarem quaisquer esclarecimentos 
adicionais deverão fazê-lo nos prazos determinados pela Administração, sob 
pena de desclassificação.

Os interessados são responsáveis pela fidelidade e legitimidade 
das informações prestadas e dos documentos apresentados com vistas ao 
credenciamento. A falsidade de quaisquer documentos apresentados ou 
inverdade das informações neles contidas implicará a imediata inabilitação dos 
participantes que o tiverem apresentado, ou ainda, no caso dos credenciados, 
na rescisão do contrato e cancelamento da Ordem de Serviço, sem prejuízo das 
sanções previstas em Lei.

Somente poderão tomar quaisquer decisões em nome dos proponentes 
os representantes que comprovarem tal condição, por intermédio de documento 
hábil.

A Administração poderá, a qualquer tempo, antes da data limite para 
a entrega dos envelopes, proceder a modificações neste Edital, promovendo sua 
divulgação através dos mesmos veículos por meio dos quais se deu a publicação 
do texto original e reabrindo os prazos inicialmente estabelecidos, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a apresentação da documentação.

Entende-se, para finalidade deste edital como sendo microempresa 
(ME) e empresa de pequeno porte (EPP) conforme disciplina da Lei 
Complementar n° 147/2014.

Não será considerado atraso aquele que exceder a, no máximo, 10 
(dez) minutos dos horários estabelecidos no preâmbulo deste ato convocatório.

Não será igualmente considerado atraso aquele que correr por 
conta exclusiva da Administração, por caso fortuito ou força maior, mediante 
informações plausíveis.

O objetivo social da empresa (CNAE) deverá obrigatoriamente guardar 
relação com o objeto do Credenciamento, sob pena de sua desclassificação ou 
inabilitação.

Em caso de participação de entidades filantrópicas e sem fins 
lucrativos, as mesmas terão direito de preferencia, conforme disposição do 
art. 25 da Lei Federal n° 8.080/90 que dispõe sobre condições para promoção, 
proteção e recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços.

Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro 
competente é o da Comarca da cidade de Paraiso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, excluindo qualquer outro por mais especial que seja.

Fazem parte integrante deste Edital:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Solicitação de Credenciamento; ANEXO III – Minuta 

do Contrato;
ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preço;
ANEXO V – Declaração do não emprego de menores;
ANEXO VI – Declaração da não existência de fato impeditivo 

aceitação do edital; ANEXO VII – Declaração que não emprega Servidor Público.
ANEXO VIII – Declaração de concordância de praticar os 

procedimentos no valor dos preços fixados pela Gestão do FMS;

Divinópolis do Tocantins/TO, aos 16 dias do mês de maio de 2022.

Diusleia Mota Pinto
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do FMS

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
 
1. DEMANDANTE:
1.1. Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis do Tocantins/TO.
2. OBJETO:
2.1. Constitui objeto do presente a Contratação de pessoa jurídica 

(Laboratório de Prótese Dentária - LRPD), para prestação de serviços 
especializados na confecção de próteses dentárias, para os usuários do Sistema 
Único de Saúde residentes na cidade de DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-
TO, que serão atendidos pelo Programa Brasil Sorridente, no serviço de saúde 
bucal municipal.

2.1.1. O credenciamento destina-se a prestação de serviços para 
confecção de próteses dentárias à pacientes encaminhados pelas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) do município.

2.1.2. DO QUANTITAVO TOTAL DO OBJETO:

ITEM QTD UND DESCRIMINAÇÃO

01 160 UND PROTESES TOTAL MAXILAR

02 160 UND PROTESE TOTAL MANDIBULAR

03 160 UND PROTESE PARCIAL MAXILAR

04 160 UND PROTESE PARCIAL MANDIBULAR

2.2. AS ESPECIFICAÇÃO E VALORES:

ITEM DESCRIMINAÇÃO QTD UND VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01 PROTESES TOTAL MAXILAR 160 UND R$ 360,00 R$ 57.600,00

02 PROTESE TOTAL MANDIBULAR 160 UND R$ 360,00 R$ 57.600,00

03 PROTESE PARCIAL MAXILAR 160 UND R$ 384,33 R$ 61.493,33

04 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR 160 UND R$ 384,33 R$ 61.493,33

2.2.1. O desempenho mensal mínimo esperado com o trabalho 
desenvolvido pelo Laboratório de Prótese Dentária (LRPD) em prol da 
comunidade de DIVINOPOLIS DO TOCANTINS-TO é a confecção de 20 
(vinte) próteses dentárias, podendo ultrapassar, até o limite de 50(cinquenta) 
próteses, a serem atestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

2.2.2. DO VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 
– R$ 238.186,67 (duzentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e 
sessenta e sete centavos).

2.3. Estão Inclusos no Objeto todos os materiais e serviços para a 
confecção das Próteses dentárias.

2.4. O material de consumo e o profissional especializado (Cirurgião-
Dentista) para a confecção das Próteses dentárias serão de responsabilidade da 
Contratada.

2.5. A quantidade estimada para o presente processo, relacionado 
neste Termo de Referência, serve apenas como orientação, não constituindo, 
sob hipótese alguma garantia de faturamento.

2.6. Os valores que a Gestão do Fundo Municipal de Saúde está 
disposta a pagar foi calculado após a devida pesquisa de preços, com empresas 
do ramo e também contratação com ente público, que estará fixando o preço a 
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ser praticado, observando-se que com a fixação do preço pela Gestão do FMS 
acarretará a inviabilidade de competição, sendo, portanto, possível a contratação 
de todas as empresas que se enquadrarem nos requisitos estabelecidos no 
chamamento, indistintamente.

3. JUSTIFICATIVAS:
3.1. A saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, 

devendo ser assegurada por todos os Entes da Federação, devendo ser viabilizado 
o seu acesso pelo Município através dos meios legais existentes. A implementação 
do serviço de laboratórios de prótese dentária se justifica, pois, a reabilitação 
oral tem como objetivo principal restabelecer as funções mastigatória (cortar, 
amassar e triturar os alimentos) e fonética do indivíduo. Adicionalmente, o 
restabelecimento do sorriso propicia uma melhor qualidade de vida aos pacientes, 
influenciando positivamente em fatores psicológicos (autoestima) do indivíduo.

3.5.A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela Gestão do 
Sistema Único de Saúde do Município de DIVINOPOLIS DO TOCANTINS-TO 
e, como tal, detém a competência de coordenar, formular, articular, executar, 
supervisar e controlar as ações e serviços de saúde em âmbito Municipal inclusive 
em relação aos serviços complementares, contratados ou conveniados. Diante 
disso, ao realizar o planejamento das atividades da Secretaria de Saúde detectou-
se a necessidade de realizar a contratação de empresa especializada em Prótese 
Dentária, para atender a demanda que necessita de serviço de reabilitação oral 
em nosso município, pois essa é a função do Poder Público, garantir o acesso 
universal e igualitário a todos que necessitem dos serviços de saúde prestados 
pelo Sistema Único de Saúde.

A Constituição Federal de 1988 assim dispõe:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através 
de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizadazada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo comas seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade.
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assim sendo, nos respalda a efetivação do proposto perante a 
Constituição Federal, conforme se verifica acima, vez que o que se pretende é tão 
somente propor o atendimento na área de saúde bucal, através de Programa Brasil 
Sorridente – Laboratório de Próteses Dentárias, dos usuários do Sistema Único 
de Saúde, nos termos das diretrizes já estabelecidas em âmbito municipal, de 
acordo como que determina o parágrafo 1º, do Art. 199, da Constituição Federal.

A Lei nº 8.080/1990 traz em seu art. 2º que a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, e que o Estado deve prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação.

Já o Art. 5º do mesmo diploma legal elenca os objetivos do Sistema 
Único de Saúde SUS, senão vejamos:

I – A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde; 

II – A formulação de política de saúde destinada a promover, nos 
campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

III – A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas.

Em relação à direção do Sistema Único de Saúde (SUS) está 
regulamentada no art. 9º, onde nos reza que a mesma é única, e de acordo com 
o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seguintes órgãos:

I – No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 
II – No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva 

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e 
III – No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde 

ou órgão equivalente.

O art. 18. Diz respeito ao que compete a direção municipal do Sistema 
de Saúde (SUS) que são as ações de planejar, organizar, controlar e avaliar as 
ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.

O credenciamento de empresa especializada em Laboratório de 
Prótese Dentária visa o acesso integral às ações de saúde bucal, bem como 
garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos 
usuários da rede municipal de saúde, residentes no munícipio de DIVINOPOLIS 
DO TOCANTINS/TO. Como resultado da implantação do serviço reabilitador 
protético, esperamos ampliar o acesso integral da população às ações de saúde 
bucal na Atenção Primária à Saúde.

O credenciamento foi identificado como uma modalidade que permite 
à administração pública a contratação de várias empresas prestadoras de serviços 
interessadas, que preencham os requisitos previamente determinados. Sendo 
assim, esse credenciamento permitirá a disponibilização de várias opções de 
Laboratório de Prótese Dentária, o que tornará possível manter a continuidade 
dos serviços uma vez que tendo opções de empresas será possível disponibilizar 
os serviços.

4. DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E 
FORMA DE EXECUÇÃO:

4.1.A execução dos serviços está condicionada ao Credenciamento 
devidamente homologado, pela Secretaria Municipal de Saúde e posteriormente 
a celebração do Instrumento Contratual. 

4.2.O Credenciado (Laboratório de Prótese Dentária) deve ser 
cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, 
como estabelecimento isolado ou não isolado. 

4.3.O local de execução dos serviços será nas instalações do 
contratado, e as condições de execução devem seguir as normas da ANVISA, 
do Conselho de Odontologia (CRO) e da Secretaria Municipal de Saúde. 

4.4.O município (CONTRATANTE) disponibilizará um consultório 
odontológico na Unidade Básica de Saúde Eva da Silva Abreu, Avenida Divino 
Luiz Costa, nº 960, Centro, Divinópolis do Tocantins/TO, para execução da 
parte clínica. As etapas laboratoriais de confecção das próteses dentárias serão 
prestadas em estabelecimento próprio da CONTRATADA.

4.5.O Credenciado terá o prazo de até 05 (cinco) dias para iniciar a 
execução dos serviços, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, sob 
pena de rescisão contratual unilateral, com o consequente descredenciamento.

5. DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS ENTRE A EMPRESA CONTRATADA E CONTRATANTE:

5.1. A aquisição de materiais necessários para a moldagem das próteses 
dentárias ficará a cargo da contratada, que também é responsável por dispor de 
odontólogo para avaliação, triagem e moldagem das próteses. 

5.2. A Contratada executará os serviços de produção e confecção de 
próteses totais e parciais mandibular e maxilar, sendo responsável por todas as 
fases laboratoriais que envolvem: 

a) Confecção do plano de cera em ideal base ou similar e rolete de 
cera utilidade; 

b) Montagem da próteses com dentes de resina acrílica de tripla 
prensagem; 

c) Acrilização em dupla prensagem/incolor; 
d) Acabamento e polimento de acordo com as normas vigentes a 

confecção das mesmas. 

5.3. A Credenciada ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou, em parte, os serviços em que forem 
verificadas imperfeições, vícios, negligencias ou imperícias resultantes da 
execução dos trabalhos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da notificação 
pela CONTRATANTE; 

5.4. Os serviços executados pelo laboratório credenciado deverão 
oferecer garantia de 01 (um) ano no serviço; 

5.5. O laboratório deverá realizar todos os trabalhos dentro das normas 
e padrões de qualidade estabelecida pelo CRO (Conselho de Odontologia), 
Vigilância Sanitária e demais normas vigentes.

5.6. O profissional responsável da Credenciada deverá ter registro no 
CRO (Conselho de Odontologia) do Estado do Tocantins. 

5.7. Na requisição dos serviços deverão constar os serviços e a 
quantidade; 

5.8. Os ajustes e provas que se fizerem necessários serão realizados 
pelo profissional técnico, ou seja, o odontólogo da Secretaria Municipal de 
Saúde, acompanhado por profissional técnico do Laboratório de Prótese Dentaria 
(LPD), sendo vedado o ônus ou quaisquer encargos ao beneficiário do serviço, 
com deslocamentos fora do Município; 
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5.9. A Contratante, por meio de profissional devidamente habilitado 
para recebimento dos serviços, se reserva no direito de inspecionar o objeto, 
podendo recusá-lo ou solicitar sua substituição; 

5.10. A produção mensal das próteses será acompanhada pela 
Secretaria Municipal de Saúde, que mensalmente irá autorizar ao laboratório 
contratado a confecção das mesmas, conforme demanda existente; 

5.11. Todos os serviços correlatos, compreendendo consultas iniciais 
e moldagens funcionais serão realizadas por profissional odontólogo (a) da 
Secretaria Municipal de Saúde, na unidade de Saúde. 

5.12. A Secretaria Municipal de Saúde designará o Odontólogo 
responsável pelo recebimento das próteses, cabendo ao mesmo conferir o objeto 
e lavrar Termo de Recebimento Provisório para efeito de posterior verificação 
de conformidade do mesmo. 

5.13. O odontólogo responsável deverá conferir as peças protéticas 
que foram entregues, lavrando o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
ou NOTIFICANDO a CONTRATADA para substituição do objeto entreguem 
em desacordo com as especificações. Caso o objeto não esteja de acordo com 
as especificações exigidas, o odontólogo responsável não poderá aceita-lo e 
lavrará TERMO CIRCUSTANCIADO DO FATO, que deverá ser encaminhado 
à Secretaria Municipal de Saúde. 

5.14. A Contratada apresentará relatório mensal junto ao FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE referente aos serviços a serem faturados, para 
prestação de contas. 

5.15. A Contratada deverá arcar com todos os encargos fixados pelas 
Leis Trabalhistas e Previdenciárias, com respeito a seus empregados e técnicos 
envolvidos na prestação de serviços e seguir as normas regulamentadoras 
trabalhistas, bem como arcar com todos os tributos legais inerentes à prestação 
dos serviços. 

5.16. O valor total estimado, para a presente demanda, equivale a R$ 
238.186,67 (duzentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e 
sete centavos), sendo este valor calculado de acordo com a faixa de produção/
mês do valor mensal, repassado do Fundo Nacional de Saúde para o Município, 
ou seja, entre 20 e 50 próteses/mês. Considerando a demanda reprimida do 
município, e a capacidade de atendimentos, estimamos a produção de 20 (Vinte) 
próteses dentárias/mês, porém poderá ser superior, ficando no limite de até 50 
(cinquenta) Próteses Dentárias/mês, conforme Portaria MS/GM nº 2.291, de 10 
de Setembro de 2021. 

5.17. A produção/mês será remunerada ao Credenciado, conforme a 
quantidade solicitada e relatório de produção apresentada à Secretaria Municipal 
de Saúde. A quantidade mensal será autorizada mensalmente pela Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme repasse do Fundo Nacional de Saúde, e demanda 
de pacientes para próteses dentárias.

6. DA ENTREGA DAS PROTESES:
6.1. A entrega dos serviços de próteses dentárias finalizadas deverá 

ocorrer no prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da 
Solicitação.

6.1.1. No ato de entrega das próteses dentárias aos pacientes, deverá 
ter a presença de um técnico do Laboratório Credenciado e odontólogo da 
Secretaria Municipal de Saúde; 

6.2. Os itens constantes deste termo de referência deverão ser 
entregues em embalagens apropriadas, devidamente fechadas, ausentes de 
fatores que possam comprometer o seu uso ou a sua qualidade, e próprios para 
utilização imediata. 

6.3. Os itens deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal 
de Saúde de DIVINOPOLIS DO TOCANTINS/TO. 

6.4. O dia e horário para entrega da prótese deverá ser agendado 
previamente com a Secretaria Municipal de Saúde e usuário beneficiado. 

6.5. Todas as despesas com a entrega, incluindo frete e descarga no 
local serão por conta do laboratório, ficando a Secretaria de Saúde isenta de 
quaisquer ônus. 

6.6. Caso o objeto entregue apresente alguma restrição à sua imediata 
utilização, a Nota Fiscal ficará retida na Secretaria e somente será liberada para 
pagamento após a troca por outro que satisfaça as especificações deste Termo 
de Referência. 

6.7. O não cumprimento das especificações e prazos de entrega 
estabelecidos pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TO, acarretará a aplicação 
das sanções previstas nas cláusulas de penalidade. 

6.8. A Contratada deverá prestar informações relativas aos serviços 

mensais executados, de acordo com a orientação do responsável pela Gestão do 
contrato do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

7. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DO CONTRATO:
7.1. O presente Credenciamento terá vigência durante o exercício de 

2022, contados a partir de sua publicação no DOEM, DOETO, DOU, podendo ser 
prorrogado uma vez, por igual período, observada a disponibilidade orçamentária 
e financeira, o interesse público e os princípios gerais da administração pública. 

7.2. O Termo Contratual, firmado no exercício atual, não poderá 
ultrapassar o exercício financeiro anual, ou seja, terá vigência de sua assinatura, 
até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, com vantagens para a CONTRATANTE, até o 
limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 
8.666/1993.

8. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
8.1. Não obstante a Credenciada será a única e exclusiva responsável 

pela execução de todos os serviços, ao Credenciante é reservado o direito de, 
sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, por meio do Gestor e 
Fiscal ora designado. 

8.2. Para a fiscalização do contrato a ser firmado o Gestor do Fundo 
Municipal de Saúde designará por meio de ato formal a Cirurgiã Dentista 
MARCIA COSTA BRANDÃO CAVALCANTE CRO TO; 01301/2022.  

8.3. No exercício da fiscalização dos serviços deve a Credenciante, 
por meio do Fiscal do contrato: a) Se utilizar do procedimento de Avaliação 
da Qualidade dos Serviços para o acompanhamento do desenvolvimento dos 
trabalhos, medição dos níveis de qualidade; 

b) Conferir e vistar os relatórios dos procedimentos e serviços 
realizados pelo Credenciado;

c) Avaliar mensalmente a Medição dos serviços efetivamente 
prestados, descontando o equivalente aos não realizados bem como aqueles 
não aprovados por não conformidade aos padrões estabelecidos, desde que 
por motivos imputáveis à Credenciada, sem prejuízo das demais sanções 
disciplinadas em contrato; 

d) Encaminhar à Credenciada o Relatório Mensal dos Serviços, para 
conhecimento da avaliação.

8.4. Se constatada pela fiscalização o não atendimento das 
determinações quanto a regular execução dos serviços, dentro do prazo de 72 
(setenta e duas) horas, contados da solicitação a Credenciante poderá ordenar a 
suspensão dos serviços, sem prejuízos das penalidades a que a empresa prestadora 
dos serviços esteja sujeita. 

8.4.1. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade 
do Credenciado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de 
seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, 
que mesmo atestado os serviços prestados, subsistirá a responsabilidade do 
Credenciado pela solidez, qualidade e segurança destes serviços.

9 .  DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:

9.1 O pagamento pelos serviços prestados será efetuado com recursos 
repassados pela união; devendo a Nota Fiscal ser conferida e atestada por 
servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada 
da Solicitação dos Serviços de Confecção de Próteses Dentárias, devidamente 
assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

9.2. A prestação de contas será feita mensalmente, segundo 
cronogramas estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal 
de Saúde. 

9.3. As despesas decorrentes da futura contratação correrão à conta 
dos recursos específicos consignados na seguinte dotação orçamentária:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA- PSF

DOTAÇÃO NATUREZA DA DESPESA FICHA FONTE

13.05.10.301.1321.2.016 3.3.90.39 568 1.600.0000.00000

9.4. Os valores das Próteses Dentárias, a serem remunerados ao 
Credenciado, obedecem ao valor da Tabela constantes deste Termo de Referencia. 

9.5. Os valores a serem pagos, não sofrerão qualquer tipo de correção 
ou reajuste durante a vigência do presente, independentemente da quantidade 
produzida mensalmente. 

9.6. O pagamento será efetuado a CONTRATADA, de acordo com a 
produção, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, em contra apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada 
do Relatório dos Serviços Prestados, mediante liberação pelo CONTROLE 
INTERNO. 

9.7. Os reajustes dos valores pagos serão os estabelecidos pela Tabela 
SUS do Ministério da Saúde, quando houver, caso contrário, só serão permitidos 



09ANO II - Nº 106 - SEXTA - FEIRA, 27 DE MAIO DE 2022 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
reajustes em conformidade com a Lei n° 8.666/93.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
10.1. Caberá à Contratante, às suas expensas, dentre outras obrigações 

legais e/ou constantes do presente Termo de Referência: 
a) Efetuar o pagamento à vencedora até o 10º (décimo) dia útil do 

mês subsequente, após o recebimento do material, contra apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, mediante liberação pelo CONTROLE INTERNO; 

b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do CONTRATO 
através de servidor designado para este fim. 

c) Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto 
contratado; 

d) Solicitar a reparação do objeto que esteja em desacordo com a 
especificação apresentada e aceita ou apresentar defeito ou falhas. 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela contratada; 

f) Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada à 
confecção das próteses; 

g) Fiscalizar a entrega dos itens, podendo sustar, recusar, mandar 
fazer ou desfazer qualquer entrega que não esteja de acordo com as condições 
e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital. 

h) Observar os prazos de recebimento e aplicar as sanções previstas 
no presente Termo de Referência e no Edital.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
11.1. Caberá à Contratada, às suas expensas, dentre outras obrigações 

legais e/ou constantes do presente Termo de Referência: 
a) Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem a 

manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem como os que comprovem a regularidade de situação de seus 
empregados. 

b) Fornecer o produto de acordo com as especificações e quantidades 
conforme solicitados neste Termo de Referência. 

c) Fornecer o produto dentro do prazo estabelecido no presente Termo 
de Referência. 

d) Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação da presente licitação; 

e) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, 
demandas decorrentes de danos, seja por culpa da vencedora ou quaisquer 
de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a 
serem exigidas por força de Lei, ligados ao cumprimento da presente contratação. 

11.2. Ser a única e exclusiva responsável pela mão de obra aplicada 
para execução do objeto contratual. 

11.3. Manter, para fiel atendimento do objeto do presente termo de 
referência, em perfeito estado de funcionamento, manutenção e desempenho, 
os equipamentos utilizados na execução dos serviços, obedecendo todas as 
normas aplicáveis. 

11.4. Manter seus profissionais inscritos nos respectivos órgãos 
reguladores, preservando sua habilitação para prestação dos serviços objeto 
do presente contrato e comprovar anualmente o vínculo de seus empregados 
junto a estes órgãos. 

11.5. Prestar os serviços de forma adequada e segura, respeitando toda 
a legislação vigente incidente sobre o objeto do credenciamento, em especial. 

11.6. Respeitar e fazer com que seus funcionários respeitem as 
normas de segurança do trabalho e demais regulamentos em vigor no local de 
trabalho. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes 
da legislação fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da legislação social, 
previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do serviço.

11.7. Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para a Contratante, os 
serviços que, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, não tenham sido 
bem executados ou que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução. 

11.8. Cumprir as Normas Regulamentadoras de Saúde do Trabalho 
do Ministério do Trabalho (NR).

11.9. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no termo de referência e no Edital. 

11.10. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às 
obrigações assumidas no presente Credenciamento, em especial encargo social, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

11.11. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou 
prejuízos que vierem a causar à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente 

de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

11.12. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere a Contratante a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

11.13. Se submeter às normas vigentes do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE e do Ministério da Saúde, bem como outras que vierem a ser editadas, 
quanto ao fluxo de atendimento. 

11.14. Possuir alvará da Vigilância Sanitária, válido e vigente. 

11.15. Possuir inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento 
da Saúde (CNES), compatível com a complexidade dos serviços contratados/
credenciados.

12- DAS PENALIDADES:
12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a 

Secretaria Municipal de Saúde poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante 
vencedora as seguintes sanções (artigo 87 da Lei 8.666/93):

a) Advertência; 
b) Multas, recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados 

da comunicação oficial, de: 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o 
valor total do empenho por dia de atraso no caso de descumprimento dos prazos 
de entrega; 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho, no caso de 
inexecução parcial ou total do objeto licitado. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

12.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com o Município 
de DIVINOPOLIS DO TOCANTINS/TO, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
garantido o direito prévio do contraditório e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Licitação;
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Falhar ou fraudar na execução do serviço. 

12.3. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará 
sujeita, ainda, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo 
IV da Lei n.º 8.666/93. 

12.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, 
devidamente justificado e aceito pela Secretaria de Saúde, a licitante vencedora 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

12.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar 
com a Prefeitura Municipal de DIVINOPOLIS DO TOCANTINS/TO, poderá 
ser aplicada à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a 
dos pagamentos a serem efetuados.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1. A Contratada somente poderá subcontratar outra empresa para 

atendimento parcial do objeto do contrato com a anuência prévia do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, sendo vedada a subcontratação total do contrato e 
permitida a subcontratação de até 20% do objeto, sendo obrigada a subcontratada 
a atender todas as exigências deste termo de referência e apresentar contrato 
de prestação de serviços devidamente assinado e reconhecido em cartório com 
a contratada. 

13.2. Em caso de subcontratação de outra empresa, a Contratada 
não transferirá suas obrigações e responsabilidades, permanecendo, com total 
responsabilidade contratual. 

13.3. A Contratada deverá fornecer aos seus empregados todos 
os equipamentos (EPI’s), recursos materiais e condições necessárias para o 
desenvolvimento de suas funções e exigidos por legislação ou norma do trabalho 
específica. 

13.4. Cabe à Contratada executar os serviços dentro dos prazos 
ajustados, cumprindo os horários estabelecidos para atendimento. 

13.5. A Contratada está ciente de que deve guardar por si, por seus 
empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos 
de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou 
modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em 
razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e 
criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta 
utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.
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13.6. Os demais procedimentos serão regidos pela Lei Federal Lei 
8.666/93, de 21 de julho de 1993 atualizada pela Lei Federal 8.883/94 e demais 
alterações posteriores, e outros regramentos pertinentes a matéria. 

 
Divinópolis do Tocantins/TO, 20 de abril de 2022.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Data: 20 de abril de 2022.

Josimaira Lima da Cruz
Chefe de Patrimônio e Protocolo

APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA

Data: 20 de abril de 2022.

Diusleia Mota Pinto
Fundo Municipal de Saúde Fundo

ANEXO II – Solicitação de Credenciamento

À Comissão Permanente de Licitação de Divinópolis do Tocantins/TO.

A empresa,   , CNPJ nº  , Inscrição   Estadual   
nº  ,   neste   ato   representada   por

 , portador (a) do CPF nº   e do RG nº
 , vem requerer o Credenciamento, objeto do CREDENCIAMENTO 

FMS Nº 003/2022, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis 
do Tocantins/TO, apresentamos a documentação exigida no Edital a fim de 
submetê-la ao exame da Comissão Permanente de Licitações.

Declaramos estar de acordo com os valores constantes do Anexo I dos 
serviços ofertados e do Contido na Minuta de Contrato vinculado a este Edital.

Informamos, como segue, o endereço para atendimento aos serviços 
propostos e a conta bancária para futuros pagamentos:

Endereço: Rua/nº/Referência/Bairro/Complementos/CEP/Fone/Fax/
Email Conta bancária: Banco/Agência/Conta corrente.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data.
OBSERVAÇÕES:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Utilizar papel timbrado da licitante;
Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO N°      /2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS Nº  332 /2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FMS Nº 014/2022 CREDENCIAMENTO 
FMS Nº 003/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS/TO, POR INTERMÉDIO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA:  .

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO 
TOCANTINS/TO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro 
nesta Cidade, inscrito no CNPJ sob nº. 11.439.826/0001-78 localizado na Avenida 
Divino L.  Costa, nº 960, Centro, CEP 77.600- 000, Divinópolis do Tocantins/
TO, neste ato representado pela senhora Diusleia Mota Pinto, servidora pública, 
Secretária Municipal de Saúde, denominado CONTRATANTE, e de outro 
lado a empresa --- --, com sede   , inscrita no CNPJ/MF sob o nº ----, neste ato 
representada por seu sócio, Sr. -----, (nacionalidade, estado civil, profissão), 
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Constituição 
Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes, normas gerais da Lei 
8.666/93 de licitações e contratos administrativos, com alterações introduzidas 
pela Lei Federal nº 8883/94 e Lei 9648/98, e as demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente CONTRATO 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente Contrato decorre da adjudicação da INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO FMS Nº 014/2022, referente ao CREDENCIAMENTO FMS 
Nº 003/2022, oriundo do PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS Nº 332/2022, 
na forma Lei nº 8.666/93, art. 25, caput, e alterações posteriores, e ato de 

homologação do Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Contrato decorre da adjudicação e homologação pelo 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde de DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS/
TO, do Credenciamento Público Nº 003/2022 - FMS, referente ao Processo 
Administrativo Nº 332/2022, realizada por sua determinação agindo no 
exercício de suas atribuições constitucionais, com base na Lei n.º 8.666, de 21 
de junho de 1.993, e, tem por finalidade estabelecer os compromissos entre as 
partes signatários com objetivo da Contratação de pessoa jurídica (Laboratório 
de Prótese Dentária - LRPD), para prestação de serviços especializados na 
confecção de próteses dentárias, para os usuários do Sistema Único de Saúde 
residentes na cidade de DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO, que serão 
atendidos pelo Programa Brasil Sorridente, no serviço de saúde bucal municipal, 
na conformidade do especificado no Termo de Referência – Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O valor deste contrato é de forma estimada, tendo em vista, a 

demanda dos usuários do SUS, sendo calculado pelos seguintes critérios:
TETO FISICO - ------ (-----) Proteses Mês / ------ (-----) Proteses Ano.
TETO FINANCEIRO - ------ (-----) Proteses Mês / ------ (-----) 

Proteses Ano.

2.2. O valor total máximo estimado a ser pago pela execução dos 
serviços é de R$: .......... (...............................), a ser pago pela CONTRATANTE, 
em parcelas mensais de até R$: ............ (.....................),mediante apresentação 
de Nota Fiscal que deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável 
competente da Administração, e deverá ainda, estar acompanhada dos pedidos, 
devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado 
para tal.

CLÁUSULA TERCERIA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado com recursos 
destinados ao Fundo Municipal de Saúde, incentivo do Ministério da Saúde, 
conforme valores de Tabela constantes do Termo de Referencia, Anexo I ao 
Edital.

3.2. As despesas decorrentes desta contratação correrá à conta dos 
recursos específicos consignados na seguinte dotação orçamentária:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA- PSF

DOTAÇÃO NATUREZA DA DESPESA FICHA FONTE

13.05.10.301.1321.2.016 3.3.90.39 568 1.600.0000.00000

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1. Este Contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura 

até a data de ........./......./........., podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, com vantagens para a CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA, DO LOCAL, DO PRAZO 
DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS

5.1. Da forma
5.1.1. Os serviços deverão ser prestados obedecendo rigorosamente 

às cláusulas do Edital nº 003/2022 e Termo de Referência Anexo I, ao Edital, 
bem como, às cláusulas deste Instrumento Contratual.

5.2. Do local
5.2.1 O local de execução dos serviços de confecção de próteses 

dentárias será nas instalações do contratado e as condições de execução devem 
seguir as normas da ANVISA, do Conselho de Odontologia (CRO) e da Secretaria 
Municipal de Saúde.

5.3. Do prazo de início da execução dos serviços
5.3.1 O Contratado terá o prazo de até 05 (cinco) dias para iniciar 

a execução dos serviços, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, 
podendo ser antecipado ou postergado se assim for entendido e definido pela 
Secretaria Municipal de Saúde, tendo como principal objetivo o atendimento 
de suas necessidades. 

5.3.2. A Contratada declara que aceita prestar os serviços, objeto 
deste contrato com observância das normas do SUS – Sistema Único de Saúde, 
respeitando-se a respectiva legislação, suas regulamentações, disposições 
conexas pertinentes, bem como as normas e instruções baixadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e, obedecendo ainda, as 
eventuais alterações que venham a ser introduzidas nessas normas e as instruções 
supervenientes, que se presumirão conhecidas pela Contratada, ou comunicadas 
mediante correspondência expedida sob registro postal ou protocolo. 

5.3.3. A Contratada declara que nenhum dos seus sócios, caso haja, 
está individualmente credenciado pelo Fundo Municipal de Saúde, para prestação 
de serviços profissionais com pessoas físicas, ficando entendido que não poderá 
existir tal credenciamento pessoal de sócio na vigência do presente contrato. 

5.3.4. A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se no direito de exercer 
controle sobre o movimento dos atendimentos/procedimentos, objetivando 
evitar que as despesas resultantes ultrapassem os limites orçamentários, ou que 
ocorra demora na liberação do(s) pagamentos(s) da(s) fatura(s) da Contratada 
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que tenha(m) sido aprovada(s).

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A Contratada fica credenciada pelo Fundo Municipal de Saúde, 

nos termos do presente ajuste, para prestar atendimento aos usuários do SUS 
– Sistema Único de Saúde, mediante “guia de encaminhamento”, “requisição” 
ou “autorização” especifica deste. 

6.2. É expressamente vedado à Contratada ou a qualquer profissional 
a ela direta ou indiretamente ligado à cobrança (e/ou recebimento) a paciente, 
ou o Fundo Municipal de Saúde qualquer adicional, taxas e/ou complementação 
não prevista(s) neste contrato, sob pena de rescisão unilateral do presente 
instrumento, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas ou judiciais. 

6.3. A Contratada reterá, no ato da prestação dos serviços, as “guias de 
encaminhamento”, “requisições” ou “autorizações”, para posterior comprovação 
dos serviços a serem remunerados.

CLÁUSULA SETIMA – DA QUALIDADE DO SERVIÇO
7.1. Os serviços ora contratados deverão ser realizados dentro da 

mais alta técnica e perfeição, sendo que aqueles em que for constatado pela 
auditoria fiscalização como falha da CONTRATADA, não serão pagos ou em 
caso de já terem sidos pagos, serão glosados ou exigido o ressarcimento em 
favor da CONTRATANTE. 

7.2. O Fundo Municipal de Saúde poderá fiscalizar como lhe aprouver 
e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento deste contrato, inclusive 
verificando a procedência dos fornecimentos declarados, a efetiva realização 
dos serviços contratados, e a observância do regime assistencial de que trata a 
cláusula Primeira. 

7.2.1. O direito de fiscalizar, garantido nesta Cláusula, se estende 
aos membros do Conselho Municipal de Saúde, nos termos em que dispuser 
Resolução especifica desse Colegiado. 

7.2.2. A Contratada proporcionará as facilidades necessárias ao pessoal 
que o Fundo Municipal de Saúde designar para exercer a ação fiscalizadora que 
lhe é facultada.

7.3. A fiscalização que esta Cláusula terá por objeto, notadamente, 
as condições para prestação de serviços bem como o controle “a posteriori” 
dos serviços prestados, cabendo exclusivamente à Contratada integral 
responsabilidade e eficiência técnica da prestação realizada; 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 co-responsabilidade ao Fundo Municipal 
de Saúde.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Caberá à Contratante, às suas expensas, dentre outras obrigações 

legais e/ou constantes do presente Termo de Referência: 
a) Efetuar o pagamento à vencedora até o 10º (décimo) dia útil do 

mês subsequente, após o recebimento do material, contra apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, mediante liberação pelo CONTROLE INTERNO; 

b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do CONTRATO 
através de servidor designado para este fim. 

c) Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto 
contratado; 

d) Solicitar a reparação do objeto que esteja em desacordo com a 
especificação apresentada e aceita ou apresentar defeito ou falhas. 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela contratada; 

f) Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada à 
confecção das próteses; 

g) Fiscalizar a entrega dos itens, podendo sustar, recusar, mandar 
fazer ou desfazer qualquer entrega que não esteja de acordo com as condições 
e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital. 

h) Observar os prazos de recebimento e aplicar as sanções previstas 
no presente Edital.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Caberá à Contratada, às suas expensas, dentre outras obrigações 

legais e/ou constantes do presente Termo de Referência: 
a) Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem a 

manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem como os que comprovem a regularidade de situação de seus 
empregados. 

b) Fornecer o produto de acordo com as especificações e quantidades 
conforme solicitados no Termo de Referência. 

c) Fornecer o produto dentro do prazo estabelecido no presente Termo 
de Referência. 

d) Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação da presente licitação; 

e) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, 
demandas decorrentes de danos, seja por culpa da vencedora ou quaisquer 

de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a 
serem exigidas por força de Lei, ligados ao cumprimento da presente contratação. 

9.2. Ser a única e exclusiva responsável pela mão de obra aplicada 
para execução do objeto contratual. 

9.3. Manter, para fiel atendimento do objeto do presente termo de 
referência, em perfeito estado de funcionamento, manutenção e desempenho, 
os equipamentos utilizados na execução dos serviços, obedecendo todas as 
normas aplicáveis. 

9.4. Manter seus profissionais inscritos nos respectivos órgãos 
reguladores, preservando sua habilitação para prestação dos serviços objeto 
do presente contrato e comprovar anualmente o vínculo de seus empregados 
junto a estes órgãos. 

9.5. Prestar os serviços de forma adequada e segura, respeitando toda 
a legislação vigente incidente sobre o objeto do credenciamento, em especial. 

9.6. Respeitar e fazer com que seus funcionários respeitem as 
normas de segurança do trabalho e demais regulamentos em vigor no local de 
trabalho. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes 
da legislação fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da legislação social, 
previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do serviço. 

9.7. Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para a Contratante, os 
serviços que, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, não tenham sido 
bem executados ou que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução. 

9.8. Cumprir as Normas Regulamentadoras de Saúde do Trabalho do 
Ministério do Trabalho (NR).

9.9. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no termo de referência e no Edital. 

9.10. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às 
obrigações assumidas no presente Credenciamento, em especial encargo social, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

9.11. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos 
que vierem a causar à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

9.12. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere a Contratante a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

9.13. Se submeter às normas vigentes do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE e do Ministério da Saúde, bem como outras que vierem a ser editadas, 
quanto ao fluxo de atendimento. 

9.14. Possuir alvará da Vigilância Sanitária, válido e vigente. 

9.15. Possuir inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento 
da Saúde (CNES), compatível com a complexidade dos serviços contratados/
credenciados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Não obstante o Credenciado ser a única e exclusiva responsável 
pela execução de todos os serviços, ao Credenciante é reservado o direito de, 
sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, por meio do Gestor e 
Fiscal ora designado. 

10.2. Para a fiscalização do contrato a ser firmado a Gestora do 
Fundo Municipal de Saúde designará por meio de ato formal a Cirurgiã Dentista 
MARCIA COSTA BRANDÃO CAVALCANTE CRO TO; 01301/2022. 

10.3. No exercício da fiscalização dos serviços deve a Credenciante, 
por meio do Fiscal do contrato: 

a) Se utilizar do procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços 
para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, medição dos níveis 
de qualidade; 

b) Conferir e vistar os relatórios dos procedimentos e serviços 
realizados pelo Credenciado; 

c) Avaliar mensalmente a Medição dos serviços efetivamente 
prestados, descontando o equivalente aos não realizados bem como aqueles 
não aprovados por não conformidade aos padrões estabelecidos, desde que 
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por motivos imputáveis à Credenciada, sem prejuízo das demais sanções 
disciplinadas em contrato; 

d) Encaminhar à Credenciada o Relatório Mensal dos Serviços, para 
conhecimento da avaliação. 

10.4. Se constatada pela fiscalização o não atendimento das 
determinações quanto a regular execução dos serviços, dentro do prazo de 72 
(setenta e duas) horas, contados da solicitação a Credenciante poderá ordenar a 
suspensão dos serviços, sem prejuízos das penalidades a que a empresa prestadora 
dos serviços esteja sujeita. 

10.5. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade 
do Credenciado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de 
seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, 
que mesmo atestado os serviços prestados, subsistirá a responsabilidade do 
Credenciado pela solidez, qualidade e segurança destes serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele 

decorrentes, não poderá ser subcontratado, sob nenhum pretexto ou hipótese 
cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação 
da contratada com terceiros, sem autorização prévia do FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção inclusive rescisão 
contratual. 

11.2. Em caso de subcontratação, autorizada pela Administração, esta 
deverá ocorrer preferencialmente, com microempresa ou empresa de pequeno 
porte, conforme inciso II, do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006. 

11.3. A subcontratação que trata o item anterior não poderá exceder 
20% (vinte por cento) do valor total do objeto do contrato. Permanecendo às 
expensas e riscos da parte Contratada, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais condicionadas no contrato firmado. 

11.4. No caso de subcontratação permanecerá íntegra e inalterada 
a responsabilidade do Contratado, pelo integral cumprimento de todas as 
obrigações constantes do Edital e seus anexos e execução do objeto contratado, 
como se diretamente os tivesse executado, não podendo opor ou transferir para 
a Contratante nenhuma exceção, restrição, alegação de descumprimento total 
ou parcial, que tenha em relação ao subcontratado ou que este tenha contra ele. 

11.5. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, 
previdenciário, tributário ou responsabilidade civil de qualquer natureza, 
decorrente da subcontratação, será imputada ou se comunicará à Contratante. 

11.6. Em casos de subcontratação para a execução dos serviços, aqui, 
expressamente permitidos, a Contratada exigirá dos eventuais subcontratados, 
no que couber, os mesmos requisitos que foram exigidos no procedimento de 
credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL

12.1. O presente Contrato poderá ser alterado para melhor atender 
ao interesse público, passando então as alterações a fazer parte integrante do 
Contrato. 

12.2. As alterações necessárias ao presente contrato serão formalizadas 
por intermédio de Termos Aditivos, nos moldes do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
13.1. O presente contrato de prestação de serviços poderá ser 

rescindido de pleno direito, independentemente do pagamento de qualquer 
penalidade: 

I - bilateralmente, por manifesta vontade das partes; 
II - unilateralmente, por qualquer das partes contratantes, nas hipóteses 

descritas no inciso I do artigo 79 da lei federal nº. 8.666/93; 
III - judicialmente, nos demais casos previstos em lei. 

§1º - A inexecução total ou parcial deste Contrato poderá ensejar a sua 
rescisão administrativa, na forma dos artigos 78 a 80 da Lei federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, com as consequências 
previstas em lei e sem prejuízo das demais sanções cabíveis, previstas acima e 
no Edital, que faz parte integrante deste ajuste. 

§2º Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE no caso de 
rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações posteriores. 

§3º - Na hipótese de exercício da faculdade descrita no inciso II desta 
cláusula, por iniciativa da CONTRATANTE, esta pagará à CONTRATADA pelos 
serviços que lhe forem prestados até a data da rescisão, segundo os critérios 
estabelecidos nas cláusulas segunda e terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
14.1. A inobservância, pela Contratada, de cláusula ou obrigações 

constantes neste Instrumento Contratual, ou de dever originado de norma legal 
ou regulamentar pertinente, autorizará a Administração Pública a aplicar, em 
cada caso, as seguintes penalidades contratuais: 

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no caso 
de inexecução total da obrigação; 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte 
não cumprida, no caso de inexecução parcial, inclusive no caso de reposição 
do objeto rejeitado; 

c) Multa de 0,3% (três por cento) por dia, no caso de inexecução 
diária do objeto deste credenciamento, até no máximo de 30 (trinta) dias, a partir 
dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme 
alínea anterior; 

d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento 
de contratar com a Administração Pública de modo geral, do Município 
de DIVINOPOLIS DO TOCANTINS/TO pelo prazo que for fixado pela 
Administração em função da natureza e a gravidade da falta cometida, respeitados 
os limites legais; 

e) Suspensão definitiva dos serviços; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, considerado, para tanto, reincidências de faltas, sua 
natureza e gravidade. 

14.2. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido 
pela Secretaria Municipal de Saúde. Caso a Credenciada não tenha nenhum 
valor a receber do Município, ser-lheá concedido o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após 
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados 
ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a 
Administração proceder à cobrança judicial da multa. 

14.3. As multas e penalidades serão aplicadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde mediante respectivo processo administrativo, sem prejuízo 
das sanções cíveis ou penais cabíveis. 

14.4. Pela inobservância dos termos deste contrato poderá haver a 
incidência das penalidades de advertência, suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.5. Incorrerá nas mesmas sanções do item anterior aquele que 
apresentar documento fraudado ou Apresentar falsa declaração para fins de 
habilitação neste processo de credenciamento. 

14.6. A imposição de penalidade(s) dependerá da gravidade do fato 
que a(s) motivar, avaliando-se tanto a situação como as circunstâncias objetivas 
em que ele ocorreu dentro do devido processo legal. 

14.7. A imposição de quaisquer das sanções estipuladas neste contrato 
não ilidirá o direito da Administração Pública de exigir o ressarcimento integral 
dos prejuízos e das perdas e danos que o fato gerador da penalidade acarretar 
para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente 
de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. 

14.8. As sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, observando-se a gravidade da infração, facultada 
o contraditório e a ampla defesa. 

14.9. Nenhuma parte será responsável a outra pelos atrasos 
ocasionados por motivos de força maior e caso fortuito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Fica fazendo parte integrante deste instrumento de contrato, 

o Processo Nº 332/2022, Credenciamento Nº 003/2022 – FMS e seus anexos; 

15.2. Fica expressamente eleito entre as partes o Fórum da Comarca 
de Paraiso do Tocantins/TO para solução de eventuais dúvidas oriundas deste 
contrato, com renúncia sobre qualquer outro, por mais privilegiado que venha 
a ser; 

15.3. Estando as partes de pleno acordo com o avençado, assinam o 
presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – TO, xxxxx de xxxxxxxx de 
2022.

Gestora do Fundo Mun. de Saúde
CONTRATANTE

[inserir razão social da empresa] [inserir representante legal da 
empresa] CONTRATADA

Testemunhas:
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NOME: NOME:
CPF: CPF:

ANEXO IV MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS Nº  332 /2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FMS Nº 003/2022 CREDENCIAMENTO 
FMS Nº 003/2022

OBJETO: Credenciamento para Contratação de pessoa jurídica 
(Laboratório de Prótese Dentária - LRPD), para prestação de serviços 
especializados na confecção de próteses dentárias, para os usuários do Sistema 
Único de Saúde residentes na cidade de DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO, 
que serão atendidos pelo Programa Brasil Sorridente, no serviço de saúde bucal 
municipal, na conformidade do especificado no Termo de Referência – Anexo I.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em 
vigor, especialmente os do Decreto Municipal n° 8.230 de 01 de novembro de 
2012, Lei n° 8.666/93 e Lei Complementar 123/06, todas com suas alterações, e 
as cláusulas e condições constantes do Edital referente ao CREDENCIAMENTO 
FMS Nº 003/2022.

Propomos ao Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis do Tocantins/
TO o fornecimento do objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do 
correspondente Edital e asseverando que observaremos, integralmente, as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis 
quanto ao fornecimento dos serviços objeto do credenciamento referente ao 
CREDENCIAMENTO FMS Nº 003/2022.

Cotamos como preço para o fornecimento do objeto do 
CREDENCIAMENTO FMS Nº 003/2022, a planilha abaixo:

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT V. UNIT V. TOTAL

SV R$ R$ 

SV R$ R$ 

SV R$ R$ 

SV R$ R$ 

VA L O R 
TOTAL:

R$ 

O prazo de para prestação de serviços de realização de proteses 
dentárias será de ---- (----) dias úteis, contados da data do recebimento da 
Ordem de Serviço.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento conforme estabelecido no 

edital e anexos referente ao CREDENCIAMENTO FMS Nº 003/2022.
DADOS DA PESSOA COMPETENTE PARA ASSINAR O 

CONTRATO: [Nome do representante, portador da Carteira de Identidade nº 
[xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], nacionalidade, estado civil, profissão, residente 
e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: 
Agência nº 
Conta nº_________, de acordo com a Legislação em vigor, eu,
, inscrito (a) no CPF sob nº declaro, estar ciente da responsabilidade 

que assumo pelas informações constantes desta Proposta de Preços.

Local e data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO V - (MODELO) DECLARAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS Nº  332 /2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FMS Nº 014/2022 CREDENCIAMENTO 
FMS Nº 003/2022

OBJETO: Credenciamento para Contratação de pessoa jurídica 
(Laboratório de Prótese Dentária - LRPD), para prestação de serviços 
especializados na confecção de próteses dentárias, para os usuários do Sistema 
Único de Saúde residentes na cidade de DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO, 

que serão atendidos pelo Programa Brasil Sorridente, no serviço de saúde bucal 
municipal, na conformidade do especificado no Termo de Referência – Anexo I.

A   (nome da empresa) com sede   (endereço  completo  
da  empresa),  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  número

 ,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr(a)
 , portador(a) da Carteira de Identidade n°  e do CPF n°  

 , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 
8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854 de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Local e data.

OBSERVAÇÕES:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Utilizar papel timbrado da licitante;
Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.

ANEXO VI - (MODELO)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS Nº  332 /2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FMS Nº 014/2022 CREDENCIAMENTO 
FMS Nº 003/2022

OBJETO: Credenciamento para Contratação de pessoa jurídica 
(Laboratório de Prótese Dentária - LRPD), para prestação de serviços 
especializados na confecção de próteses dentárias, para os usuários do Sistema 
Único de Saúde residentes na cidade de DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO, 
que serão atendidos pelo Programa Brasil Sorridente, no serviço de saúde bucal 
municipal, na conformidade do especificado no Termo de Referência – Anexo I.

DECLARAÇÃO A   (nome da empresa), sediada no endereço
 , inscrita no CNPJ ou CIC sob o n° _____, DECLARA, sob as penas 

da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 
no presente processo de credenciamento, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. Pela presente declaramos, ainda, que aceitamos as 
condições do Edital em referência e, caso sejamos credenciados, executaremos 
os serviços de acordo com a planilha fornecida e pelos preços propostos pelo 
Fundo Municipal de Saúde.

Declaramos, finalmente, que tomamos plena consciência do que 
disciplina o edital do

CREDENCIAMENTO FMS Nº 003/2022

Local e data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÕES:
Utilizar papel timbrado da licitante;
Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.

ANEXO VII - (MODELO)

MODELO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS Nº  332 /2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FMS Nº 014/2022 CREDENCIAMENTO 
FMS Nº 003/2022

OBJETO: Credenciamento para Contratação de pessoa jurídica 
(Laboratório de Prótese Dentária - LRPD), para prestação de serviços 
especializados na confecção de próteses dentárias, para os usuários do Sistema 
Único de Saúde residentes na cidade de DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO, 
que serão atendidos pelo Programa Brasil Sorridente, no serviço de saúde bucal 
municipal, na conformidade do especificado no Termo de Referência – Anexo I.

A (nome da EMPRESA),  inscri ta  no CNPJ/MF sob o 
n°00.000.000/0000-00, por intermédio de seu representante legal, o (a) senhor 
(a) ________, portador (a) da Carteira de Identidade nº______SSP/ _____e 
do CPF sob nº_________________, DECLARA, para fins no diposto no Edital 
referente a CREDENCIAMENTO FMS Nº 003/2022, que não emprega em seu 
quadro de empregados servidor da Administração Pública Municipal, Estadual 
e Federal.

Local e data.
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÕES:
Utilizar papel timbrado da licitante;
Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.

ANEXO VIII - (MODELO)

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O 
PREÇO FIXADO PELO FMS E COMPROMETIMENTO DE REALIZAÇÃO 
DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS Nº  332 /2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FMS Nº 014/2022 CREDENCIAMENTO 
FMS Nº 003/2022

OBJETO: Credenciamento para Contratação de pessoa jurídica 
(Laboratório de Prótese Dentária - LRPD), para prestação de serviços 
especializados na confecção de próteses dentárias, para os usuários do Sistema 
Único de Saúde residentes na cidade de DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO, 
que serão atendidos pelo Programa Brasil Sorridente, no serviço de saúde bucal 
municipal, na conformidade do especificado no Termo de Referência – Anexo I.

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que concordo em 
praticar os valores estabelecidos, fixados pelo FMS, bem como também, realizarei 
os procedimentos destinados a minha empresa, constantes no Anexo I do edital.

Local e data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÕES:
Utilizar papel timbrado da licitante;
Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado


		2022-05-27T15:48:26-0300
	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS: 24851461000136




