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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2020 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 

 
Objeto: Contratação de profissionais com formação em fisioterapia, educação física e psicologia, 
através de pessoa física ou jurídica, para atuarem no Núcleo Ampliado de Saúde da Família - NASF, 
junto ao Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO.  
 

 
RECIBO 

 
 
A empresa ________________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o n.º _______________________________, retirou este Edital de licitação e deseja ser 

informada de qualquer alteração pelo telefone: ______________________ ou E-mail: 

____________________________. 

 

Augustinópolis/TO, aos __________ /_______ /2020. 

 

_________________________________________________ 
Nome legível e Assinatura do Resp. Legal 
 
 

 
ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS, 
ESTADO DO TOCANTINS, VIA E-MAIL: pmaugustinopolis@hotmail.com, PARA EVENTUAIS 
COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS. 
 
A Prefeitura Municipal de Augustinópolis/TO, não se responsabiliza por comunicações à empresa 
que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo. 
 
Data da Entrega dos Envelopes: 20/08/2020. 
Local da Entrega dos Envelopes: Rua Dom Pedro I, nº 352 - Centro, Augustinópolis/TO. 
Horário: 11h00min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pmaugustinopolis@hotmail.com
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AVISO IMPORTANTE 

 
 
 

Conforme Acórdão TCU n. 754/2015 – Plenário, a Administração Pública está obrigada a 
autuar processo administrativo para apuração de falta e aplicação de sanções contra todas as 
empresas que pratiquem os atos tipificados no art. 7º. Da Lei 10.520/2002. 

 
Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, 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 impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 

Recomendamos que os interessados em participar do certame leiam atentamente todas as 
exigências habilitatórias contidas no Edital e seus anexos, verificando se dispõe dos documentos 
exigidos. 

 
E, ainda, que sejam observadas todas as características do objeto licitado para, assim, evitar 

propostas com valores inexequíveis, pois não será aceito pedido de desistência após o início da 
sessão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 
 

Recomendamos aos Licitantes a leitura 
atenta às condições/exigências expressas 
neste edital e seus anexos, notadamente 
quanto ao credenciamento, documentos de 
habilitaçãoe formulação das propostas de 
preços, objetivando uma perfeita participação 
no certame licitatório. 

Dúvidas: (63) 3456-1232 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 

 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

OU EQUIPARADA NA FORMA DA LEI 
 
Objeto: Contratação de profissionais com formação em fisioterapia, educação física e psicologia, 
através de pessoa física ou jurídica, para atuarem no Núcleo Ampliado de Saúde da Família - NASF, 
junto ao Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO. 
 

PROCESSO LICITATORIO Nº 099/2020 
 
Regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, Lei Complementar nº 147, de 7 de 
Agosto de 2014 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores 
alterações. 

 
PREÂMBULO 

 
A Pregoeira Oficial do Município de Augustinópolis/TO torna público para conhecimento de todos 
os interessados que às 11h00min do dia 20 de Agosto de 2020, na sede da Comissão de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Augustinópolis/TO, localizada à Rua Dom Pedro I, nº 352  – Centro, 
Augustinópolis/TO, em sessão pública dará início aos procedimentos de recebimento e abertura de 
envelopes concernente às propostas de preços, formalização de lances verbais e documentos de 
habilitação da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020, objetivando a contratação 
dos itens relacionados no Anexo I, mediante as condições estabelecidas no presente Edital. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 
dele fazem parte integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão 
pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentar 
para participar do certame que será realizado no Departamento de Licitação, sito a Rua Dom Pedro 
I, nº 352 – Centro, Augustinópolis/TO, iniciando-se às 11h00min do dia 20 de Agosto de 2020 e 
será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio.  
 
Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, o processo 
será suspenso e o pregoeiro emitirá comunicado, informando a nova data para o recebimento das 
propostas e/ou recebimento dos lances.  
 
No dia, hora e local designados para sessão pública, será realizado:  
 
a. Credenciamento dos interessados;  
b. Recebimento da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;  
c. Recebimento dos Envelopes 1 e 2 contendo propostas de preços e documentação de habilitação 
dos licitantes;  
d. Análise das propostas de preços para fins de classificação dos licitantes para a etapa de 
apresentação de lances verbais;  
e. Realização da etapa de apresentação de lances verbais;  
f. Avaliação dos documentos habilitatórios do(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado a(s) 
melhor(es) proposta(s);  
g. Recebimento de eventual(is) recurso(s); e  
h. Adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, no caso de inexistir recurso.  
OBS: Não serão aceitas propostas enviadas via postal.  
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Unidade Requisitante: Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO. 
 
1. DO OBJETO  
1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de profissionais com formação em 
fisioterapia, educação física e psicologia, através de pessoa física ou jurídica, para atuarem no 
Núcleo Ampliado de Saúde da Família - NASF, junto ao Fundo Municipal de Saúde de 
Augustinópolis/TO, todos constantes do Anexo I, observados as especificações e quantidades ali 
estabelecidas.  
1.2. São partes integrantes desse edital, e deverão ser cumpridas como se no corpo do edital 
estivessem, exceto quando eventualmente contrariarem o mesmo:  
a) Anexo I – Termo de referência/Especificação do objeto;  

b) Anexo II – Modelo de Declaração de fatos impeditivos, com modelo para Micro Empresa – ME e, 
Empresa de Pequeno Porte - EPP;  

c) Anexo III – Modelo de Declaração de que não emprega menor nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição;  

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  

e) Anexo V- Modelo de Declaração de Idoneidade; 
f) Anexo VI - Modelo de Declaração de que não emprega funcionário público; 
g) Anexo VII - Modelo de Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação; 
h) Anexo VIII - Declaração de conhecimento das obrigações; 
i) Anexo IX – Minuta do Contrato; 
j) Anexo X – Minuta da Proposta; 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta licitação:  
2.1.1. Poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas, sendo empresas, estas 
deverão estar regularmente estabelecidas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da 
licitação, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos e que satisfaçam integralmente as 
condições deste Edital e seus Anexos. 
2.1.2. Empresas enquadradas no regime de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – 
EPP nos termos do Art. 6º c/c Art. 9º, do Decreto nº 8.538, de 6 de Outubro de 2015, respeitadas 
as regras indicadas no artigo 43, parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 2º do mesmo artigo, da 
Lei Complementar nº 123/2006.  
2.1.3 - Empresas que não se credenciarem como Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte 
não serão credenciado a participar do presente processo licitatório exceto quando não for alcançado 
o número mínimo de participantes conforme disposto no artigo 49 da Lei Complementar 123/2006, 
que preceitua o seguinte:  

 
“Art. 49”. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:  
II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e 
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório”;  
 

2.1.3.1 Para se promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a 
ampliação da eficiência das políticas públicas, o incentivo à inovação tecnológica e o tratamento 
diferenciado e simplificado para as MPE, a Autoridade Competente poderá, justificadamente, dar 
prioridade de contratação às MPE que sejam sediadas local ou regionalmente (nessa ordem de 
prioridade), e que possuam propostas até 10% (dez por cento) superiores em relação ao melhor 
preço válido.  

 
Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 
fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
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municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo 
à inovação tecnológica. 
 
§ 3o Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, 
estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) 
do melhor preço válido. 

    
2.1.3.2 - Entende-se como empresa sediada no local, aquela que possua registro na cidade de 
Augustinópolis/TO. 
2.1.3.3 Entende-se como empresa sediada regionalmente, aquela que possua registro em uma das 
cidades que integram a região do Bico do Papagaio.  
2.1.4. Como condição de participação, em atendimento ao art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a 
empresa deverá declarar, conforme modelo Anexo, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação. Tal declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 01 e 02, após a fase de 
credenciamento, ou ser feita verbalmente, com registro em Ata.  
2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se 
enquadre em uma ou mais das situações a seguir:  
a) estejam constituídas sob a forma de consórcio;  
b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de 
Augustinópolis/TO.  
c) sejam, por qualquer motivo, declaradas inidôneas para licitar ou firmar contratos com órgãos 
públicos (Federal, Estadual e Municipal) de acordo com o previsto no inciso IV do artigo 87 da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e alterações e que não tenham a idoneidade restabelecida; 
d) estejam em regime de falência ou concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução 
ou liquidação;  
e) tenham em seu quadro empregado menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, ou, ainda, empregado com idade superior a 14 (quatorze) anos efetuando 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;  
f) empresas distintas por meio de um único representante;  
g) nos casos de Microempresas ou EPPs, aquelas que se encontrem em uma das situações 
previstas no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº. 123/06;  
h) empresas distintas que possuam sócios em comum.  
2.3. O pregoeiro com auxílio da equipe de apoio, fará consulta por meio eletrônico junto ao sítio do 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e/ou no sitio do portal de transparência 
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/), verificando se a mesma foi declarada inidônea por 
algum ente público, caso seja comprovado tal ato, a mesma estará impossibilitada de licitar ou 
contratar com a Administração Pública, e havendo necessidade, será juntado cópia do processo 
administrativo do ente público que declarou a licitante inidônea junto ao processo em epígrafe. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Para o credenciamento, as empresas deverão apresentar os seguintes documentos:  
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  
b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 
mandante para a outorga;  
c) declaração de inexistência de fatos impeditivos de acordo com modelo estabelecido no Anexo II 
deste Edital.  
3.2. Para o credenciamento, as pessoas físicas deverão apresentar os seguintes documentos:  
a) tratando-se do próprio licitante, deverá apresentar a Cédula de Identidade e/ou Profissional, com 
foto;  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/
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b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do documento 
de identificação com foto do outorgante e outorgado;  
c) declaração de inexistência de fatos impeditivos de acordo com modelo estabelecido no Anexo II 
deste Edital.  
3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
3.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 
da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  
3.5. Se da análise dos documentos citados acima ficar caracterizado que o ramo de atividade da 
proponente é incompatível com o objeto da licitação, ficará esta impossibilitada de credenciar-se 
para participar do certame, vez que viola a exigência do item 2.1.1 deste edital. 
 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS/TO 
COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO/PREGOEIRO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 
 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS/TO. 
COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO/PREGOEIRO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 
 
4.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa ou do profissional e redigida 
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  
4.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por funcionário municipal desta 
Prefeitura apto para tanto.  
 
5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
5.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, datilografada ou impressa por meio 
eletrônico, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em 01 (uma) via, em envelope fechado, com 
preços em algarismos arábicos e por extenso, datada e assinada pelo representante legal da 
licitante, e deverá conter:  
a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e 
nome da pessoa indicada para contatos, em se tratando de pessoa jurídica; 
b) nome completo do licitante, endereço atualizado, RG, CPF E CARTEIRA PROFISSIONAL, 
telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos, em se tratando de pessoa 
física;  
b) deverão estar inclusos todos os custos necessários ao cumprimento do objeto da presente 
licitação, todas as despesas com a prestação dos serviços licitados, dos encargos e obrigações 
tributárias, sociais, trabalhistas e previdenciárias incidentes, impostos e taxas, não sendo admitidos 
quaisquer outros adicionais após a abertura dos envelopes;  
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5.2. O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data de sua apresentação. Na falta da indicação deste prazo será considerado como prazo de 
validade 60 dias;  
5.3. Havendo discordância entre preços unitários e totais, resultantes de cada item, prevalecerão 
os primeiros.  
5.4. Em nenhuma hipótese a licitante poderá requerer alteração da proposta apresentada, seja com 
relação a preços, pagamento ou qualquer condição que importe na modificação dos termos 
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar erros formais, alterações essas que serão 
avaliadas pela autoridade competente do município.  
5.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, 
forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  
 
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  
O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 
quais dizem respeito a:  
 
6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA – PESSOA  
a) registro comercial, no caso de empresa individual;  
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;  
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;  
d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando 
a atividade assim o exigir.  
6.1.1 Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 6.1 não precisarão constar 
do Envelope "Documentos de Habilitação", pois os mesmos deverão ser apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 
6.1.2. Para as pessoas físicas, a habilitação jurídica será suprida com a apresentação do RG, CPF 
e Comprovante de Residência; 
 
6.2. REGULARIDADE FISCAL – PESSOA JURÍDICA 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União conforme Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 
de outubro de 2014; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do licitante; 
e) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990; 
f) 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; 
 
 
 
6.2.1. REGULARIDADE FISCAL – PESSOA FÍSICA 
a) Comprovante de Situação Cadastral do CPF junto ao Ministério da Fazenda;  
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União conforme Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 
de outubro de 2014; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do licitante; 
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d) 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; 
 
6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
a) Certidão negativa de falência ou concordata e ainda recuperação judicial ou extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  
b) Apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigível 
e apresentado na forma da Lei. Vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
Não sendo a licitante obrigada a publicar suas Demonstrações Contábeis, deverá apresentar 
documento que suporte essa desobrigação. Estes documentos deverão conter as assinaturas dos 
sócios, do contador responsável, com os respectivos termos de abertura e encerramento, 
registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro, comprovando a boa situação financeira da 
empresa. 
c) Caso a sociedade seja constituída no exercício em curso deverá apresentar balanço de abertura 
(caso não tenha movimentações) e balanço intermediário (com movimentações), com assinatura do 
sócio-gerente e do contador responsável, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial ou Cartório de Registro. 
 
6.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES  
a) Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 
8.666/93), conforme modelo constante do Anexo III deste Edital; 
b) Alvará de Licença para Funcionamento (pessoa jurídica); 
 
6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.5.1. Atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
certificando que a empresa ou profissional (pessoa física) executou ou está executando 
satisfatoriamente atividades pertinentes e compatíveis com as características, quantidades e prazos 
similares ao objeto deste certame. O atestado deverá conter a identificação do signatário em papel 
timbrado do declarante, e quando cópia, devidamente autenticado, devendo o(s) atestado(s) estar 
acompanhado do original ou cópia autenticada do respectivo contrato firmado. 
6.5.2. No caso de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, o atestado deverá conter 
a identificação do signatário em papel timbrado da empresa privada declarante e com firma 
reconhecida, devendo o(s) atestado(s) estar acompanhado do original ou cópia autenticada do 
respectivo contrato firmado.  
6.5.3. A licitante deverá apresentar pelo menos 01 (um) atestado, podendo ser de um ente público 
ou um ente privado.  
6.5.4. Quando não apresentado contrato, este poderá ser substituído por Ata de Registro de Preços, 
devidamente acompanhada pelo seu extrato de publicação, obedecidos o item 6.5.4 deste edital.  
 
6.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  
6.5.1. Os interessados já cadastrados na Prefeitura do Município de Augustinópolis/TO, na 
correspondente especialidade, deverão apresentar o respectivo comprovante de registro cadastral, 
acompanhado dos documentos que tenham sido apresentados para o cadastramento e que já 
estejam com os respectivos prazos de validade, na data de apresentação das propostas, vencidos.  
6.5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
6.5.3. A comprovação de Regularidade Fiscal das MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, somente será exigida no caso de virem a ser a(s) adjudicatária(s) deste 
certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006. 
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6.5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, no entanto, apresentar os 
documentos elencados no item 6 (DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO), deste Edital, mesmo que apresentem alguma restrição; 

 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de 
agosto de 2014); 
 
b) a não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 
43 da Lei Complementar 123/2006, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal 
nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou 
revogar a licitação. 

 
7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
7.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  
7.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro, em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação.  
7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  
c) com preços excessivos (manifestamente superiores ao limite de preços do mercado), tornando-
se como parâmetro à “estimativa de valor”, efetuado pelo Setor de Compras do Município.  
7.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 
para apuração do valor da proposta. 
7.5. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
7.6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios:  
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superior àquela;  
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No 
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 
do número de licitantes.  
7.7. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  
7.7.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances.  
7.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço.  
7.09. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinar da formulação de lances.  
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7.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado.  
7.11. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço.  
7.12. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito.  
7.12.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante.  
7.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação do respectivo proponente. 
7.14. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante:  
a) substituição e apresentação de documentos, ou 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
7.15. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  
7.16. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  
7.17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame.  
7.18. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarada vencedora.  
7.19. No preço proposto deverão estar incluídos todos os custos relacionados com salários, 
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, tributos e contribuições, e todos os demais 
impostos, taxas, fretes e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de 
gestão do contrato a ser assinado, além dos materiais consumíveis e a depreciação dos 
equipamentos e bens duráveis.  
7.20. Em seguida, abrirão os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre as 
respectivas habilitações, observadas as disposições retro.  
7.21. Constatado o atendimento às exigências do edital (especificação e documentação), o(s) 
proponente(s), será(ão) declarado(s) vencedor(es) e o objeto será adjudicado a ele(s) na ordem de 
classificação durante a etapa de lances e no preço do melhor colocado. O(s) proponente(s), após a 
homologação, será(ão) convocado(s) para assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
8. DO TRATAMENTO ASSEGURADO ÀS “ME´s” ou “EPP’s”  
8.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de pequeno porte, conforme previsto na lei Complementar n° 123/2006. 
8.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos 
nos capítulos V e VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de 
cumprir plenamente os requisitos para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido 
diploma legal, por meio da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo 
IV.  
8.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à proposta de menor preço.  
8.3. Para efeito do disposto no item 8.2 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma:  
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8.3.1. A “ME” ou “EPP” melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta, a qual 
deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, sob pena 
de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição 
de primeira classificada do certame;  
8.3.2. Não ocorrendo interesse da “ME” ou “EPP” em formular nova proposta, na forma do item 
8.3.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 8.2, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 
8.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas “ME” ou “EPP” que se encontrem 
no intervalo estabelecido no item 8.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.  
8.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 5.4.8.3, desde que exauridas 
todas as empresas enquadradas como “ME” ou “EPP”, do intervalo estabelecido no item 5.4.8.2, 
voltará à condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço 
originalmente apresentada.  
8.5. O disposto neste item 8 somente se aplicará quando a proposta de menor valor não tiver sido 
apresentada por uma “ME” ou “EPP”.  
8.6. Em atendimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014, nas 
contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual 
e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no 
âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica. 
 
9. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
9.1. Não serão conhecidas as impugnações, pedidos de esclarecimentos e os recursos 
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente.  
9.1.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do pregão.  
9.1.2. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 horas e, sendo acolhida, será 
definida e publicada nova data para realização do certame. 
9.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão, de forma imediata e 
motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentar razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses.  
9.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. Não 
será concedido prazo para recursos ou pedidos de esclarecimentos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.  
9.4. Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo do lote em que foi 
apresentado o recurso até a sua decisão. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10. DA EXECUÇÃO DO OBJETO E DA RESCISÃO 
10.1. O objeto deverá ser executado conforme condições do Termo de Referência e os constantes 
na peça contratual a ser firmada entre as partes; 
10.2. O contratado deverá atender às determinações do Termo de Referência e Peça Contratual e 
estar preparado para a realização dos serviços, após o recebimento da Nota de Empenho; 
10.3. Fica o contratado obrigado a realizar o serviço com comprovada qualidade, obedecidas as 
normas de padronização e qualificação aplicáveis em cada caso;  
10.4. O Contrato estabelecerá cláusula segundo o qual a Contratante terá o direito a rescindir o 
mesmo nos seguintes casos: 
a) Amigavelmente, mediante prévio e mútuo acordo entre as partes;  
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b) Judicialmente, nos termos da legislação; 
c) Unilateralmente pela Contratante, nos casos listados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 
nº 8.666/93, em sua atual redação, respeitadas as considerações atinentes aos incisos XII a XVII.  
10.5 A rescisão do Contrato unilateralmente pela Contratante acarretará as seguintes 
consequências, sem prejuízo de outras sanções, previstas na legislação em vigor, bem como neste 
Edital:  
10.6. Assunção imediatas do objeto, por ato próprio da Contratante, lavrando-se termo 
circunstanciado; 
10.7. O Contrato será rescindido também no caso da falência, de recuperação judicial ou 
extrajudicial da Contratada, ou em virtude de qualquer ato que impeça a continuidade da execução 
das obras contratadas. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES 
11.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
11.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis; 
11.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivo; 
11.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
11.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos; 
11.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas pela contratada; 
 
11.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.2.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, 
bem como as definidas na peça contratual; 
11.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da sua execução; 
11.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente 
aos danos sofridos; 
11.2.4. Utilizar práticas e conhecimentos específicos da profissão, em conformidade com as normas 
e determinações legais em vigor; 
11.2.5. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 
11.2.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
11.2.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
11.2.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
11.2.9. Estar e/ou manter seu profissional devidamente inscrito no conselho de classe corresponde 
e de sua regional de trabalho. 
 
12. PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  
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12.1. A licitante que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições da licitação para a qual 
sagrou-se vencedora ficará sujeita, garantida a prévia defesa, às penalidades previstas no art. 7.º 
da Lei n.º 10.520/02, bem como nos art. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, quais sejam:  
a) multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso injustificado, sobre o valor 
total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou 
fração equivalente, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corrido, uma vez comunicada 
oficialmente;  
12.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:  
a) advertência;  
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corrido, uma vez comunicada oficialmente;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Prefeitura do 
Município de Augustinópolis/TO, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
12.3. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste Capítulo, realizar-se-á comunicação 
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora).  
 
12.4. DEFESA PRÉVIA  
12.4.1. Da aplicação das penas definidas neste Capítulo, caberá à defesa prévia no prazo de 05 
(cinco) dias úteis da intimação da intenção de punir, salvo no caso de declaração de inidoneidade, 
quando o citado prazo será de 10(dez) dias da abertura de vista.  
 
12.5. RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
12.5.1 Da aplicação das penas definidas nos itens acima, exceto na hipótese de declaração de 
inidoneidade, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato, à Prefeita 
Municipal de Augustinópolis/TO, por intermédio da autoridade que praticou o ato, o qual poderá 
reconsiderar sua decisão ou nesse mesmo prazo encaminhá-lo devidamente informado para 
apreciação e decisão, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contado do recebimento do recurso.  
 
12.6. DESCONTO DO VALOR DA MULTA  
12.6.1 As multas deverão ser depositadas e comprovadas junto a Prefeitura do Município de 
Augustinópolis/TO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial 
da aplicação da penalidade.  
12.7. Se o valor da multa não for depositado no prazo acima, será automaticamente descontado 
das parcelas subseqüentes de preço a que a CONTRATADA vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso os créditos da CONTRATADA sejam insuficientes, 
a multa será cobrada judicialmente.  
 
13. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO PAGAMENTO. 
13.1. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
13.1.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 
houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que 
decidiu o recurso. 
13.1.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação. 
13.1.3. Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisão, esse deverá ser submetido à 
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos do Pregoeiro. 
 
13.2. DO PAGAMENTO  
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13.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal e a efetiva 
prestação dos serviços. A Contratada deverá, obrigatoriamente, no ato do pagamento, apresentar 
a respectiva nota fiscal, devidamente validada pelo Fiscal do Contrato, sendo este o Secretário 
Municipal de Juventude, Esporte e Lazer ou por servidor devidamente designado para a esta 
função. Juntamente com a nota fiscal a Contratada deverá apresentar ainda prova de regularidades 
junto aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Previdenciária, FGTS, Fazendas Estadual e 
Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando, dessa forma, estar mantendo 
as condições de habilitação, conforme declaração apresentada no certame.  
13.2.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  
13.2.3. O pagamento será feito por meio de crédito aberto em conta corrente em nome da 
CONTRATADA.  
13.4.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a 
qual poderá ser compensada com os pagamentos pendentes, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza;  
13.2.5. O Fundo Municipal de Saúde do Município de Augustinópolis/TO só efetuará o pagamento 
se, no ato da atestação, os serviços prestados atenderem plenamente as especificações constantes 
deste edital e seus anexos.  
 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento da Prefeitura de Augustinópolis/TO, nos seguintes elementos de 
despesa e dotações orçamentárias: 
 
ÓRGÃO: 05.13.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE: 05.13.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0052.2.041 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF 
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 401 – Bloco de Custeio – Transf. 
 
15. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
15.1. Homologada a licitação, será formalizada a peça contratual, com o licitante primeiro 
classificado, obedecida à ordem de classificação.  
15.2. O vencedor será convocado formalmente, sendo devidamente informado sobre o local, a data 
e hora para a reunião e assinatura do Contrato.  
a) o prazo de convocação do vencedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado 
e aceito. 
15.3. No caso do licitante primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a 
assinar a peça contratual, no prazo de 05 dias úteis, contados da data da convocação, sem prejuízo 
das punições previstas neste edital e seus Anexos, a Prefeitura do Município de Augustinópolis/TO 
registrará o licitante que aceitar manter o preço do primeiro classificado na licitação, mantido a 
ordem de classificação.  
15.4. Publicada na imprensa oficial o extrato do contrato terá efeito de compromisso de prestação 
de serviços, e terá validade de acordo com sua vigência contratual.  
 
16. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
16.1. As contratações poderão sofrer acréscimos/reduções de até 25% (vinte e cinco por cento) dos 
quantitativos contratados. 
 
17. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  
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17.1. Durante a vigência contratual, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na alínea “d” do inciso 
II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  
17.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da 
Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por rescindir o contrato e 
iniciar outro processo licitatório.  
17.3. Comprovada à redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições 
contratadas, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente 
contratado será convocado pela Prefeitura do Município de Augustinópolis/TO para a devida 
alteração do valor ora contratado.  
 
18. CANCELAMENTO DO CONTRATO 
18.1. O Proponente terá o seu contrato rescindido, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, da seguinte forma:  
18.1.1. A pedido, quando:  
18.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências contratuais, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior;  
18.1.1.2. O seu preço se tornar, comprovadamente inexequível em função da elevação dos preços 
de mercado, que compõem o custo das contratações dos profissionais de arbitragem.  
18.1.2. Por iniciativa do FMS da Prefeitura do Município de Augustinópolis/TO, quando:  
18.1.2.1. O prestador de serviços não aceitar reduzir o preço, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado;  
18.1.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório;  
18.1.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;  
18.1.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da peça contratual; 
18.1.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas no contrato.  
 
19. DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Fundo 
Municipal de Saúde da Prefeitura do Município de Augustinópolis/TO revogá-la, no todo ou em 
parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado.  
19.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou 
do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
19.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
19.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.  
19.5. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da Licitação.  
19.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação.  
19.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
19.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital.  
19.9. O Contrato, no caso do presente pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de 
Despesa na forma do Artigo 62, “CAPUT” e § 4º, da Lei 8.666/93, como assim transcrevo: 
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Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência 
e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos 
preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de 
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-
lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de 
serviço. 
 
§ 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista 
neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, 
nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, 
dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

 
19.10. O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o da Comarca de Augustinópolis/TO.  
19.11. Demais disposições deste edital encontram-se descritas no Anexo I deste edital.  
 
20. DAS INFORMAÇÕES: 
20.1. Não serão aceitas alegações de não entendimento ou de interpretação errôneo das condições 
do presente Procedimento Licitatório fixadas neste Edital, salvo se manifestadas e encaminhadas 
ao Departamento de Licitações, por escrito, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de Habilitação e Propostas de Preços (art. 41, parágrafo primeiro); 
20.2. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, sito a Rua 
Dom Pedro I, nº 352 - Centro, ou pelo telefone (63)3456-1232, em horário de expediente.  
 
Augustinópolis/TO, 05 de Agosto de 2020. 

 
 
 

LUCIARA FERNANDES CONCEIÇÃO SANTANA 
Pregoeira 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO: 
1.1. Contratação de profissionais com formação em fisioterapia, educação física e psicologia, 
através de pessoa física ou jurídica, para atuarem no Núcleo Ampliado de Saúde da Família - NASF, 
junto ao Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO. 
1.2. Poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas, sendo empresas, estas 
deverão estar regularmente estabelecidas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da 
licitação, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos e que satisfaçam integralmente as 
condições deste Edital e seus Anexos. 

 
Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 
fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo 
à inovação tecnológica. 
 
Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública:  
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor 
seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);(Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014). 

 
2. DA JUSTIFICATIVA:  
2.1. A contratação ora pretendida visa suprir as necessidades urgentes para a contratação de 
profissional fisioterapeuta, educador físico e psicólogo para compor as equipes de Saúde da Família 
– PSF, se justifica pela necessidade de selecionar os interessados, dentro dos padrões de qualidade 
e parâmetros indispensáveis à boa assistência à população, de contratar, de forma complementar, 
serviços de assistência à saúde, para atender a demanda da Gestão Municipal, de estruturar uma 
rede de serviços voltada as pessoas que precisam deste tipo de atendimento.  
2.2. Os profissionais e quantitativos a serem contratados mediante este processo administrativo, 
foram embasados na solicitação feita pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde desta 
municipalidade, conforme solicitação juntada aos autos. 
.  
3. FUNDAMENTOS LEGAIS. 
3.1. A contratação dos serviços destinados ao atendimento da demanda solicitada, constantes neste 
termo, encontram-se amparado pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, Lei 
Complementar nº 147, de 7 de Agosto de 2014 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 
21/06/1993 e suas posteriores alterações. 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
4.1. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da contratação dos 
profissionais, serão os específicos consignados no orçamento da Prefeitura de Augustinópolis/TO, 
nos elementos de despesa e dotações orçamentárias abaixo descritas:  
 
ÓRGÃO: 04.12.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE: 04.12.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0012.2.035 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF 
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 401 – Bloco de Custeio – Transf. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1


 

 

RUA DOM PEDRO I, 352, CENTRO, 63 3456-1232, CEP: 77.960-000 – CNPJ: 00.237.206/0001-30 –AUGUSTINÓPOLIS - TO  

 
5. DEFINIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES. 
5.1 As especificações dos serviços foram realizadas por técnicos do Fundo Municipal de Saúde e 
estão definidas de forma clara, concisa e objetiva, sendo que as unidades de medida atendem ao 
princípio da padronização usual existente no mercado, conforme planilha abaixo: 
 

Item Descrição Unid. Quant. Período C/H Programa V. Unit. V. Total 

01 Fisioterapeuta Serv. 01 4 Meses 30h/s PSF/ESF 2.200,00 8.800,00 

02 Educador Físico Serv. 01 4 Meses 30h/s PSF/ESF 2.200,00 8.800,00 
03 Psicólogo Serv. 01 4 Meses 30h/s PSF/ESF 2.200,00 8.800,00 

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. Cumprir fielmente as exigências do Edital, de modo que os serviços sejam prestados de acordo 
com este Anexo, sob pena de multa de 30% (trinta por cento) do valor da contratação.  
6.2. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho 
com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, 
previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto do contrato. 
6.3. Indenizar o Município de Augustinópolis/TO por todo e qualquer dano decorrente, direta e 
indiretamente, da execução do contrato. 
6.4. Cumprir os prazos previstos neste Edital.  
6.5. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei no. 8.666/93 e no 
presente Edital.  
6.6. Responsabilizar-se pela qualidade da prestação do serviço, sendo que esta responsabilidade 
subsistirá, na forma da Lei, enquanto perdurar a vigência contratual, salvo quando, 
comprovadamente, houver negligência, acidente ou descumprimento de obrigações por parte da 
contratante.  
6.7. Emitir os documentos fiscais referentes a prestação do serviço efetuado. 
 
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do serviço, 
fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 
7.2. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.  
7.3. Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.  
7.4. Rejeitar todo ou em parte, a prestação do serviço de má qualidade e em desconformidade com 
as especificações deste Edital.  
7.5. Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na fonte, 
sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I). 
 
8. DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. A Prefeitura Municipal de Augustinópolis/TO, através do Secretário e Gestor do Fundo 
Municipal de Saúde, Sr. GEDEÃO ALVES FILHO, exercerá a fiscalização dos respectivos contratos, 
e registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
8.2. As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Augustinópolis/TO, em 
nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne 
à execução do objeto do contrato. 
 
9. DA EXECUÇÃO E ENTREGA  
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9.1. O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 
2020. 
9.2. A Prefeitura Municipal de Augustinópolis/TO, através dos órgãos contratantes, reserva-se o 
direito de não permitir a prestação de serviço em desacordo com o previsto neste instrumento 
convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto da Lei Federal 10.520/063 e no que 
couber a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.3. DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES  
9.3.1. A prestação dos serviços, objeto do presente certame, serão realizados nos setores e 
unidades descritos neste termo e serão desenvolvidos em conformidade com as atribuições 
determinadas em lei e na peça contratual de cada profissional ora contratado. 
9.3.2. O serviço será prestado conforme horários estabelecidos na descrição de cada item; 
9.3.3. Os materiais e equipamentos necessários ao atendimento serão fornecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde; 
9.3.4. O transporte do prestador do serviço até o local de trabalho será de responsabilidade do 
próprio contratado. 
9.3.5. O prestador de serviço somente será remunerado pelo trabalho efetivamente realizado. 
9.3.6. O contrato terá duração até 31/12/2020. Havendo acordo entre as partes, o contrato poderá 
ser prorrogado, até o limite de 60 meses, nos termos do art. 57 da Lei n.º8.666/93 e suas alterações 
posteriores, corrigido pelo IGPM/FGV, mediante acordo prévio entre as partes. 
 
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
10.1. Os pagamentos serão feitos pela Secretaria Municipal de Finanças mediante apresentação, 
aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto. 
10.2. A Contratada deverá prestar os serviços conforme este Edital e seus Anexos. 
10.3. A nota fiscal ou recibo correspondentes, deverá ser entregue pela Contratada, diretamente ao 
órgão contratante, que somente atestará a entrega do objeto e liberará a referida nota fiscal ou 
recibo para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 
10.4. Havendo erro na nota fiscal/recibo ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o pagamento 
ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, 
não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
10.5. Mensalmente, o PRESTADOR DO SERVIÇO emitirá a nota fiscal/recibo, entregando toda a 
documentação para fins de conferência, liquidação e pagamento. 
10.6. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste 
nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 
 
11. CONDIÇÕES GERAIS 
11.1. O Município de Augustinópolis/TO reserva para si o direito de não aceitar a prestação de 
serviço em desacordo com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas legais 
ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos 
artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas. 
11.2. Qualquer tolerância por parte do Município de Augustinópolis/TO, no que tange ao 
cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, 
em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as 
condições do ajuste e podendo o Município exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 
11.3. A Contratada, por si, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos 
causados, direta ou indiretamente, ao Município de Augustinópolis/TO, seus servidores ou terceiros 
produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, 
resguardando-se ao Município o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por 
tais danos ou prejuízos. 
11.5. A prestação do serviço dar-se-á, conforme especificações neste Anexo. 
11.5.1. A licitante comprometer-se-á dar total garantia quanto à qualidade dos serviços prestados; 
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11.5.2. O envio da Ordem de Serviços à Contratada poderá ser efetivado via fax ou qualquer outro 
meio de comunicação hábil.  
12. PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1. A licitante que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições da licitação para a qual se 
sagrou vencedora ficará sujeita, garantida a prévia defesa, às penalidades previstas no art. 7.º da 
Lei n.º 10.520/02, bem como nos art. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, quais sejam:  
a) multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso injustificado, sobre o valor 
total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou 
fração equivalente, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corrido, uma vez comunicada 
oficialmente;  
12.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:  
a) advertência;  
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corrido, uma vez comunicada oficialmente;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Prefeitura do 
Município de Augustinópolis/TO, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
12.3. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste Capítulo, realizar-se-á comunicação 
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora).  
 
12.4. DEFESA PRÉVIA  
12.4.1. Da aplicação das penas definidas neste Capítulo, caberá à defesa prévia no prazo de 05 
(cinco) dias úteis da intimação da intenção de punir, salvo no caso de declaração de inidoneidade, 
quando o citado prazo será de 10(dez) dias da abertura de vista.  
 
12.5. RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
12.5.1 Da aplicação das penas definidas nos itens acima, exceto na hipótese de declaração de 
inidoneidade, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato, à Prefeita 
Municipal de Augustinópolis/TO, por intermédio da autoridade que praticou o ato, o qual poderá 
reconsiderar sua decisão ou nesse mesmo prazo encaminhá-lo devidamente informado para 
apreciação e decisão, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contado do recebimento do recurso.  
 
12.6. DESCONTO DO VALOR DA MULTA  
12.6.1 As multas deverão ser depositadas e comprovadas junto a Prefeitura do Município de 
Augustinópolis/TO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial 
da aplicação da penalidade.  
12.7. Se o valor da multa não for depositado no prazo acima, será automaticamente descontado 
das parcelas subsequentes de preço a que a CONTRATADA vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso os créditos da CONTRATADA sejam insuficientes, 
a multa será cobrada judicialmente.  
 
13. DA ESTIMATIVA DE CUSTO  
13.1. O valor da contratação foi definido com base em comparação de remuneração da mesma 
prestação de serviço da região e no teto proposto nas contratações anteriores.   
 
Augustinópolis/TO, 05 de Agosto de 2020. 

 
 

GEDEÃO ALVES FILHO 
Secretário Municipal de Saúde 
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Gestor do FMS 
 
 

ANEXO II 
DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

(Exigida pelo §2º do art. 32 da Lei nº8.666/93) 
 
 

(Nome da empresa) ______________________________, CNPJ nº _________, 
sediada (endereço completo) ______________________________, declara, sob as penas da lei, 
que até esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Processo Licitatório Nº 
xx/2020- Pregão Presencial nº xx/2020, promovido pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
AUGUSTINÓPOLIS/TO, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 
 
Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  

 
 

________________________________. 
(Nome e CPF do declarante) 

 
 

 
 

ANEXO II 
DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA “ME” OU “EPP” 

(Exigida pelo §2º do art. 32 da Lei nº8.666/93) 
 
 

(Nome da empresa) “ME” ou “EPP” ______________________________, CNPJ nº 
_________, sediada (endereço completo) ______________________________, declara, sob as 
penas da lei, que até esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Processo 
Licitatório Nº xx/2020 - Pregão Presencial nº xx/2020, promovido pela PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, nos termos da Lei Complementar Nº 123/2006, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 
 
Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  

 
 

________________________________. 
(Nome e CPF do declarante) 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 

(nome da empresa) .........................................................., inscrita no CNPJ 
n°.............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)................................, 
portador(a) da Carteira de Identidade n° ............................................ e do CPF ................................, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei 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 (   ).  
 
 
Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  

 
 

 
________________________________. 

(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

Para fins de participação no Processo Licitatório Nº xx/2020 - Pregão Presencial nº 
xx/2020, ____________________ (Nome da empresa) “ME” ou “EPP”, CNPJ nº _________, 
sediada (endereço completo) ______________________________, declara, sob as penas da lei 
que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o Caso), na forma de Lei 
complementar nº 123/2006.  

 
 
Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  

 
 
 

 
________________________________. 

(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 

(nome da empresa) .........................................................., inscrita no CNPJ 
n°.............................., com endereço na Rua/Av. ..............................., nº........, Bairro .............., na 
cidade de ............................, DECLARA para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação 
instalada pela Prefeitura Municipal, na Modalidade Pregão Presencial, de nº xx/2020, que não fomos 
declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  

 
Por ser verdade, firmamos a presente. 

 
 

Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 
 
 

 
________________________________. 

(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

 
 

(Nome da empresa) .........................................................., inscrita no CNPJ 
n°.............................., com endereço na Rua/Av. ..............................., nº........, Bairro .............., na 
cidade de ............................, DECLARA para fins de participação na licitação instalada pela 
Prefeitura Municipal, na Modalidade Pregão Presencial, de nº xx/2020, que não possui em seu 
quadro funcional, servidores públicos ocupando cargos de gerencia. Estando ciente de todas as 
implicações legais originarias da presente declaração.  

 
Por ser verdade, firmamos a presente. 

 
 

Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 
 
 
 

________________________________. 
(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

(nome da empresa) .........................................................., inscrita no CNPJ 
n°.............................., com endereço na Rua/Av. ..............................., nº........, Bairro .............., na 
cidade de ............................, DECLARA para fins de participação em licitação instalada pela 
Prefeitura Municipal, na Modalidade Pregão Presencial, de nº xx/2020, que cumpre plenamente 
todos os requisitos de habilitação de acordo com o edital de Pregão Presencial nº xx/2020. Estando 
ciente de todas as implicações originarias do presente ato.  

 
Por ser verdade, firmamos a presente. 

 
 

Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 
 
 

________________________________. 
(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

 
 

(Nome da empresa) .........................................................., inscrita no CNPJ 
n°.............................., em atendimento ao Edital de Pregão Presencial nº xx/2020, DECLARA: 
 

a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das 

obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da proposta documentação 

integrante do edital, bem como por meio de informações na Prefeitura Municipal de 

Augustinópolis/TO; 

b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse pregão presencial, 

tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução; 

c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante do 

Edital e Minuta Contratual; 

d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários 

ou eventuais subcontratados são servidores da Prefeitura Municipal de Augustinópolis/TO; 

e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as 

disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições 

legais.  

 
Por ser verdade, firmamos a presente. 

 
 

Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 

 
________________________________. 

(Nome e CPF do declarante) 
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ANEXO IX 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº...../2020 (FISIOTERAPEUTA) 
 
Contrato que entre si celebram, na forma e condições 
seguintes, de um lado, como contratante, o Fundo 
Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO e de outro, 
como contratado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.421.097/0001-22, com sede à Rua 
Dom Pedro I, n° 275 - Centro, nesta cidade de Augustinópolis/TO, neste ato representado por seu 
Gestor Municipal, Sr. GEDEÃO ALVES FILHO, brasileiro, casado, portador do CPF n° 970.849.991-
91 e RG n° 368.231 SSP-TO, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, nº 258, Centro, 
Augustinópolis/TO, aqui denominado CONTRATANTE, no final assinado, e, de outro lado o 
profissional XXXXXXXXXXXXX, XXXXX, Fisioterapeuta, inscrito no Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO sob o nº XXXX, portador da Cédula de Identidade 
nº XXXXXXX, CPF nº XXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXX, nº XX, Bairro XXXX, cidade 
XXXXXXXXXXXXX, simplesmente denominado de CONTRATADO, resolvem firmar o presente 
contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 – Processo Licitatório nº XX/2020, modalidade Pregão Presencial, nº XX/2020, em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 c/c os termos da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – Constitui objeto do presente a Contratação dos serviços profissionais Fisioterapeuta com 
carga horária de 30 horas e as seguintes atribuições;  
 
Parágrafo Único: Os serviços serão prestados no NASF, junto a Secretário Municipal de Saúde. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
3.1- Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor 
global de R$ XXXX (XXXX), pagos em XX (XX), pagos até o 10º (décimo) dia do mês subsequente; 
3.2 - As despesas de deslocamento e de estadia do CONTRATADO quando a serviço do 
CONTRATANTE fora de sua sede em local designado pela mesma, correrá por conta desta. 
3.2 - Os serviços serão executados com atendimento diário ao CONTRATANTE, sendo medido pela 
produção, demonstrada através de relatórios mensais, apresentados ao Fundo Municipal de Saúde, 
os quais servirão para o atesto do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO. 
3.3 - As despesas de deslocamento e de estadia do CONTRATADO quando a serviço do 
CONTRATANTE fora de sua sede em local designado pela mesma, correrá por conta desta. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1 – O Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) de Dezembro de 
2020, podendo ser prorrogado conforme a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 – As despesas referentes a este pregão correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
 
 
ÓRGÃO: 04.12.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE: 04.12.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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10.301.0012.2.035 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF 
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 401 – Bloco de Custeio – Transf. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1 – As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Federal nº 10.520/02. 
6.2 – O CONTRATADO obriga-se a executar fielmente o objeto desta peça contratual, epigrafada 
na Cláusula Segunda desta, e ainda, o que dispõe na Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, 
do Ministério da Saúde, conforme discriminado a seguir: 
 
6.2.1. DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS PROFISSIONAIS: 
I - Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;  
II - Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação 
indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação 
de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento 
local;  
III - Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 
saúde, e, quando necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros); 
IV - Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem 
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 
V - Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento 
da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde;  
VI - Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de 
saúde, procedendo à primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta 
de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, 
proporcionando atendimento humanizado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo;  
VII - Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local;  
VIII - Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo 
quando necessitar de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde;  
IX - Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa a propor 
intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das 
coletividades e da própria comunidade;  
X - Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações 
da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis;  
XI - Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do 
processo de trabalho;  
XII - Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na atenção básica;  
XIII - Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de 
diferentes formações;  
XIV - Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da 
equipe;  
XV - Participar das atividades de educação permanente;  
XVI - Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social;  
XVII - Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais;  
XVIII - Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 
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6.2.2. DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATADO: 
I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade;  
II - Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc.);  
III - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;  
IV - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles;  
V - Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário;  
VI - Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos os membros 
da equipe; e  
VII - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
USB. 
6.2.3. Conforme o PNAB, outras atribuições específicas dos profissionais da atenção básica 
poderão constar de normatização do município, de acordo com as prioridades definidas pela 
respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais pactuadas e, com fundamentação nessa 
instrução, o CONTRATADO deverá ainda:  
a) realizar o planejamento e coordenação das ações do programa sob a sua responsabilidade de 
atendimento; 
b) atuar em posto fixo de saúde e/ou posto móvel de saúde, conforme a necessidade dos serviços;  
c) atuar em sistema de plantão ou semi-plantão, e/ou horário de funcionamento normal do Posto de 
Saúde onde se vinculará para efeitos da execução de seus serviços; 
d) realizar a análise e orientação para a implantação de sistemas e procedimentos de atenção 
básica da saúde à população, no âmbito de abrangência da unidade de saúde onde atua;  
i) elaborar estudos e pareceres para orientação do processo decisório na área relacionada à saúde 
pública no âmbito de abrangência da unidade de saúde onde atua, dentre outras atribuições de sua 
competência profissional. 
6.3 – O CONTRATANTE obriga-se a: 
a) A Contratante se obriga a proporcionar ao CONTRATADO todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei 
no 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
b) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
c) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
d) Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO à vista das Notas Fiscais devidamente atestadas 
pelo Setor Competente. 
 
CLÁUSULA SETIMA – DAS SANÇÕES 
7.1. Pela inexecução parcial ou total do objeto desta licitação, o Gestor do FMS poderá aplicar 
sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo 87 da Lei Federal 
8.666/93: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento temporário para contratar com a 
Administração por um prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
7.1.2. As multas serão, em cada caso, graduadas pela Administração, de acordo com a gravidade 
da infração, observado os seguintes limites máximos: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30° (trigésimo) dia de atraso, calculada sobre o valor 
do material não entregue; 
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b) 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do material não entregue, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias. 
7.1.3. O recolhimento da multa deverá ser feito através de guia própria, ao Fundo Municipal de 
Saúde de Augustinópolis/TO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua exigibilidade; 
7.1.4. A multa a que alude o subitem 7.1.2 não impede que o FMS de Augustinópolis/TO rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas no Contrato; 
7.1.5. Incorrerá também em penalidade o adjudicatário que, sem justo motivo aceito pela 
Administração, atrasar a assinatura do contrato; 
7.1.6. A licitante, adjudicatária ou contratada que 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, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município 
de Augustinópolis/TO pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciado no 
“Cadastro de Fornecedores” por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma 
da lei; 
7.1.7. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a 
que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não 
tenha nenhum valor a receber deste FMS de Augustinópolis/TO, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 
(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 do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança 
judicial da multa. 
7.2 – Após o devido processo administrativo, conforme disposto no edital, as multas pecuniárias 
previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no FMS em favor do 
CONTRATADO, ou cobradas judicialmente, na inexistência deste. 
7.3 – As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 
nº 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
8.1 – A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais previstas em lei e no edital. 
8.2 – Além de aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno 
direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista ao 
CONTRATADO o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos 
provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou 
nas hipóteses previstas na legislação, na forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA NONA – DA GESTÃO E FISCALIÇÃO DO CONTRATO 
9.1. A fiscalização da contratação competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, que será exercida por GEDEÃO ALVES 
FILHO, Secretário Municipal de Saúde, a qualquer hora, dentro dos padrões determinados pela Lei 
Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.  
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de serviços inadequados ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.  
9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução 
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  
13.4. A gestão contratual será de responsabilidade do Sr. GEDEÃO ALVES FILHO, Secretário 
Municipal de Saúde, a qualquer hora, dentro dos padrões determinados pela Lei Federal n°. 
8.666/93 e posteriores alterações.  
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CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 – O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
9.2 – O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à 
proposta da licitante. 
9.3 – O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas 
no artigo 58 da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.4 – O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo Gestor do Fundo Municipal de 
Saúde ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos em lei. 
9.5 – A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Augustinópolis/TO. 
9.6 – O CONTRATADO, na execução do contrato, poderá subcontratar partes do contrato, desde 
que obtenha expressa autorização por parte do Gestor do FMS. 
9.7 – Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, todas as peças que formam 
o procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Augustinópolis/TO, para dirimir eventuais dúvidas, 
renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Estando, pois, de acordo com as condições pactuadas, assinam o presente contrato, em três vias 
de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas, para que surtam seus jurídicos 
e legais efeitos. 
 
Augustinópolis/TO, aos XX dias do mês de XXXX de 2020.  

 
 
 
 

JULIO DA SILVA OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEDEÃO ALVES FILHO 
Secretário Municipal de Saúde 

Gestor do FMS 
Contratante 
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XXXXXXXXXXXXXXX 
CPF nº XXXXXXXXXX 

Fisioterapeuta 
CREFITO  nº XXXX 

 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
1-____________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
 
 
 

2-____________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO Nº...../2020 (EDUCADOR FÍSICO) 
 
Contrato que entre si celebram, na forma e condições 
seguintes, de um lado, como contratante, o Fundo 
Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO e de outro, 
como contratado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
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O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.421.097/0001-22, com sede à Rua 
Dom Pedro I, n° 275 - Centro, nesta cidade de Augustinópolis/TO, neste ato representado por seu 
Gestor Municipal, Sr. GEDEÃO ALVES FILHO, brasileiro, casado, portador do CPF n° 970.849.991-
91 e RG n° 368.231 SSP-TO, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, nº 258, Centro, 
Augustinópolis/TO, aqui denominado CONTRATANTE, no final assinado, e, de outro lado o 
profissional XXXXXXXXXXXXX, XXXXX, Educador Físico, inscrito no Conselho Regional de 
Educação Física sob o nº XXXX, portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXX, CPF nº XXXXXX, 
residente e domiciliado na XXXXXXX, nº XX, Bairro XXXX, cidade XXXXXXXXXXXXX, 
simplesmente denominado de CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 – Processo Licitatório nº XX/2020, modalidade Pregão Presencial, nº XX/2020, em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 c/c os termos da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – Constitui objeto do presente a Contratação dos serviços profissionais Educador Físico com 
carga horária de 30 horas e as seguintes atribuições;  
Parágrafo Único: Os serviços serão prestados na equipe NASF, junto a Secretário Municipal de 
Saúde. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
3.1- Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor 
global de R$ XXXX (XXXX), pagos em XX (XX), pagos até o 10º (décimo) dia do mês subsequente; 
3.2 - As despesas de deslocamento e de estadia do CONTRATADO quando a serviço do 
CONTRATANTE fora de sua sede em local designado pela mesma, correrá por conta desta. 
3.2 - Os serviços serão executados com atendimento diário ao CONTRATANTE, sendo medido pela 
produção, demonstrada através de relatórios mensais, apresentados ao Fundo Municipal de Saúde, 
os quais servirão para o atesto do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO. 
3.3 - As despesas de deslocamento e de estadia do CONTRATADO quando a serviço do 
CONTRATANTE fora de sua sede em local designado pela mesma, correrá por conta desta. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1 – O Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) de Dezembro de 
2020, podendo ser prorrogado conforme a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 – As despesas referentes a este pregão correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
ÓRGÃO: 04.12.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE: 04.12.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0012.2.035 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF 
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 401 – Bloco de Custeio – Transf. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1 – As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Federal nº 10.520/02. 
6.2 – O CONTRATADO obriga-se a executar fielmente o objeto desta peça contratual, epigrafada 
na Cláusula Segunda desta, e ainda, o que dispõe na Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, 
do Ministério da Saúde, conforme discriminado a seguir: 
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6.2.1. DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS PROFISSIONAIS: 
I - Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;  
II - Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação 
indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação 
de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento 
local;  
III - Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 
saúde, e, quando necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros); 
IV - Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem 
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 
V - Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento 
da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde;  
VI - Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de 
saúde, procedendo à primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta 
de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, 
proporcionando atendimento humanizado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo;  
VII - Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local;  
VIII - Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo 
quando necessitar de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde;  
IX - Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa a propor 
intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das 
coletividades e da própria comunidade;  
X - Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações 
da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis;  
XI - Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do 
processo de trabalho;  
XII - Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na atenção básica;  
XIII - Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de 
diferentes formações;  
XIV - Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da 
equipe;  
XV - Participar das atividades de educação permanente;  
XVI - Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social;  
XVII - Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais;  
XVIII - Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 
6.2.2. DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATADO: 
I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade;  
II - Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc.);  
III - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;  
IV - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles;  
V - Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário;  
VI - Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos os membros 
da equipe; e  
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VII - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
USB. 
6.2.3. Conforme o PNAB, outras atribuições específicas dos profissionais da atenção básica 
poderão constar de normatização do município, de acordo com as prioridades definidas pela 
respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais pactuadas e, com fundamentação nessa 
instrução, o CONTRATADO deverá ainda:  
a) realizar o planejamento e coordenação das ações do programa sob a sua responsabilidade de 
atendimento; 
b) atuar em posto fixo de saúde e/ou posto móvel de saúde, conforme a necessidade dos serviços;  
c) atuar em sistema de plantão ou semi-plantão, e/ou horário de funcionamento normal do Posto de 
Saúde onde se vinculará para efeitos da execução de seus serviços; 
d) realizar a análise e orientação para a implantação de sistemas e procedimentos de atenção 
básica da saúde à população, no âmbito de abrangência da unidade de saúde onde atua;  
i) elaborar estudos e pareceres para orientação do processo decisório na área relacionada à saúde 
pública no âmbito de abrangência da unidade de saúde onde atua, dentre outras atribuições de sua 
competência profissional. 
6.3 – O CONTRATANTE obriga-se a: 
a) A Contratante se obriga a proporcionar ao CONTRATADO todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei 
no 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
b) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
c) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
d) Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO à vista das Notas Fiscais devidamente atestadas 
pelo Setor Competente. 
 
CLÁUSULA SETIMA – DAS SANÇÕES 
7.1. Pela inexecução parcial ou total do objeto desta licitação, o Gestor do FMS poderá aplicar 
sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo 87 da Lei Federal 
8.666/93: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento temporário para contratar com a 
Administração por um prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
7.1.2. As multas serão, em cada caso, graduadas pela Administração, de acordo com a gravidade 
da infração, observado os seguintes limites máximos: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30° (trigésimo) dia de atraso, calculada sobre o valor 
do material não entregue; 
b) 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do material não entregue, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias. 
7.1.3. O recolhimento da multa deverá ser feito através de guia própria, ao Fundo Municipal de 
Saúde de Augustinópolis/TO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua exigibilidade; 
7.1.4. A multa a que alude o subitem 7.1.2 não impede que o FMS de Augustinópolis/TO rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas no Contrato; 
7.1.5. Incorrerá também em penalidade o adjudicatário que, sem justo motivo aceito pela 
Administração, atrasar a assinatura do contrato; 
7.1.6. A licitante, adjudicatária ou contratada que 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, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município 
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de Augustinópolis/TO pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciado no 
“Cadastro de Fornecedores” por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma 
da lei; 
7.1.7. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a 
que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não 
tenha nenhum valor a receber deste FMS de Augustinópolis/TO, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 
(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 do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança 
judicial da multa. 
7.2 – Após o devido processo administrativo, conforme disposto no edital, as multas pecuniárias 
previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no FMS em favor do 
CONTRATADO, ou cobradas judicialmente, na inexistência deste. 
7.3 – As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 
nº 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
8.1 – A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais previstas em lei e no edital. 
8.2 – Além de aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno 
direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista ao 
CONTRATADO o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos 
provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou 
nas hipóteses previstas na legislação, na forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA NONA – DA GESTÃO E FISCALIÇÃO DO CONTRATO 
9.1. A fiscalização da contratação competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, que será exercida por GEDEÃO ALVES 
FILHO, Secretário Municipal de Saúde, a qualquer hora, dentro dos padrões determinados pela Lei 
Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.  
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de serviços inadequados ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.  
9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução 
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  
13.4. A gestão contratual será de responsabilidade do Sr. GEDEÃO ALVES FILHO, Secretário 
Municipal de Saúde, a qualquer hora, dentro dos padrões determinados pela Lei Federal n°. 
8.666/93 e posteriores alterações.  
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 – O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
9.2 – O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à 
proposta da licitante. 
9.3 – O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas 
no artigo 58 da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.4 – O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo Gestor do Fundo Municipal de 
Saúde ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos em lei. 
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9.5 – A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Augustinópolis/TO. 
9.6 – O CONTRATADO, na execução do contrato, poderá subcontratar partes do contrato, desde 
que obtenha expressa autorização por parte do Gestor do FMS. 
9.7 – Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, todas as peças que formam 
o procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Augustinópolis/TO, para dirimir eventuais dúvidas, 
renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Estando, pois, de acordo com as condições pactuadas, assinam o presente contrato, em três vias 
de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas, para que surtam seus jurídicos 
e legais efeitos. 
 
Augustinópolis/TO, aos XX dias do mês de XXXX de 2020.  

 
 

JULIO DA SILVA OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
GEDEÃO ALVES FILHO 

Secretário Municipal de Saúde 
Gestor do FMS 

Contratante 
 

XXXXXXXXXXXXXXX 
CPF nº XXXXXXXXXX 

Fisioterapeuta 
CREF nº  nº XXXX 

 
Testemunhas: 
 
1-____________________________________ 2-____________________________________ 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 

 
 

CONTRATO Nº...../2020 (PSICÓLOGO) 
 
Contrato que entre si celebram, na forma e condições 
seguintes, de um lado, como contratante, o Fundo 
Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO e de outro, 
como contratado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.421.097/0001-22, com sede à Rua 
Dom Pedro I, n° 275 - Centro, nesta cidade de Augustinópolis/TO, neste ato representado por seu 
Gestor Municipal, Sr. GEDEÃO ALVES FILHO, brasileiro, casado, portador do CPF n° 970.849.991-
91 e RG n° 368.231 SSP-TO, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, nº 258, Centro, 
Augustinópolis/TO, aqui denominado CONTRATANTE, no final assinado, e, de outro lado o 
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profissional XXXXXXXXXXXXX, XXXXX, Psicólogo, inscrito no Conselho Regional de Psicologia 
sob o nº XXXX, portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXX, CPF nº XXXXXX, residente e 
domiciliado na XXXXXXX, nº XX, Bairro XXXX, cidade XXXXXXXXXXXXX, simplesmente 
denominado de CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato de PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 – Processo Licitatório nº XX/2020, modalidade Pregão Presencial, nº XX/2020, em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 c/c os termos da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – Constitui objeto do presente a Contratação dos serviços profissionais Psicólogo com carga 
horária de 30 horas e as seguintes atribuições;  
 
Parágrafo Único: Os serviços serão prestados junto  no CAPS, junto a Secretário Municipal de 
Saúde. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
3.1- Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor 
global de R$ XXXX (XXXX), pagos em XX (XX), pagos até o 10º (décimo) dia do mês subsequente; 
3.2 - As despesas de deslocamento e de estadia do CONTRATADO quando a serviço do 
CONTRATANTE fora de sua sede em local designado pela mesma, correrá por conta desta. 
3.2 - Os serviços serão executados com atendimento diário ao CONTRATANTE, sendo medido pela 
produção, demonstrada através de relatórios mensais, apresentados ao Fundo Municipal de Saúde, 
os quais servirão para o atesto do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO. 
3.3 - As despesas de deslocamento e de estadia do CONTRATADO quando a serviço do 
CONTRATANTE fora de sua sede em local designado pela mesma, correrá por conta desta. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1 – O Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) de Dezembro de 
2020, podendo ser prorrogado conforme a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 – As despesas referentes a este pregão correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
ÓRGÃO: 04.12.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE: 04.12.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0012.2.035 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF 
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 401 – Bloco de Custeio – Transf. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1 – As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Federal nº 10.520/02. 
6.2 – O CONTRATADO obriga-se a executar fielmente o objeto desta peça contratual, epigrafada 
na Cláusula Segunda desta, e ainda, o que dispõe na Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, 
do Ministério da Saúde, conforme discriminado a seguir: 
 
6.2.1. DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS PROFISSIONAIS: 
I - Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;  
II - Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação 
indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação 
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de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento 
local;  
III - Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 
saúde, e, quando necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros); 
IV - Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem 
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 
V - Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento 
da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde;  
VI - Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de 
saúde, procedendo à primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta 
de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, 
proporcionando atendimento humanizado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo;  
VII - Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local;  
VIII - Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo 
quando necessitar de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde;  
IX - Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa a propor 
intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das 
coletividades e da própria comunidade;  
X - Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações 
da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis;  
XI - Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do 
processo de trabalho;  
XII - Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na atenção básica;  
XIII - Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de 
diferentes formações;  
XIV - Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da 
equipe;  
XV - Participar das atividades de educação permanente;  
XVI - Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social;  
XVII - Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais;  
XVIII - Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 
 
6.2.2. DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATADO: 
I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade;  
II - Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc.);  
III - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;  
IV - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles;  
V - Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário;  
VI - Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos os membros 
da equipe; e  
VII - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
USB. 
6.2.3. Conforme o PNAB, outras atribuições específicas dos profissionais da atenção básica 
poderão constar de normatização do município, de acordo com as prioridades definidas pela 
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respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais pactuadas e, com fundamentação nessa 
instrução, o CONTRATADO deverá ainda:  
a) realizar o planejamento e coordenação das ações do programa sob a sua responsabilidade de 
atendimento; 
b) atuar em posto fixo de saúde e/ou posto móvel de saúde, conforme a necessidade dos serviços;  
c) atuar em sistema de plantão ou semi-plantão, e/ou horário de funcionamento normal do Posto de 
Saúde onde se vinculará para efeitos da execução de seus serviços; 
d) realizar a análise e orientação para a implantação de sistemas e procedimentos de atenção 
básica da saúde à população, no âmbito de abrangência da unidade de saúde onde atua;  
i) elaborar estudos e pareceres para orientação do processo decisório na área relacionada à saúde 
pública no âmbito de abrangência da unidade de saúde onde atua, dentre outras atribuições de sua 
competência profissional. 
6.3 – O CONTRATANTE obriga-se a: 
a) A Contratante se obriga a proporcionar ao CONTRATADO todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei 
no 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
b) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
c) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
d) Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO à vista das Notas Fiscais devidamente atestadas 
pelo Setor Competente. 
 
CLÁUSULA SETIMA – DAS SANÇÕES 
7.1. Pela inexecução parcial ou total do objeto desta licitação, o Gestor do FMS poderá aplicar 
sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo 87 da Lei Federal 
8.666/93: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento temporário para contratar com a 
Administração por um prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
7.1.2. As multas serão, em cada caso, graduadas pela Administração, de acordo com a gravidade 
da infração, observado os seguintes limites máximos: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30° (trigésimo) dia de atraso, calculada sobre o valor 
do material não entregue; 
b) 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do material não entregue, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias. 
7.1.3. O recolhimento da multa deverá ser feito através de guia própria, ao Fundo Municipal de 
Saúde de Augustinópolis/TO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua exigibilidade; 
7.1.4. A multa a que alude o subitem 7.1.2 não impede que o FMS de Augustinópolis/TO rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas no Contrato; 
7.1.5. Incorrerá também em penalidade o adjudicatário que, sem justo motivo aceito pela 
Administração, atrasar a assinatura do contrato; 
7.1.6. A licitante, adjudicatária ou contratada que 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, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município 
de Augustinópolis/TO pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciado no 
“Cadastro de Fornecedores” por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma 
da lei; 
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7.1.7. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a 
que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não 
tenha nenhum valor a receber deste FMS de Augustinópolis/TO, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 
(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 do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança 
judicial da multa. 
7.2 – Após o devido processo administrativo, conforme disposto no edital, as multas pecuniárias 
previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no FMS em favor do 
CONTRATADO, ou cobradas judicialmente, na inexistência deste. 
7.3 – As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 
nº 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
8.1 – A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais previstas em lei e no edital. 
8.2 – Além de aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno 
direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista ao 
CONTRATADO o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos 
provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou 
nas hipóteses previstas na legislação, na forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA NONA – DA GESTÃO E FISCALIÇÃO DO CONTRATO 
9.1. A fiscalização da contratação competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, que será exercida por GEDEÃO ALVES 
FILHO, Secretário Municipal de Saúde, a qualquer hora, dentro dos padrões determinados pela Lei 
Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.  
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de serviços inadequados ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.  
9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução 
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  
13.4. A gestão contratual será de responsabilidade do Sr. GEDEÃO ALVES FILHO, Secretário 
Municipal de Saúde, a qualquer hora, dentro dos padrões determinados pela Lei Federal n°. 
8.666/93 e posteriores alterações.  
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 – O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
9.2 – O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à 
proposta da licitante. 
9.3 – O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas 
no artigo 58 da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.4 – O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo Gestor do Fundo Municipal de 
Saúde ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos em lei. 
9.5 – A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Augustinópolis/TO. 
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9.6 – O CONTRATADO, na execução do contrato, poderá subcontratar partes do contrato, desde 
que obtenha expressa autorização por parte do Gestor do FMS. 
9.7 – Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, todas as peças que formam 
o procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Augustinópolis/TO, para dirimir eventuais dúvidas, 
renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Estando, pois, de acordo com as condições pactuadas, assinam o presente contrato, em três vias 
de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas, para que surtam seus jurídicos 
e legais efeitos. 
 
Augustinópolis/TO, aos XX dias do mês de XXXX de 2020.  

 
 

JULIO DA SILVA OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
GEDEÃO ALVES FILHO 

Secretário Municipal de Saúde 
Gestor do FMS 

Contratante 
 

XXXXXXXXXXXXXXX 
CPF nº XXXXXXXXXX 

Fisioterapeuta 
CREF nº  nº XXXX 

Testemunhas: 
 
1-____________________________________ 2-____________________________________ 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 

 
MINUTA DA PROPOSTA 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº xx/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº xx/2020 
HORA DE ABERTURA: xx:xx Horas  
Objeto: Contratação de profissionais com formação em fisioterapia, educação física e psicologia, 
através de pessoa física ou jurídica, para atuarem no Núcleo Ampliado de Saúde da Família - NASF, 
junto ao Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO. 
 
DADOS DO PROPONENTE:  
RAZÃO SOCIAL/NOME: __________________________________________________________ 
CNPJ/CPF: ____________________________________________________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: ________________________________________________________ 
TELEFONE: ____________________________________________________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________________ 
 

Item Descrição Unid. Quant. Período C/H Programa V. Unit. V. Total 

01 Fisioterapeuta Serv. 01 4 Meses 30h/s PSF/ESF   

02 Educador Físico Serv. 01 4 Meses 30h/s PSF/ESF   
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03 Psicólogo Serv. 01 4 Meses 30h/s PSF/ESF   
 
 
PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS: definido na peça contratual 
PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: mínimo 60 (sessenta) dias 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias 
Nº DA AGÊNCIA BANCÁRIA ..................  Nº DA CONTA .......................  
 
NOME/RG/CPF DO RESPONSÁVEL PARA ASSINAR CONTRATO  
 
Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital de que trata a 
presente proposta; que observaremos, integralmente e às normas vigentes que tratam do objeto 
contratado.  
 
Atenciosamente,  
 
Cidade, ______ de ___________________ de 2020.  
 
 
________________________________ 
(Assinatura do representante legal da licitante e seu carimbo de, CNPJ) 
 
 


