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I. PREÂMBULO 
I.I. O Município de Gurupi, Estado do Tocantins, tendo como interveniente o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA 

DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU, através de seu Presidente, nomeado pelo Decreto Municipal nº 
0586, de 24 de Março de 2021, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Estadual nº 2.980, 
de 08 de julho de 2015, Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações, torna público para conhecimento dos 
interessados o CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de “CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, 
NOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS, INTERESSADAS EM INTEGRAR A REDE DE  PRESTADORES 
DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA FINS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO IPASGU.”, 
nos termos e condições estabelecidas no presente instrumento de Chamamento.  

 
I.1. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO: INÍCIO DIA 26/10/2021, HORÁRIO: DAS 08H ÀS 12H E DAS 

14H ÀS 18H. 
 
I.2.Após data de inscrição prevista acima, o credenciamento ainda ficará disponível pelo período de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período, sendo permitida a inscrição de qualquer interessado que 
preencha todos os requisitos e condições exigidas neste edital e seus respectivos anexos. 
 
I.3.Todos os inscritos no dia 26/10/2021, terão sua documentação analisada no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 
conforme prevê o item 6.2. deste Edital. E inscrições realizadas posteriormente serão analisadas, após o prazo 
acima mencionado, de acordo com a ordem de inscrição. 

  
I.3. LOCAL: IPASGU, BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4-E, gleba 8, 4ª etapa, Prédio 

IPASGU, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP:77.410-040, Caixa 
Postal 410, ou mediante envio pelos correios de toda a documentação necessária autenticada. 

 
II. DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS 

II.1. O Presente Edital e seus anexos estão disponíveis para download no site da Prefeitura Municipal no seguinte 
endereço: www.gurupi.to.gov.br. 

 
II.2. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO; 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES CONSOLIDADAS; 
ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA; 
ANEXO V - MODELO DE RELAÇÃO NOMINAL DA EQUIPE TÉCNICA; 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE  
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO. 

 
III. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS 

III.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo, para tanto, 
formalizar seu pedido até cinco dias úteis antes da data do credenciamento. 

 
III.2. Os interessados poderão impugnar os termos editalícios quanto às falhas ou irregularidades que o viciarem, 

até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura de inscrições para credenciamento. 
 
III.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, o interessado que não o 

fizer no prazo estabelecido, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 

III.4. A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de participar do credenciamento até 
o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 
III.5. A impugnação a este Ato Convocatório deverá ser dirigida ao (à) Presidente da Comissão Especial de 

Credenciamento, protocolada presencialmente no horário das 08h às 14h no Instituto de Assistência dos 
Servidores de Gurupi – IPASGU, BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4-E, gleba 8, 4ª etapa, 
Prédio IPASGU, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP:77.410-040, Caixa Postal 410, 
ou através do e-mail: ipasgu@gurupi.to.gov.br ,observando-se, obrigatoriamente, o seguinte:   

 

mailto:ipasgu@gurupi.to.gov.br
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a) Estar redigida em petição escrita devidamente fundamentada e acompanhada da documentação pertinente, 
devidamente autenticada (Documento de identificação (R.G) e Cadastro Nacional de Pessoa Física (C.P.F), e 
instruída com o número deste Chamamento Público e do respectivo Processo Administrativo;  
 

b) Estar devidamente assinada pelo interessado ou procurador, hipótese em que deverá ser anexado o 
instrumento procuratório, se for o caso. 

 
III.6. As dúvidas na interpretação deste Edital e Anexos, consultas ou pedidos de esclarecimentos porventura 

existentes acerca das informações ali contidas, deverão ser enviados o (a) Presidente da Comissão Especial de 
Credenciamento, podendo ser feitos via e-mail: ipasgu@gurupi.to.gov.br de forma expressa, clara, concisa e 
objetiva, constando no corpo do texto do e-mail a identificação completa da licitante e do representante que 
questiona as informações ou solicita esclarecimentos. 

 
III.7. Caso seja acolhida a impugnação e a decisão acarrete alteração do Edital, o credenciamento será mantido em 

caráter continuo acesso permanente aos interessados, restrita, porém, até o teto físico existente. 
 
III.8. Os esclarecimentos complementares sobre o Edital e respectivos anexos poderão ser solicitados até o 2º 

(segundo) dia útil anterior à data prevista para o credenciamento, mediante provocação por escrito dos 
interessados, permanecendo a Comissão Especial de Credenciamento à disposição para esclarecê-las e prestar 
informações das 08h00 às 14h00 horas no Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi – IPASGU, BR-242, 
KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4-E, gleba 8, 4ª etapa, Prédio IPASGU, parte do loteamento Fazenda 
Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP:77.410-040, Caixa Postal 410, telefone: (63) 3212-3727, e-mail: 
ipasgu@gurupi.to.gov.br. 

 
III.9. Os pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos se forem considerados pertinentes, a exclusivo 

critério pela Comissão Especial de Credenciamento – COMEC.  
 
III.10. As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos poderão ser encaminhadas via e-mail para a 

requerente e divulgadas na internet no site da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.gurupi.to.gov.br/.  

 
III.11. Eventuais dúvidas e demais informações poderão ser prestadas pela Comissão Especial de 

Credenciamento, das 08h00min às 14h00min horas, no telefone (063) 3212-3727. 
 
III.12. A não solicitação de informações complementares e não impugnação por parte de alguma proponente 

implicará na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas contidas neste Edital e no Processo 
foram consideradas suficientes para sua devida participação no certame. 

 
IV. DA PUBLICIDADE DO EDITAL 

IV.1. Este edital é objeto de ampla publicidade sendo publicado no Diário Oficial do Município - DOMG, Diário 
Oficial da União-DOU, no sítio eletrônico da Prefeitura no endereço: www.gurupi.to.gov aba de licitações, e 
nos Murais da Administração/Prefeitura e da Comissão Permanente de Licitação. 

 
V. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
V.1. O sistema de Chamamento Público de prestadores de serviços, consistente no conjunto de procedimentos 

aplicável às hipóteses em que a satisfação do interesse público demande a contratação múltipla e simultânea de 
interessados, tornando inexigível a realização do procedimento licitatório. 

 
V.2. O presente Chamamento Público tem o propósito de proporcionara prestação de serviços para a realização 

de Consultas, Exames e Cirurgias Oftalmológicas, com fulcro nos termos do art. 25, caput, da Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993: 

 
Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação; 
 

V.3. Após a leitura do texto legal é possível extrair a possibilidade de contratação sem licitação prévia, nos casos 
em que exista inviabilidade de competição para implantação de um sistema de Chamamento Público com o 
objetivo de preservar a lisura, transparência e economicidade dos procedimentos, garantindo o tratamento 
igualitário a todos os interessados que preencham as exigências estabelecidas em regulamento, o que se 
adéqua perfeitamente à presente demanda. 

 

http://www.gurupi.to.gov/
http://www.gurupi.to.gov.br/
mailto:ipasgu@gurupi.to.gov.br
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V.4. O Tribunal de Contas da União inclinou favoravelmente para a utilização Credenciamento no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS. A 4ª SECEX (Secretaria de Comércio Exterior) do Ministério da Indústria 
Comércio Exterior e Serviço, aponta as características enumeradas pela doutrina para possibilitar a seleção de 
prestadores de serviço utilizando o instituto do credenciamento e demonstra que os serviços públicos de 
saúde se enquadram nestas características, como por exemplo: preço de mercado razoavelmente uniforme, 
impessoalidade na definição da demanda, níveis técnicos da atividade bastante regulamentados ou de fácil 
verificação. 

 
V.5. Informa ainda que, o credenciamento é um procedimento amplamente utilizado no âmbito do SUS. Em 

diversas oportunidades, o Tribunal se deparou com a realização de credenciamento por parte de estados e 
municípios, não tendo apontado ressalvas quanto à possibilidade de utilização desse tipo de procedimento 
(Acórdãos 295/2011-Plenário, 1.078/2011-Plenário, 528/2011-2ª Câmara, dentre diversos outros). 

 
V.6. O principal objetivo é assegurar a legalidade e impessoalidade na Contratação Empresas com notória 

especialização para prestar serviço de qualificação profissional, estas deverão possuir conhecimento específico 
para as áreas de qualificação, e assim atender as necessidades do projeto.  

 
V.7. O Sistema de Credenciamento a ser realizado mediante Chamamento Público tem como fundamento a Lei 

Estadual nº 2.980, de 08 de julho de 2015, Lei n° 1.370 de 28 de março de 2000, bem como Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e Portaria GAB/IPASGU n° 035 de 10 de junho de 2021. 

 
1. DO OBJETO E DEMAIS INFORMAÇÕES 

1.1. A prestação dos serviços esta condicionada ao Credenciamento devidamente homologado, a assinatura do 
Instrumento Contratual. Devendo ser observadas o disposto nos itens 5 ao 8 do Termo de Referência – Anexo I deste 
Edital. 

 

2. DA INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
2.1. As pessoas jurídicas que desejarem participar do processo de credenciamento deverão inscrever-se de forma 

presencial, junto ao IPASGU, BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4-E, gleba 8, 4ª etapa, Prédio 
IPASGU, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP:77.410-040, Caixa Postal 410, ou 
mediante envio pelos correios de toda a documentação necessária autenticada. 

 
2.2. As interessadas deverão, obrigatoriamente, preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, que será 

disponibilizado em forma de Anexo do Edital do Chamamento Público, devendo o mesmo ser ENTREGUE 

JUNTAMENTE COM O ENVELOPE CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, observadas 
as disposições do Instrumento Convocatório. 

 
2.3. No referido formulário deverão ser preenchidos os campos específicos com informações diversas tais como: 

Razão Social, CNPJ, Endereço Completo, Telefone 01, Telefone 02, E-mail dentre outras informações contidas 
no próprio formulário. 

 
2.3.1. O Formulário de Inscrição deverá ser emitido, preenchido e entregue em duas vias iguais, sendo que uma 

ficará acostada ao envelope entregue e a outra será devolvida à pessoa da interessada com o devido atesto de 
recebimento/protocolo emitido pela COMEC, que deverá informar data, hora, assinatura e identificação de 
quem os recebeu. 

 
2.4. O preenchimento correto dos dados no formulário de inscrição bem como toda a documentação contida 

dentro do envelope é de responsabilidade exclusiva da candidata não sendo admitidas alegações de erro e 
alterações de dados e/ou inserção de documentos encerrado o período de inscrição, salvo erros formais que 
não alterem a essência das informações.  

 
2.5. A ausência, o preenchimento incorreto, ou informações inverídicas de qualquer dos dados poderá acarretar 

na invalidação da inscrição. 
 
2.6. O referido Formulário somente será recebido e as inscrições e serão consideradas efetivadas mediante a 

apresentação e entrega do envelope com a documentação exigida para habilitação. 
 
2.7. Os envelopes somente serão abertos com fins de análise após o término do período de inscrição, ficando em 

posse da COMEC com seus lacres devidamente indevassáveis e rubricados pela pessoa que efetuou a 
inscrição e pelo membro da referida comissão que recebeu o mesmo. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

3.1. Poderão participar deste procedimento as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto deste 
Credenciamento que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação de habilitação jurídica, 
fiscal, trabalhista, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, dentre outras constantes neste Edital e 

mailto:ipasgu@gurupi.to.gov.br
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seus Anexos. 
 

3.2. As participantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua inscrição, elaboração e apresentação 
dde seus documentos. 

 

3.3.  É vedado participar do presente Credenciamento, dentre as vedações do o artigo 9º da Lei Federal nº 
8.666/1993, as empresas: 

 
a) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto ou ramo de atividade (código e descrição da 

atividade econômica principal e/ou código e descrição das atividades econômicas secundárias)  compatível 
deste Credenciamento; 

b) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pelo Credenciamento, bem como 
membro da COMEC;  

c) Servidores pertencentes à Administração Pública Direta e Indireta; 
d) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, de recuperação judicial ou extrajudicial, sob 

concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
e) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punida com suspensão   do 

direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 
8.666/93, bem como aquelas relacionadas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

f) Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que seja sua 
forma de constituição; 

g) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 
comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

h) Estrangeiras que não funcionem no País. 
 
3.3.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa participante. A não 

observância das vedações contidas neste item é de inteira responsabilidade da participante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penas de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme 
legislação vigente. 

 

3.4. A participação neste procedimento de credenciamento sem pedido de informações, esclarecimentos ou 
impugnação, implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 
4. DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE CONTENDO OS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

4.1.  A documentação deverá ser apresentada em envelope fechado e rubricado, contendo na parte 
externa/frente os seguintes dados:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.2. As interessadas em se credenciar deverão apresentar juntamente com o envelope devidamente identificado o 
Formulário de Inscrição (do lado de fora do referido envelope). 

 

4.3. FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO devidamente preenchido em duas vias de igual teor. 
 
5. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

5.1. As interessadas em se credenciar para a prestação dos serviços deste Chamamento deverão apresentar os 
documentos referentes à habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, 
conforme elencado neste item, bem como as declarações constantes como Anexos deste Edital. 

À COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO – COMEC 
 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.003739 
 “CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, NOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS, INTERESSADAS EM INTEGRAR A 
REDE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA FINS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO IPASGU.” 

 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
RAZÃO SOCIAL: ............................................................................................................... ....................................... 
CGC/CNPJ: .................................................................................................................................................................. 
ENDEREÇO: ............................................................................................................................................................... 
TELEFONE: ................................................................................................................................................................. 
E-MAIL: ....................................................................................................................................................................... 

mailto:ipasgu@gurupi.to.gov.br
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5.1. Os documentos emitidos em sites eletrônicos e as declarações solicitadas deverão preferencialmente, no que 
couber serem apresentados em sua forma original, os demais ser apresentados em cópia autenticada por meio 
de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, por cópias simples, para as quais 
deverão ser apresentadas os originais com fins de conferência e autenticação por parte da Comissão Especial de 
Credenciamento – COMEC. 

 
 

5.2. Dos Documentos para Comprovação da Regularidade Jurídica, Fiscal e Trabalhista 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações em vigor ou respectiva Consolidação, 

devidamente registrado na Junta Comercial, ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se 
tratando de Sociedades Empresariais; e no caso de Sociedade de Ações, acompanhado de documentos de 
eleição dos atuais administradores; 

b) Registro Empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 
c) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, no caso Microempreendedor Individual, 

expedida pelo órgão competente nos últimos 60 (sessenta dias) antes da abertura do certame caso não conste 
data da validade; 

d) Cópia autenticada de Documento de Identidade (com foto) e do CPF, do(s) proprietário(s) e/ou sócio(s) e/ou 
responsável(is) legal(is) da empresa, conforme Contrato Social; 

e) Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) do Ministério da Fazenda; 
f) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União. Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, ou 
outra equivalente na forma da Lei; 

g) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; 
h) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do domicílio ou sede 

da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 
i) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente válida, emitida 

pela Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o FGTS; 
j) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, de acordo com a 
Lei nº 12.440, de 07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma da lei. 

 

5.3. Dos Documentos para Comprovação da Qualificação Econômica – Financeira 
a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial, na forma da Lei nº 

11.101/05, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou pela internet, com antecedência 
máxima de 60 (sessenta) dias da data de inscrição, quando não constar em seu corpo a validade. 

 

5.4. Dos Documentos para Comprovação da Qualificação Técnica 

a) Comprovante de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES); 

b) Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, na forma da lei; 

d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, com validade comprovada até a data da entrega dos 
documentos; 

e) Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica do prestador, informando nome, RG, CPF, 
carga horária semanal, cargo, função e número de inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando for o 
caso e documento que comprove o vínculo empregatício; 

f) Certificado de especialidade devidamente reconhecido pela respectiva entidade de classe, RG e CPF do 
responsável técnico pelo serviço a ser contratado e documento que comprove o vínculo empregatício; 

g) Atestado de Capacidade Técnica referente às experiências relatadas, fornecido pelos Contratantes do serviço, 
apresentado em papel timbrado identificado e assinado (nome legível da pessoa responsável por sua emissão, 
função que exerce comprovando que o trabalho foi executado, indicando título do serviço prestado, período, 
resultado obtido e nome do prestador de serviços); 

h) Comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil da (s) subárea (s) de conhecimento e 
especialidades: cópia simples (frente e verso) de diploma, certificado, declaração emitida pela instituição de 
ensino. 

 
5.5. Dos Documentos Complementares (Declarações) 
a) Declaração expressa da licitante da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, bem 

como, de não ter recebido da Administração Municipal ou de qualquer outra entidade da Administração 
direta ou indireta de âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em 
licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração da 
INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal, podendo ser 
observando o modelo do Anexo III deste Edital; 
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b) Declaração expressa da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7o da 
Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), podendo ser observando o modelo do Anexo III deste Edital; 

c) Declaração expressa da licitante da inexistência de vínculo com a Administração Pública, podendo ser 
observando o modelo do Anexo III deste Edital; 

d)  Declaração de plena aceitação dos valores apresentados neste edital e seus anexos, podendo ser observando o 
modelo do Anexo III deste Edital; 

e) Declaração de Compromisso assumindo inteira responsabilidade quanto aos critérios de execução dos 
serviços e procedimentos, conforme normas e legislação aplicáveis e pertinentes ao serviço, podendo ser 
observando o modelo do Anexo III deste Edital; 

f) Declaração de Disponibilidade, de que o licitante fornecerá máquinas, materiais e todo o aparelhamento 
necessário para a realização da obra, podendo ser observado o (Anexo VI do Edital.) 

 
6. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. A análise da documentação para fins de habilitação técnica, fiscal e jurídica com base nos documentos dos 
inscritos, será realizada pela Comissão Especial de Credenciamento – COMEC que será composta por 
04(quatro) membros, todos servidores do IPASGU, Cidade de Gurupi/TO, nomeados pela Portaria nº 
039/2021 de 03 de agosto de 2021, cuja atuação dar-se-á em estrita observação aos requisitos legais previstos 
na legislação aplicável. 

 
6.2. A Comissão Especial de Credenciamento – COMEC irá analisar a documentação apresentada no prazo de 30 

(trinta) dias úteis, os selecionados serão convocados através do endereço eletrônico e-mail fornecido e site da 
Prefeitura Municipal de Gurupi/IPASGU.   

 
6.3. Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da COMEC.  
 
6.4. As candidatas que cumprirem todas as exigências quanto aos documentos exigidos neste Edital e no Termo 

de Referência, serão consideradas habilitadas no procedimento para compor o Rol de Credenciadas, ficando 
estabelecida que a contratação para prestação do serviço, será efetivada em observação aos critérios e 
necessidade dos serviços, Conveniência Administrativa e, em especial, aos limites da disponibilidade 
orçamentária e financeira do  Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi - IPASGU. 

 
6.5. Caso todas as participantes sejam inabilitadas, a COMEC poderá dar o prazo de 08 (oito) dias úteis para 

apresentação de nova documentação escoimadas das causas da inabilitação.  
 
6.6. O não atendimento quanto à apresentação dos documentos exigidos para habilitação, bem como a falta 

apresentação de qualquer documento ou com vigência expirada, levará a interessada inscrita à inabilitação e 
consequentemente à eliminação do credenciamento. 

 
7. DA PUBLICIDADE DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
7.1. Após a análise da documentação apresentada pelas interessadas o resultado preliminar será divulgado, 

conforme ordem de seleção, no site da Prefeitura Municipal de Gurupi e no Diário Oficial do Município-
DOMG e no Diário Oficial da União - DOU.  

 
8. DO DIREITO DE RECURSO  
8.1. Após a divulgação do resultado preliminar, as candidatas ao credenciamento, poderão recorrer do resultado, 

em relação à avaliação da habilitação, seleção, apresentando suas razões devidamente fundamentadas, no 
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do primeiro dia subsequente a data da publicação do 
resultado. 

 
8.2. O recurso deverá ser protocolado na forma presencial junto à COMEC, no IPASGU, BR-242, KM 405 (saída 

para a cidade de Peixe), lote 4-E, gleba 8, 4ª etapa, Prédio IPASGU, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, 
Gurupi – TO, CEP:77.410-040, Caixa Postal 410, telefone (063) 3312-3727, no período de 08h às 14h.ou através do 
endereço eletrônico cpl@gurupi.to.gov.br.  

  
8.3. Havendo interposição de recurso, a COMEC comunicará a todas as participantes que poderão apresentar 

suas razões no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
8.4. A decisão quanto aos recursos, será motivada, explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração 

de concordância com fundamentos de pareceres anteriores, informações pertinentes aos fatos alegados. 
 
8.5. Não será admitido mais de um recurso em nome da mesma interessada, versando sobre o mesmo motivo. 
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8.6. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 
 
8.7. É assegurado à recorrente obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses, 

arcando com os devidos custos. 
 
8.8. Os recursos interpostos serão dirigidos à Comissão Especial de Credenciamento - COMEC, que terá o prazo 

de até 10 (dez) dias úteis para análise, podendo retificar sua decisão, a qual será acolhida, aprovada e 
ratificada pelo Gestor da Pasta, ou, na negativa julgamento por parte da COMEC, encaminhar o recurso ao Sr. 
Gestor da Pasta, com as informações necessárias à decisão final. Não caberá recurso contra esta decisão. 

 
8.9. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.10. Os recursos e as decisões/julgamento serão disponibilizados no sítio da Prefeitura Municipal de Gurupi 

(www.gurupi.to.gov.br). 

 
9. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO E DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

9.1. Após a publicação do Resultado Final, o processo de credenciamento será encaminhado à apreciação da 
Procuradoria Jurídica e do Controle Interno ambos do IPASGU, após análises favoráveis, será o processo 
remetido à Autoridade competente para Homologação do Procedimento referente ao Chamamento Público, 
caso esteja de acordo, sendo tal Ato Administrativo disponibilizado no sítio da Prefeitura Municipal de Gurupi 
(www.gurupi.to.gov.br). 

 
10. DA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL 
10.1. Da Contratação  

10.1.1. A contratação decorrente do Credenciamento será formalizada mediante celebração de Instrumento 
Contratual.  

 
10.1.2. Após a homologação do procedimento do credenciamento, firmado o Termo de Credenciamento, as 

empresas serão convocadas para assinar o Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
recebimento da referida Convocação. 

 
10.1.3. Firmado o Contrato a empresa estará autorizada a iniciar a Prestação dos Serviços observados as 

especificações, após a assinatura do contrato de prestação de serviço, podendo, a critério de a Contratante ser 
emitida uma Ordem de Início de Serviço. 

 
10.2. Da Vigência do Contrato   
10.2.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser 

prorrogado por igual e sucessivo período nos termos do art. 57 inciso II, da Lei n° 8666/93, desde que 
observada o Interesse Público e a Conveniência Administrativa, sem prejuízos para a Contratante, observadas 
as disposições pertinentes na Lei n.º 8.666/1993. 

 
10.2.2. Da Publicidade do Contrato   

10.2.3. O Contrato terá sua publicidade formalizada mediante a publicação de seu extrato no Diário Oficial do 
Município-DOMG e no Diário Oficial da União-DOU, e sua íntegra no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Gurupi. 

 
10.1.6. Das Alterações do Contrato  
10.1.6.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas e comprovações, e no que couber, conforme 
previsto no art. 65 da Lei nº 8.666/93, devendo ser observadas as exigências contidas em Cláusula específica da Minuta do 
Contrato – Anexo IX deste Edital.  
 
10.1.7. Da Rescisão do Contrato  

10.1.7.1. O contrato poderá ser rescindido, no que couber, nas hipóteses previstas no Art. 77 a 78 da Lei nº 
8.666/93, com as consequências indicadas no Art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções nela previstas e as 
neste Ato Convocatório, devendo ser observadas as exigências contidas em Cláusula específica da Minuta do Contrato – 
Anexo IX deste Edital.  

 
10.1.8. Dos Acréscimos ou Supressões  
10.1.8.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, caso seja necessário, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
contrato, de acordo Art. 65, I e § 1º da Lei nº 8.666/93, devendo ser observadas as exigências contidas em Cláusula específica 
da Minuta do Contrato – Anexo VII deste Edital.  
 
11. DO DESCREDENCIAMENTO 

http://www.gurupi.to.gov.br/
http://www.gurupi.to.gov.br/
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11.1. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á, no que couber, o disposto no Art. 109 da Lei 8.666/93. 
 
11.2. Ocorrerá o descredenciamento a pedido da Credenciada, quando comprovar que está impossibilitada de 

cumprir as exigências contratuais, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior. 
11.3. O credenciado que desejar se descredenciar deverá solicitar mediante aviso escrito o Instituto de Assistência 

dos Servidores de Gurupi - IPASGU, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
12. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

12.1. O presente Credenciamento poderá ser revogado, em todo ou em parte, por razões de interesse do Instituto 
de Assistência dos Servidores de Gurupi - IPASGU, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado. 

 
12.2. Dar-se-á rescisão do Credenciamento, independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos 

termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
13.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e deste Edital, as obrigações das partes estão 

elencadas no item 12 do Termo de Referência - Anexo I– e na Minuta do Contrato - Anexo VI deste Edital. 
 
14. DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Credenciada/Contratada, 
após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à mesma, em até 30 
(trinta) dias após o Atesto de Execução do objeto, devendo ser observadas as disposições constantes no item 10 do 
Termo de Referência - Anexo I, bem como em cláusula específica da Minuta do Contrato - Anexo VII deste Edital. 

 
Ação: 5.739 Manutenção Ativ. Dep. Técnico e Social 
 Dotação: 05.0501.09.272.0941.2111 

 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 

 Fonte de Recurso: 5510 
 
15. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
15.1. Não obstante a Credenciada/Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, à 

Credenciante/Contratante, a esta é reservado lídimo direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços executados através do Gestor e Fiscal designado. 

 
15.2. A Fiscalização exercida por interesse da Administração e não exclui, nem reduz a responsabilidade das 

Credenciadas/Contratadas, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não 
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos, devendo ser observadas as 
exigências contidas no item 8 do Termo de Referência – Anexo I e na Cláusula específica da Minuta do Contrato – Anexo 
VII deste Edital. 

 
16. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
16.1. Ao Contratado/Credenciado poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades 

por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Termo de Referência e 
sujeitando-se as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93. 

 
16.2. A inobservância, pelo Credenciado/Contratado, de cláusula ou obrigações constantes do contrato, ou de 

dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará o IPASGU a aplicar, em cada caso, as 
seguintes penalidades contratuais: 

 
a) Multa de 10% (dez por cento) do valor da fatura mensal, no caso de falha na execução dos serviços, defeito na 

prestação dos serviços; 
b) Suspensão tempária dos serviços 
c) Suspensão definitiva dos serviços; 
d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública de modo 

geral, do Município de Gurupi/TO pelo prazo que for fixado pela em função da natureza e a gravidade da 
falto cometido respeitado os limites legais; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, considerado, para tanto, 
reincidências de faltas, sua natureza e gravidade. 

 
16.3. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pelo IPASGU. Caso o Credenciado/contratado 

não tenha nenhum valor a receber do IPASGU, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, 
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seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda o 
IPASGU proceder à cobrança judicial da multa. 

 
16.4. As multas e penalidades serão aplicadas pelo IPASGU mediante respectivo processo administrativo, sem 

prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
 
16.5. Pela inobservância do disposto nesse instrumento, no Edital, no Termo de Credenciamento e Contrato, 

poderá haver a incidência das penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitação 
e impedimento de contratar com a Administração ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública observada o devido processo e amplo direito de defesa. 

 
16.6. Incorrerá nas mesmas sanções do item anterior aquele que apresentar documento fraudado ou falsa 

declaração para fins de habilitação neste processo de credenciamento. 
   
16.7. A imposição de penalidade(s) dependerá da gravidade do fato que a(s) motivar, avaliando-se tanto a 

situação como as circunstâncias objetivas em que ele ocorreu dentro do devido processo legal. 
 
16.8. A imposição de quaisquer das sanções estipuladas neste edital não ilidirá o direito da Administração Pública 

de exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos que o fato gerador da penalidade 
acarretar para os órgãos gestores, seus usuários e terceiros, independentemente de responsabilidade 
administrativa, civil ou criminal. 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
17.1. O descumprimento das condições do presente chamamento público ou do Contrato que será formalizado, a 

execução irregular ou insatisfatória dos serviços, a não manutenção da regularidade fiscal durante a vigência 
do credenciamento e do contrato, será motivo para o descredenciamento e consequente rescisão contratual. 

 
17.2. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e 

expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do processo 
de seleção. 

 
17.3. Nenhuma indenização será devida às participantes pela apresentação de documentação relativa ao presente 

Edital. 
 
17.4.É facultada à COMEC ou à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Chamamento, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documentos ou informação que deveria constar originalmente nos envelopes entregues pelas participantes.  

 
17.5. Os casos omissos serão decididos pela COMEC.  
 
17.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, para dirimir as dúvidas e os casos omissos. 
 
 
 

Gurupi/TO, aos 13 dias do mês de outubro de 2021. 
 
 

 
 

ZANDER LUÍS GUIMARÃES NASCIMENTO 
PRESIDENTE DO IPASGU 

Decreto nº 586/2021 

mailto:ipasgu@gurupi.to.gov.br


       

 
Anexo I – Termo de Referência - Chamamento Público nº 005 /2021 

IPASGU: BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4-E, gleba 8, 4ª etapa, Prédio IPASGU, parte do loteamento Fazenda Santo 
Antônio, Gurupi – TO, Caixa postal 410 e-mail: ipasgu@gurupi.to.gov.br 

Página 1 de 12 

 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU 

 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 
Processo Administrativo nº 2021.001443 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

 
1.DEMANDANTE 
Demandante: Município de Gurupi por intermédio do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE 
GURUPI. 
Responsável: Zander Luis Guimarães Nascimento 
Telefone: (63) 3312-3727 

 
2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1. O presente procedimento licitatório tem como objetivo o credenciamento de prestadores de serviços para 
atendimento dos usuários, bem como todos os segurados que desejam fazer integrar o plano de saúde do Instituto de 
Assistência dos Servidores de Gurupi doravante denominado IPASGU. 
 
2.2.  Considerando que quanto maior o quantitativo de credenciamentos maior será o acesso dos segurados municipais, 
com atendimento qualitativo e eficiente. Ademais, cumpre ressaltar que o IPASGU não dispõe deste tipo de serviço, o 
que torna o presente chamamento público legal e indispensável.  
 
2.3. Vertente a ser considera é que atualmente aproximadamente 06 (seis) mil usuários (dependentes diretos e indiretos), 
usuários, com variação mensal deste quantitativo, e ainda média de mensal de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) 
médicas, 7.500 (sete mil e quinhentos) exames laboratoriais e de imagens, 220 (duzentos e vinte) internações hospitalares 
diversas e 200 (duzentos) procedimentos odontológicos.  Destaca-se que segundo Johnson Memorial Hospital 
Foundation, “visitas regulares ao médico podem ser, muitas vezes, a diferença entre a vida e a morte”, e ainda 
considerando o período pandêmico que ainda perdura a mais de 16 (dezesseis) meses. 
 
2.4. Lados outro, devem ser observados as benesses econômicas para os estados do Tocantins e Goiás, já que com o 
aumento na demanda, em decorrência de um maior número de atendimentos e, por conseguinte maior será a 
contratação de colaboradores e até mesmo possível abertura de estabelecimentos comerciais, fomentando a economia e 
gerando renda e empregos para ambos os estados. 
 
2.5. Neste diapasão o presente credenciamento tem por finalidade a contratação no estado de Goiás em Tocantins, de 

pessoas jurídicas tais como:  

a) Estabelecimentos Hospitalares; 

b) Clínicas Médicas; 

c) Clínicas de Fisioterapia; 

d) Clínicas de Psicologia; 

e) Clínicas de Odontologia; 

f) Clínicas de Fonoaudiologia; 

g) Laboratórios de Análises Clínicas;  

h) Clínicas de Imagem; 

i) Médicos Odontólogos, Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, Psicólogos e Nutricionistas; 

j) E demais especialidades que poderão proporcionar na área da saúde que podem prestar um atendimento de 

qualidade aos segurados do IPASGU. 

 

2.6. Convém destacar que ampliação para o estado de Goiás deu-se em virtude grande incidência de usuários do 

IPASGU buscar o referido estado para tratamentos médicos, vez que este por muitos anos foi a principal referência da 

população tocantinense, e hoje em virtude por facilidades geográficas e culturais e ainda, em razão de grande parte de a 

população vínculos afetivos naquela região, angariando assim estadia e ajuda no deslocamento.  

 

3. DO OBJETO 

3.1. Constitui objeto deste Termo de Referência é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, NOS ESTADOS 

DE GOIÁS E TOCANTINS, INTERESSADAS EM INTEGRAR A REDE DE  PRESTADORES DE SERVIÇOS NA 

ÁREA DE SAÚDE, PARA FINS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO IPASGU. 
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4.DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4.1. O sistema de Chamamento Público de prestadores de serviços, consistente no conjunto de procedimentos aplicável 

às hipóteses em que a satisfação do interesse público demande a contratação múltipla e simultânea de interessados, 

tornando inexigível a realização do procedimento licitatório. 

 

4.2. O presente Chamamento Público tem o propósito de proporcionara prestação de serviços para a realização de 

contratação de prestadores de serviços na área de saúde, com fulcro nos termos do art. 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de 

junho de 1993, que preceitua ser que preceitua ser “inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição”. 

 

4.3. Após a leitura do texto legal é possível extrair a possibilidade de contratação sem licitação prévia, nos casos em que 

exista inviabilidade de competição para implantação de um sistema de Chamamento Público com o objetivo de 

preservar a lisura, transparência e economicidade dos procedimentos, garantindo o tratamento igualitário a todos os 

interessados que preencham as exigências estabelecidas em regulamento, o que se adéqua perfeitamente à presente 

demanda. 

 

4.4. O Tribunal de Contas da União inclinou favoravelmente para a utilização Credenciamento no âmbito do Sistema 

Único de Saúde - SUS. A 4ª SECEX (Secretaria de Comércio Exterior) do Ministério da Indústria Comércio Exterior e 

Serviço, aponta as características enumeradas pela doutrina para possibilitar a seleção de prestadores de serviço 

utilizando o instituto do credenciamento e demonstra que os serviços públicos de saúde se enquadram nestas 

características, como por exemplo: preço de mercado razoavelmente uniforme, impessoalidade na definição da 

demanda, níveis técnicos da atividade bastante regulamentados ou de fácil verificação. 

 

4.5. Destaca-se que o Tribunal se deparou com a realização de credenciamento por parte de estados e municípios e não 

desabonou o procedimento, o que permite entender que a utilização deste procedimento é acertada (Acórdãos 295/2011-

Plenário, 1.078/2011-Plenário, 528/2011-2ª Câmara, dentre diversos outros). 

 

4.6. O principal objetivo é assegurar a legalidade e impessoalidade na contratação pessoas jurídicas na área de saúde 

para a prestação dos serviços almejados, as quais deverão possuir capacidade técnica e assim atender todas as 

necessidades de execução.  

 

4.7. O Sistema de Credenciamento a ser realizado mediante Chamamento Público tem como fundamento a Lei Estadual 

nº 2.980, de 08 de julho de 2015, Lei n° 1.370 de 28 de março de 2000, bem como  Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

Portaria GAB/IPASGU n° 035 de 10 de junho de 2021. 

 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES OBJETO 

5.1. O presente credenciamento contempla a execução de todas as atividades e serviços necessários à prestação de 
assistência à saúde devida aos usuários/segurados do IPASGU SAÚDE, nas áreas nominadas a seguir: 
 
a)CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA: Estabelecimentos Hospitalares, Clínicas Médicas, Clínicas de 
Fisioterapia, Clínicas de Psicologia, Clínicas de Odontologia, Clínicas de Fonoaudiologia, Laboratórios de Análises 
Clínicas, Clínicas de Imagem e Especialidades em todas as áreas. Médicos Odontólogos, Fonoaudiólogos, 
Fisioterapeutas, Psicólogos e Nutricionistas e especialidades em todas as áreas; 
 
5.2. A quantidade de credenciados, pessoa jurídica será de acordo com as necessidades/demandas do Instituto e todos 
os procedimentos serão de acordo com as necessidades/demandas do IPASGU para atender  a rede de segurados, ante 
autorização prévia.  
 
5.3. A realização de serviços deverá ser autorizada pelo Plano de Assistência do IPASGU aos seus segurados e 
dependentes, conforme especificado na Lei Municipal n.º1370/00 e Regulamento, tabela da CBHPM 4ª Edição 
(Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos), AMB/92 (0,30CH - laboratórios), Tabela própria 
(Fono e Psico), Portarias, Acordos, Pacotes e Atos Normativos correspondentes a esses serviços.    

 

6.DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ADMISSÃO DO USUÁRIO 
6.1. O Inicio da prestação dos serviços esta condicionada ao credenciamento prévio, momento em que será observada 

todas as exigências constantes neste instrumento, e, por conseguinte o assinatura do instrumento contratual e  

cadastramento do credenciamento junto ao IPASGU.  
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6.2. As Credenciadas disponibilizarão: logística em local próprio, o qual deverá conter estrutura física e operacional 

compatíveis com o objeto deste Termo de Referência.  

6.3. As Credenciadas executarão os servidos habilitados, acompanhados de solicitação de profissional de saúde devidamente 

assinada e carimbada por profissional habilitado; 

6.4. As Credenciadas deverão disponibilizar para o atendimento do objeto, às suas expensas, material mínimo necessário 

para identificação dos pacientes, insumos, equipamentos e recursos humanos necessários, no local onde se executará os 

serviços e procedimentos realizados atividades pertinentes à prestação de serviços deverão ser realizadas nas instalações 

dos Credenciadas. 

6.5. As Credenciadas implantarão sistema de gerenciamento dos procedimentos ou utilizará sistema fornecido pela Credenciante, com 

a finalidade de automatizar todos os processos de execução do objeto; 

6.6. As Credenciadas deverão implantar e manter no seu estabelecimento programas (software), devendo este realizar interface e 

integração com o sistema da Credenciante ou utilizar o sistema fornecido pela Credenciante, além de equipamentos de 

informática (hardware) e recursos humanos, permitindo a liberação eletrônica de guias; 

6.7. Os resultados de exames e procedimentos devem ser entregues pelos Credenciadas diretamente para o 

paciente/segurado do IPASGU; 

6.8. As Credenciadas apresentarão relatório mensal dos pacientes atendidos com quantidade de cada procedimento 

realizado junto ao Credenciante que serão confrontados com as solicitações autorizadas pelo complexo regulador a serem 

faturados, para prestação de contas; 

6.9. As especificações de consultas, sessões, exames e cirurgias, as quantidades estimadas mensais atendidas podem 

sofrer alterações com a inclusão ou exclusão de exames, quantidades e locais previstos, de acordo com a necessidade da 

Credenciante e de acordo com a legislação vigente. Qualquer alteração deverá ser formalizada mediante termo aditivo; 

6.10. As Credenciadas deverão arcar com todos os encargos fixados pelas Leis Trabalhistas e Previdenciárias, com 

respeito a seus empregados e técnicos envolvidos na prestação de serviços e seguir as normas regulamentadoras 

trabalhistas, bem como arcar com todos os tributos legais inerentes à prestação dos serviços; 

6.11. Os novos programas ou novos procedimentos desenvolvidos pela Credenciante no decorrer da contratação e que 

demandarem atividades de prestação de serviços de consultas, exames e cirurgias, em comum acordo entre 

Credenciante e Credenciadas, sendo que seus custos serão classificados como extraordinários e/ou adicionais e 

repassados integralmente para a Credenciante e formalizados em Termo Aditivo; 

6.12. As Credenciadas devem disponibilizar profissional (is) responsável (is) para orientar, coordenar e resolver 

quaisquer questões pertinentes à execução dos serviços e correção de situações adversas, devendo indicar sua 

localização para as reclamações e solicitações da Credenciante; 

6.13. As Credenciadas deverão estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária à prestação 

dos serviços previstos, com a qualidade e rigor desejado, garantindo a sua supervisão desde a implantação. 

7. DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

7.1. Caberá à Credenciante determinar metas físicas, qualitativas e assistenciais a ser cumprido, o volume de prestação 

de serviços, a humanização do atendimento, a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários do IPASGU; 

 

7.2. INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS: Caberá à Credenciada disponibilizar todos 

os recursos físicos, insumos permanentes e de consumo, e profissionais necessários e execução dos serviços, 

devidamente capacitados para a realização das atividades em número suficiente para atender a demanda, devidamente 

uniformizados e equipados com todos os EPI’s (equipamentos de proteção individual). 

7.3. INSTALAÇÕES: Possuir espaço físico apropriado ao atendimento, com acesso e adaptações específicas aos 

portadores de deficiência motora, cadeirantes e pacientes transportados (rampa, corrimão, banheiros adaptados), 

arcando com todos os custos inerentes à instalação e manutenção das instalações locais; sala climatizada para 

atendimento na realização das consultas, sessões, exames e procedimentos, recepção e sala de espera climatizada para 

acompanhantes, sanitários para pacientes, sanitários para funcionários. 
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7.4. RECURSOS HUMANOS: Profissionais devidamente habilitados e registrados em suas respectivas entidades de 

classe. Aqueles credenciados em especialidades devem apresentar os títulos da especialidade realizados nos termos 

legais e em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC; 

 

7.5. As Credenciadas serão responsáveis por todos os custos de instalações, manutenção de bens e equipamentos que 

venham a utilizar na prestação de serviços à Credenciante, assim como pela segurança das instalações, produtos, 

equipes que trabalharão durante toda a vigência do contrato. 

8. DOS SISTEMAS DE CONTROLES / MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO 
8.1. As Credenciadas deverão prestar informações relativas ao atendimento, de acordo com a orientação do responsável 

pela Gestão do contrato da Credenciante; 

 

8.2. As Credenciadas deverá fornecer relatório do banco de dados quando solicitado e realizado em sistema próprio, 

com prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo o mesmo de propriedade da Credenciante e não autorizado para outros 

fins; 

8.3. Realizar pesquisas de satisfação com os usuários, iniciando - se após a implementação completa dos serviços, sob 

supervisão da Credenciante; 

8.4. As Credenciadas deverão fornecer relatórios periódicos, que facilitem e orientem as ações de controle e regulação da 

Credenciante, tais como: estatística de atendimento, estatística de tempo (percentual de requisições de consultas, exames 

e cirurgias atendidos dentro dos prazos), relatórios financeiros para controle e fiscalização; 

8.5. Manter registro pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, preferentemente na forma digital, a fim de permitir a 

recuperação de dados. 

9. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. Não obstante as Credenciadas serem os únicos e exclusivos responsáveis pela execução de todos os serviços, ao 

Credenciante é reservado o direito de, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, por meio do 

Gestor e Fiscal ora designado. 

 

9.2. Para fiscalização do sistema, recebimento dos faturamentos atesta das Notas Fiscais e fiscalização do contrato, fica 

designado à servidora Miria Azevedo Fonseca, Cargo: Coordenadora de Perícias Médicas e Odontológicas telefone 

para contato: (63) 3312-3727, endereço de e-mail eletrônico: ipasgu@gurupi.to.gov.br e ipasgu3@gmail.com, observando-

se no que couber as obrigações elencadas neste instrumento. 

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

a)Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função 

profissional; 

b)Se utilizar do procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços para o acompanhamento do desenvolvimento 

dos trabalhos, medição dos níveis de qualidade; 

c)Conferir e vistar os relatórios dos procedimentos e serviços realizados pelas Credenciadas; 

d)Avaliar a Medição dos serviços efetivamente prestados, descontando o equivalente aos não realizados bem como 

aqueles não aprovados por não conformidade aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis à 

Credenciada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato; 

e)Encaminhar aos Credenciadas o Relatório Mensal dos Serviços, para conhecimento da avaliação. 

 

9.4.Se constatada pela fiscalização o não atendimento das determinações quanto a regular execução dos serviços, dentro 

do prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da solicitação a Credenciante poderá ordenar a suspensão dos serviços, 

sem prejuízos das penalidades a que as Credenciadas prestador dos serviços estejam sujeito. 

 

9.4.1. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Credenciadas, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo 

atestado os serviços prestados, subsistirá a responsabilidade das Credenciadas pela solidez, qualidade e segurança 

destes serviços. 

 

mailto:ipasgu@gurupi.to.gov.br


       

 
Anexo I – Termo de Referência - Chamamento Público nº 005 /2021 

IPASGU: BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4-E, gleba 8, 4ª etapa, Prédio IPASGU, parte do loteamento Fazenda Santo 
Antônio, Gurupi – TO, Caixa postal 410 e-mail: ipasgu@gurupi.to.gov.br 

Página 5 de 12 

 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU 

 
 
 

10.DA REMUNERAÇÃO 

10.1.  As Credenciadas receberá pelos serviços efetivamente prestados de acordo com os valores previsto na tabela da 

CBHPM 4ª Edição (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos), Portarias, Atos Normativos 

correspondentes a esses serviços, conjugados com os valores previstos na Portaria IPASGU 035/2021. 

 

10.2. Disponível sítio eletrônico: 

http://www.gurupi.to.gov.br/intranet3/source/mods/cads/ipas/files/100620211141_PORTARIA_N_0352021_INSTITUI_TABELA

_DE_PRECOS_PELOS_SERVICOS_PRESTADOS_AO_IPASGU_100620.pdf. 

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO 
11.1. O pagamento do serviço será realizado para cada procedimento realizado, após envio do faturamento, que deverá 

ocorrer até o dia 10 do mês subsequente a execução dos serviços conforme a tabela da CBHPM 4ª Edição (Classificação 

Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos), AMB/92 (0.30 CH), Portarias, Acordos, pacotes e Atos 

Normativos correspondentes a esses serviços, conjugados com os valores previstos na Portaria IPASGU 035/2021; 

11.2.Serão considerados, para fins de pagamento, apenas os procedimentos realizados dentro dos padrões de qualidade 

exigidos no Edital e seus anexos. 

11.3. O pagamento será feito mediante apresentação mensal das faturas, com suas respectivas guias e os pedidos dos 

exames complementares devidamente autorizados pelo IPASGU, com os dados da produção acompanhados, do 

relatório detalhado; 

11.4. Após aprovação do faturamento, será autorizado envio da respectiva nota fiscal referente aos serviços prestados; 

11.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá 

estar acompanhada dos pedidos, devidamente assinados e autorizados para tal. 

11.6. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente do Credenciado, após a emissão da Nota 

Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável ao Prestador de Serviço, em até 30 (trinta) dias úteis após 

o Atesto de Recebimento/Execução do objeto; 

11.7. Poderá ser definido limite mensal a ser pago pelo Departamento de Faturamento do IPASGU, mediante a 

aprovação quanto ao quantitativo e a qualidade dos serviços efetivamente prestados. 

11.8. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) sob o qual será emitida 

a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado no Credenciamento; 

11.9. A Credenciada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido/executado, sem 

rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e 

respectiva Agência; 

11.10. A Nota Fiscal/Faturas emitidas pelo Credenciado Contratado deverá conter, em local de fácil visualização Nº do 

Processo de Chamamento Público, Nº do Contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e 

fornecimento/execução do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

11.11. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente do Departamento de 

Faturamento do IPASGU, e deverá estar acompanhada da(s) fatura (s) emitida pelo respectivo credenciado/prestador 

de serviço responsável, devidamente assinada pelo segurado ativo cadastrado no sistema de emissão de guias; 

11.12. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de comprovação da 

Regularidade Fiscal: a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 

Certidão Negativa de Estadual,  Municipal, FGTS e Trabalhista; 

11.13. Nenhum pagamento será efetuado à Credenciada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) 

pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes do credenciamento correrão à conta dos recursos previstos na dotação orçamentária:  
 

 Ação: 5.739 Manutenção Ativ. Dep. Técnico e Social 
 Dotação: 05.0501.09.272.0941.2111 
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 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 

 Fonte de Recurso: 5510 
 

13. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

13.1. São obrigações da CREDENCIANTE/CONTRATANTE, além das obrigações constantes na Lei Federal nº 

8.666/93, as contidas neste Termo de Referência, bem como as estipuladas por determinação legal pertinente: 

 

a) Publicar a lista/resultado da(s) credenciada(s) no Diário Oficial do Município, no Diário Oficial da União, no Mural 
e no site Oficial da Prefeitura; 

b) Publicar o resumo do Termo de Credenciamento e/ou do Contrato a ser firmado, dos eventuais aditamentos 
contratuais na imprensa oficial, conforme a Lei federal 8.666/93;  

c) Transmitir à Credenciada/Contratada as informações necessárias à prestação do serviço; 
d) Promover, através de seu fiscal ou representante com competência para atestar o efetivo serviço, o 

acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas, e comunicando à Credenciada/Contratada a ocorrência de quaisquer fatos que exijam 
medidas corretivas por parte do mesmo;  

e) Efetuar, nos prazos previstos neste Termo de Referência, o pagamento à Credenciada/Contratada exclusivamente 
referente ao serviço prestado; 

f) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela Credenciada/Contratada, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, 
ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da 
nova fatura devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para 
efeito de atualização do valor contratual; 

g) Auditar as faturas apresentadas. 
h) Garantir que todos os pedidos de procedimentos estejam devidamente identificados contendo o nome completo e 

legível do paciente, do profissional; número do cartão e deverá estar assinado e carimbado. 
i) Observar e fazer cumprir todas as regras relativas ao de informações entregues pelos Credenciados, especialmente, 

mas não se limitando, às regras constitucionais e previstas na legislação de sigilo de dados, respondendo 
integralmente por quaisquer prejuízos ocasionados aos Contratados e aos pacientes, pela inobservância dessa 
obrigação, inclusive após o encerramento da vigência do presente instrumento. 

j) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado, objeto do presente 
Termo, com competência para atestar o efetivo serviço, bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas 
e comunicar aos Credenciados as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

k) Designar perito, de nível superior, com objetivo de gerenciar e supervisionar as atividades prestadas pelas 
Credenciadas.  

l) Nomear perito para desempenhar as sequentes atividades: 
a.1.) Acompanhar periodicamente as requisições (solicitações) de consultas, exames e cirurgias, para avaliar, a 

necessidade da realização dos mesmos. 

a.2.) Acompanhar e garantir que as requisições de exames devem ser preenchidas em formulário adequado para cada 
tipo de procedimento, com informações claras e legíveis. 

a.3.) Garantir que todos os pedidos deverão estar devidamente identificados contendo o nome legível do paciente, 
número de prontuário, número da carteira de identidade (se menor, a identidade do responsável), idade, data de 
nascimento, endereço. Este deverá estar assinado e carimbado pelo solicitante. 

 
13.2. São obrigações da CREDENCIADA/CONTRATADA, além das obrigações constantes na Lei Federal nº 8.666/93, 

as contidas neste Termo de Referência, bem como as estipuladas por determinação legal pertinente: 
a) Garantir a execução do objeto conforme condições, especificações, prazos e valores estabelecidos constantes neste 

Termo de Referência, bem como no Termo de Credenciamento e no Contrato;  
b) As Credenciadas deverão apresentar até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, as faturas com relatórios de cada 

procedimento; 
c) As Credenciadas deverão registrar todos os usuários atendidos, devendo manter atualizadas as informações; 
d) As Credenciadas deverá ter Programa de Controle de Qualidade ou Certificado de Acreditação, orientado e emitido 

por organizações/instituições legalmente habilitadas; 
e) As Credenciadas, para fiel atendimento do objeto do presente Termo de Referência, manterão em perfeito estado de 

funcionamento, manutenção e desempenho, os equipamentos utilizados na execução dos serviços, obedecendo todas 
as normas aplicáveis. 

f) Submeter-se a fiscalização da Credenciante referente à prestação de serviços bem como cumprimento das exigências 
neste Termo contidas; 

g) Assumir responsabilidades legais, administrativas, trabalhistas, tributárias e técnicas pela execução dos serviços 
prestados;  
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h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente Credenciamento, em especial encargo social, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
i) Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à Credenciante ou a 
terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
j) A inadimplência do Credenciado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à 
Credenciante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 
k) Cumprir as Normas Regulamentadoras de Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho (NR). 
l) Manter durante toda a execução do contrato, em contabilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência. 
m) Responsabilizar-se, civil e/ou criminalmente, por todos os atos e omissões que, direta ou indiretamente, 
cometerem na execução do objeto, arcando com indenização, se for o caso, à parte prejudicada; 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões referentes ao objeto contratado que se 
fizerem necessárias;  
o) Permitir fiscalização, por parte da Credenciante com pré-agendamento, para a vistoria dos serviços e o livre 
acesso às dependências, bem como prestar, quando solicitada, as informações visando o bom andamento do(s) serviço(s). 
p) Disponibilizar equipe devidamente treinada, capacitada e habilitada para a execução dos Serviços credenciados, 
responsabilizando-se pela gestão técnica dos serviços que prestar, bem como pelos atos de seus profissionais, além de 
indicar um profissional para a função de Responsabilidade Técnica junto à Vigilância Sanitária, quando necessário. 
q) Manter atualizada junto do IPASGU a equipe de profissionais de saúde, com a comunicação expressa da 
entrada ou saída de profissional; 
r) Garantir que os equipamentos, insumos e materiais serão suficientes ao bom funcionamento, para a realização 
dos Serviços credenciados, mediante as necessidades dos usuários vinculados à Credenciante. 
s) O Credenciado se submeterá às normas vigentes da Credenciante e do Ministério da Saúde; 
t) O Credenciado deverá ter um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS, onde os 
resíduos provenientes dos procedimentos de saúde sejam descartados em lixeiras devidamente apropriadas, com saco, 
tampa, pedal e identificação (sinalização) do resíduo descartado, atendendo aos parâmetros referenciados na NBR 
9191/2002 da ABNT, NBR 7.500/2017 da ABNT, Resolução RDC ANVISA n°306/2004 e Resolução CONAMA n° 
358/2005 que dispõe sobre os resíduos sólidos e sua classificação: 

 GRUPO A – RESÍDUOS BIOLÓGICOS (POTENCIALMENTE INFECTANTE) 

 GRUPOS B – RESÍDUOS QUÍMICOS 

 GRUPO C - RESÍDUOS RADIATIVOS 

 GRUPO D – RESÍDUOS COMUNS 

 GRUPO E – RESÍDUOS PERFUROCORTANTES OU ESCACRIFICANTES 
u) Responsabilizar-se por toda a documentação solicitada e/ou necessária para regularização de pagamentos; 
v) Cumprir fielmente as obrigações contidas neste instrumento, sendo vedada qualquer transferência; 
w) As Credenciadas se obrigam a manter seus profissionais inscritos nos respectivos órgãos reguladores, 
preservando sua habilitação para prestação dos serviços objeto do presente contrato e comprovar anualmente o vínculo 
de seus empregados junto a estes órgãos. 
x) As Credenciadas deverão prestar os serviços a serem contratados dentro dos rigorosos padrões de qualidade e 
obedecendo as indicações técnicas do fabricante dos produtos utilizados, possuindo, inclusive, registro nos órgãos 
competentes. 
y) As Credenciadas prestarão os serviços de forma adequada e segura, respeitando toda a legislação vigente 
incidente sobre o objeto do credenciamento, em especial. Os técnicos que prestarão os serviços deverão usar crachá de 
identificação. 
z) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais 
regulamentos em vigor no local de trabalho. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da 
legislação fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes 
da execução do serviço 
a.1)Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para a Credenciante, os serviços que, a critério desta, não tenham sido bem 
executados ou que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 
a.2) O Credenciado deverá realizar auditorias internas. 
a.3) Possuir alvará da Vigilância Sanitária, válido e vigente. 
a.4) Possuir inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde (CNES), compatível com os serviços 
credenciados. 
 
13.3. Os Credenciados, além das obrigações contidas neste Termo, obrigar-se-á: 

a)Ter ciência que serão credenciados apenas os interessados que forem considerados aptos em todos os requisitos e 
apresentar a documentação exigida; 
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b)Manter, durante toda a execução da prestação do serviço, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência, (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93); 
c)Tomar conhecimento prévio e concordar em cumprir a forma de execução do serviço, da forma como a Credenciante 
exige e descreve no Termo de Referência; 
d)Assumir por sua exclusiva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus prepostos causados 
a Credenciante ou a terceiros, em decorrência da execução de procedimentos realizados em desacordo com as normas 
técnicas estabelecidas; 
e)Assumir os custos e gastos referentes a procedimentos realizados sem que tal procedimento tenha sido previamente 
autorizado pelo IPASGU. 
f)Proceder no agendamento para a realização de procedimentos leves, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, demais 
procedimentos prazo máximo de 30 (trinta) dias. Nos casos de Urgência e Emergência deverá ocorrer de forma imediata, 
conforme solicitação da Credenciante; 
g)Não transferir a outrem as obrigações assumidas; 
i)   Zelar pela boa e eficiente execução do serviço.  
 
13.4.É vedado ao credenciado Contratado (a) paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso 

prévio e dentro do prazo pré - estabelecido. 

 

14. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
14.1. Ao Contratado/Credenciado poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por 
perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Termo de Referência e sujeitando-se 
as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93. 
 
14.2. A inobservância, pelo Credenciado/Contratado, de cláusula ou obrigações constantes do contrato, ou de dever 
originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará o IPASGU a aplicar, em cada caso, as seguintes 
penalidades contratuais: 
 
a) Multa de 10% (dez por cento) do valor da fatura mensal, no caso de falha na execução dos serviços, defeito na 
prestação dos serviços; 
b) Suspensão tempária dos serviços 
c) Suspensão definitiva dos serviços; 
d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública de modo geral, 
do Município de Gurupi/TO pelo prazo que for fixado pela em função da natureza e a gravidade da falto cometido 
respeitado os limites legais; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, considerado, para tanto, 
reincidências de faltas, sua natureza e gravidade. 
 
13.3. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pelo IPASGU. Caso o Credenciado/contratado não 
tenha nenhum valor a receber do IPASGU, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua 
intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 
encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda o IPASGU proceder à 
cobrança judicial da multa. 
 
14.4. As multas e penalidades serão aplicadas pelo IPASGU mediante respectivo processo administrativo, sem prejuízo 
das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
 
14.5. Pela inobservância do disposto nesse termo de referência, no Edital, no Termo de Credenciamento e Contrato, 
poderá haver a incidência das penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública observada o devido processo e amplo direito de defesa. 
 
14.6. Incorrerá nas mesmas sanções do item anterior aquele que apresentar documento fraudado ou falsa declaração para 
fins de habilitação neste processo de credenciamento. 
   
14.7. A imposição de penalidade(s) dependerá da gravidade do fato que a(s) motivar, avaliando-se tanto a situação como 
as circunstâncias objetivas em que ele ocorreu dentro do devido processo legal. 
 
14.8. A imposição de quaisquer das sanções estipuladas neste edital não ilidirá o direito da Administração Pública de 
exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos que o fato gerador da penalidade acarretar para os 
órgãos gestores, seus usuários e terceiros, independentemente de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. 
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15. DA INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
15.1. As pessoas jurídicas que desejarem participar do processo de credenciamento deverão inscrever-se de forma 

presencial, junto ao IPASGU, BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4-E, gleba 8, 4ª etapa, Prédio IPASGU, 

parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP:77.410-040, Caixa Postal 410,  ou mediante envio pelos 

correios de toda a documentação necessária autenticada. 

 

15.2. As interessadas deverão, obrigatoriamente, preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, que será 

disponibilizado em forma de Anexo do Edital do Chamamento Público, devendo o mesmo ser ENTREGUE 

JUNTAMENTE COM O ENVELOPE CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, observadas as 

disposições do Instrumento Convocatório. 

 

15.3. No referido formulário deverão ser preenchidos os campos específicos com informações diversas tais como: Razão 

Social, CNPJ, Endereço Completo, Telefone 01, Telefone 02, E-mail dentre outras informações contidas no próprio 

formulário. 

 
15.3.1. O Formulário de Inscrição deverá ser emitido, preenchido e entregue em duas vias iguais, sendo que uma ficará 

acostada ao envelope entregue e a outra será devolvida à pessoa da interessada com o devido atesto de 

recebimento/protocolo emitido pela COMEC, que deverá informar data, hora, assinatura e identificação de quem os 

recebeu. 

 
15.4. O preenchimento correto dos dados no formulário de inscrição bem como toda a documentação contida dentro do 

envelope é de responsabilidade exclusiva da candidata não sendo admitidas alegações de erro e alterações de dados 

e/ou inserção de documentos encerrado o período de inscrição, salvo erros formais que não alterem a essência das 

informações.  

 
15.5. A ausência, o preenchimento incorreto, ou informações inverídicas de qualquer dos dados poderá acarretar na 

invalidação da inscrição. 

 
15.6. O referido Formulário somente será recebido e as inscrições e serão consideradas efetivadas mediante a 

apresentação e entrega do envelope com a documentação exigida para habilitação conforme estipulado neste Termo. 

 
15.7. Os envelopes somente serão abertos com fins de análise após o término do período de inscrição, ficando em posse 

da COMEC com seus lacres devidamente indevassáveis e rubricados pela pessoa que efetuou a inscrição e pelo membro 

da referida comissão que recebeu o mesmo. 

 
16. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

16.1. As interessadas em se credenciar para a prestação dos serviços deste Termo deverão apresentar, além dos 

documentos referentes à habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira a serem elencados no Edital do 

Chamamento, os seguintes documentos quanto à qualificação técnica: 

 

a) FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO devidamente preenchido em duas vias de igual teor; 

 

 A documentação obrigatória deverá ser apresentada no ato da inscrição, sendo ela: 

b) Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) do Ministério da Fazenda; 
c) Contrato social e respectivas alterações ou consolidação contratual (onde constem todas as alterações 
contratuais), inscrito ou registrado no órgão competente (Junta Comercial, Cartório ou Conselho de Classe), quando for o 
caso; 
d) RG e CPF da pessoa indicada para representar a empresa e assinar o Contrato (administrador); 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal na forma da lei; 
f) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, com validade comprovada até a data da entrega dos documentos; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por meio de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, no prazo de 
validade nos termos da lei; 
h) Os Profissionais deverão apresentar RG, CPF, Carteira profissional, certidão de regularidade da entidade de 
classe, comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil da (s) subárea(s) de conhecimento e especialidades: 
diploma, certificado, declaração emitida pela instituição de ensino ou, ainda, cópia do registro profissional (todos 
autenticados), Certidão Negativa de débitos (Federal, estadual e Municipal da cidade de Gurupi-TO), certidão de 
antecedentes criminais (Federal da 1ª região, Justiça militar e Estadual de Goiás e Tocantins). 
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16.2. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada por meio de cartório 

competente; 

16.3. Documentos de Comprovação de nível superior (graduação especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado) 

deverão estar de acordo com o descrito no Artigo 48 da Lei Federal n° 9.394/1996. 

16.4. A documentação obrigatória deverá ser apresentada no ato da inscrição, sendo ela: 

16.2. Dos Documentos para Comprovação da Qualificação Técnica  

a) Comprovante de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES); 

 

b) Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, na forma da lei; 

d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, com validade comprovada até a data da entrega dos documentos; 

e) Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica do prestador, informando nome, RG, CPF, carga 

horária semanal, cargo, função e número de inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando for o caso e 

documento que comprove o vínculo empregatício; 

f) Certificado de especialidade devidamente reconhecido pela respectiva entidade de classe, RG e CPF do responsável 

técnico pelo serviço a ser contratado e documento que comprove o vínculo empregatício; 

g) Atestado de Capacidade Técnica referente às experiências relatadas, fornecido pelos Contratantes do serviço, 

apresentado em papel timbrado identificado e assinado (nome legível da pessoa responsável por sua emissão, função 

que exerce comprovando que o trabalho foi executado, indicando título do serviço prestado, período, resultado obtido 

e nome do prestador de serviços); 

h) Comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil da (s) subárea (s) de conhecimento e especialidades: 

cópia simples (frente e verso) de diploma, certificado, declaração emitida pela instituição de ensino. 

 
16.2. Os documentos emitidos em sites eletrônicos e as declarações solicitadas deverão preferencialmente, no que couber, 

serem apresentados em sua forma original, os demais ser apresentados em cópia autenticada por meio de cartório 

competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, por cópias simples, para as quais deverão ser 

apresentadas os originais com fins de conferência e autenticação por parte da Comissão Especial de Credenciamento – 

COMEC. 

17. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

17.1. A análise da documentação para fins de habilitação técnica, fiscal e jurídica com base nos documentos dos inscritos, 

será realizada pela Comissão Especial de Credenciamento – COMEC que será composta por 04(quatro) membros, todos 

servidores do IPASGU, Cidade de Gurupi/TO, nomeados pela Portaria nº 039/2021 de 03 de agosto de 2021, cuja 

atuação dar-se-á em estrita observação aos requisitos legais previstos na legislação aplicável. 

17.2. A Comissão Especial de Credenciamento – COMEC irá analisar a documentação apresentada no prazo de 30 

(trinta) dias úteis, as empresas habilitadas serão convocados através do endereço eletrônico e-mail fornecido e site da 

Prefeitura Municipal de Gurupi/IPASGU para assinatura do instrumento do contrato.   

17.1. Da Seleção Dos Critérios 

17.1.1. Apresentar documentação que comprove qualificação técnica, capacidade operacional e quantidade suficiente de 

profissionais que executarão as atividades uma vez que não poderão subcontratar os serviços em sendo Pessoa Jurídica. 

17.1.2. O não atendimento quanto à apresentação dos documentos exigidos para habilitação, bem como a apresentação 

de qualquer documento faltoso ou com vigência expirada, levará a interessada inscrita à inabilitação e consequentemente 

à eliminação do credenciamento. 

17.1.3. Comissão de Seleção é soberana e decidirá sobre casos omissos; 
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17.1.4. Após a análise das documentações apresentadas pelos interessados, a Comissão Especial de Avaliação juntamente 

com o IPASGU disponibilizará o resultado, por ordem de classificação, no site da Prefeitura Municipal de 

Gurupi/IPASGU e no Diário Oficial do Município de Gurupi/TO; 

17.1.5. Após a divulgação do resultado, as empresas não habilitadas ao rol de credenciados, poderão recorrer do 

resultado, em relação à avaliação da documentação enviada no ato de inscrição, apresentando suas razões devidamente 

fundamentadas, o recurso deverá ser interposto no e-mail: procuradoriaipasgu@gmail.com, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir do primeiro dia subsequente a data da publicação do resultado. 

17.1.6. Os recursos e serão dirigidos à Comissão Especial de Credenciamento – COMEC, que terá o prazo de até 10 (dez) 

dias úteis para análise. 

17.1.7. Não será admitido mais de um recurso em nome do mesmo interessado, versando sobre o mesmo motivo. 

17.1.8. Decididos em todas as instâncias administrativas os recursos interpostos, o resultado será homologado pelo 

IPASGU e publicado site da Prefeitura Municipal de Gurupi/IPASGU e no Diário Oficial do Município de Gurupi/TO. 

17.1.9. As pessoas jurídicas que cumprirem todas as exigências deste Termo de Referência serão consideradas 

habilitadas no processo de CREDENCIAMENTO e constituirão o rol de credenciados, ficando estabelecido que as 

contratações para prestação do serviço, somente serão efetivadas em observação aos critérios de necessidade dos 

serviços, de conveniência administrativa e, em especial, aos limites da disponibilidade orçamentária e financeira do 

IPASGU. 

18. DA PUBLICIDADE DO RESULTADO  
18.1. Após a análise da documentação apresentada pelas interessadas o resultado será divulgado, conforme ordem de 

classificação, no site da Prefeitura Municipal de Gurupi e no Diário Oficial do Município-DOMG e no Diário Oficial da 

União-DOU.  

19. DO CREDENCIAMENTO E DA SUA VIGÊNCIA 

19.1. O presente chamamento público tem prazo de validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período de 

acordo com as demandas do IPASGU e a quantidade de credenciados habilitados; 

 

19.2. As inscrições dos interessados que estiverem aptos podem acontecer dentro do período de vigência do chamamento 

público. 

 
20. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO E DA SUA VIGÊNCIA 

20.1. Da Contratação  

20.1.1. A contratação decorrente do Credenciamento será formalizada mediante celebração de Instrumento Contratual.  

 
20.1.2. Após a homologação do procedimento do credenciamento, firmado o Termo de Credenciamento, as empresas 

serão convocadas para assinar o Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da 

referida Convocação.  

20.1.3. Firmado o Contrato a empresa estará autorizada a iniciar a Prestação dos Serviços observados as especificações 

constantes neste Termo de Referência, após a assinatura do contrato de prestação de serviço, podendo, a critério de a 

Contratante ser emitida uma Ordem de Início de Serviço. 

20.2. Da Vigência do Contrato   

20.2.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, com vantagens para a Credenciante, até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento 

no art. 57, inciso II, da Lei n.º8.666/1993. 

 

20.3. Da Publicidade do Contrato   

20.3.1. O Contrato terá sua publicidade formalizada mediante a publicação de seu extrato no Diário Oficial do 

Município-DOMG e no Diário Oficial da União-DOU, e sua íntegra no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi. 

 
21. DO DESCREDENCIAMENTO 

21.1. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á, no que couber, o disposto no Art. 109 da Lei 8.666/93. 
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21.2. Ocorrerá o descredenciamento a pedido da Credenciada, quando comprovar que está impossibilitada de cumprir as 

exigências contratuais, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior. 

21.3. A credenciada que desejar se descredenciar deverá solicitar mediante aviso escrito a Instituto de Assistência dos 

Servidores de Gurupi - IPASGU, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

22.1. O descumprimento das condições do presente chamamento público ou do Contrato que será formalizado, a 

execução irregular ou insatisfatória dos serviços, a não manutenção da regularidade fiscal durante a vigência do 

credenciamento e do contrato, será motivo para o descredenciamento e consequente rescisão contratual. 

 
22.2. Nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar de forma alguma de projeto concorrente ou ter 

quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as candidatas interessadas, ou de parentesco com os 

proponentes. 

 
22.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, para dirimir as dúvidas e os casos omissos. 

 

23. DOS ANEXOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA: 

 Anexo A: Lei n° 1.370, de 28 de março de 2000; 

 Anexo B: Portaria GAB/IPASGU N° 035, de 10 de junho de 2021; 

 Anexo C: Portaria GAB/IPASGU N° 040, de 04 de agosto de 2021. 
 

 
Gurupi/TO, xx de xxxxx de 2021. 

 

Aprovo o presente Termo de Referência, 
 
 

Raquel Albuquerque dos Santos 
Coord. de Contratos e Termos de Referência 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 
SECAD Fone (63) 3311-4309 

 
 

 
 

Miria Azevedo Fonseca  
Responsável técnica pela especificação Objeto 

SEMUS – Fone (63) 3315-0069 

 

ZANDER LUÍS GUIMARÃES NASCIMENTO 
PRESIDENTE DO IPASGU 

Decreto nº 586/2021 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 
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ANEXO II 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 
À 
Comissão Especial de Credenciamento – COMEC 

Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi – IPASGU 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.003739  
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, NOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS, 

INTERESSADAS EM INTEGRAR A REDE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 
SAÚDE, PARA FINS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO IPASGU. 

 

 
 

DADOS DA PESSOA JURÍDICA 

 
Razão Social: 

CNPJ:                                                                   Inscrição Estadual:  

Endereço: 

Bairro:                                                          Cidade:                                            UF:           CEP: 

e-mail: Telefone: 

 
DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

 

Nome completo: 

Estado Civil:                                                Nacionalidade: 

RG:                                                                 CPF: 

Profissão/Função na Empresa: 

Data de Nascimento:                                   

Telefone:                                                      Watsapp: 

E-mail: 

Endereço: 

Bairro:                                                    Cidade:                                          UF:             CEP: 

 
 

Ao assinar este formulário de inscrição, declaro ter ciência de todas as condições estipuladas 
no EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2021, bem como concordar com os termos que o 
regem. 

 

Gurupi/TO; ____/_____/2021                                                   
 
 
 

_______________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021  
Processo Administrativo nº 2021.0003739 

 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÕES CONSOLIDADAS   
 

À 
Comissão Especial de Credenciamento – COMEC 

Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi – IPASGU 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.003739 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, NOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS, 

INTERESSADAS EM INTEGRAR A REDE DE  PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, 
PARA FINS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO IPASGU. 

 
A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, na 

Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 
Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) 
Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº 
_________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, 
Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 
 

I. DECLARAÇÃO EXPRESSA DA LICITANTE DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
DA HABILITAÇÃO 

 
DECLARA para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei cabíveis, que até a presente data, não esta 

submetida à penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar 
com a Administração Pública, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar 
com a Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como, de INEXISTIREM FATOS IMPEDITIVOS DE SUA 
HABILITAÇÃO no processo de credenciamento, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
 
II. DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF 

 
DECLARA, para fins de participação no Chamamento Público Nº 005/2021, conforme o disposto no 

inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e ainda que, não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina a 
Constituição Federal. 
 

III. DECLARAÇÃO EXPRESSA DA LICITANTE DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no presente  

Chamamento Público, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de 

conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e/ou gerentes desta 

empresa, NÃO MANTÉM qualquer cargo, emprego ou função com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU 

INDIRETA do Município de Gurupi/TO, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei 

nº 13.707/18. 

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores NÃO MANTÉM qualquer 

cargo, emprego ou função com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO TOCANTINS OU OUTROS ESTADOS 

DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 

1.818/2007. 

 
IV. DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS NESTE EDITAL E SEUS 

ANEXOS 
DECLARA que examinou todo o conteúdo, informações e condições estipuladas no Edital e Anexos do 

presente Chamamento Público, estando de acordo em prestar os serviços CONFORME VALORES AFIXADOS pela 

Credenciante de acordo com a tabela contida no item 5. do Termo de Referência-Anexo I do Edital. 
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V. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 
DECLARA, que assume o compromisso e inteira responsabilidade quanto aos critérios de execução dos 

serviços de consultas, exames e cirurgias oftalmológicas, incluindo procedimentos anestésicos e em sua dependências, 
conforme  normas e legislação aplicáveis e pertinentes ao serviço do presente Chamamento Público. 

 
 

 
 

 
Por ser verdade, firmamos as presentes declarações. 

 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021. 
 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021  
Processo Administrativo nº 2021.003739 

 
ANEXO IV 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

À 
Comissão Especial de Credenciamento – COMEC 

Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi – IPASGU 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.003739 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, NOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS, 

INTERESSADAS EM INTEGRAR A REDE DE  PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, 
PARA FINS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO IPASGU. 

 
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de 

execução, que a empresa [nome da empresa prestadora de serviços, em negrito], inscrita no CNPJ sob o nº 

00.000.000/0001-00, estabelecida na Rua ....................................., nº........., bairro ........................, na cidade de 

......................, Estado de .................., prestou serviços à [nome da empresa contratante, em negrito], CNPJ nº 

00.000.000/0001-00, de [DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, INDICAÇÃO DO PRAZO DE 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O VALOR DO CONTRATO dentre outras informações pertinentes]*1 

 

Registramos, ainda, que a prestação dos serviços referidos acima foram realizados com bom 

desempenho operacional, técnico e profissional, tendo a referida empresa cumprido fielmente com suas obrigações, 

nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

 

 

Por ser verdade, firma a presente declaração. 
 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021. 
 

 
 

__________________________________ 
Assinatura 

 
 
 

 
 Este documento é meramente exemplificativo. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 
Processo Administrativo nº 2021.003739 

 
ANEXO V 

MODELO DE RELAÇÃO NOMINAL DE EQUIPE TÉCNICA 

 
À  
Comissão Especial de Credenciamento – COMEC 

Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi – IPASGU 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.003739 
Objeto: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, INCLUINDO PROCEDIMENTOS 
ANESTÉSICOS. 
 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, na 

Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 

Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) 

Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº 

_________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, 

Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 
Informa através da relação abaixo listada, em atendimento ao requisito do Edital do Chamamento 

Público a RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE TÉCNICA desta empresa 

para realização dos serviços objeto do Credenciamento. 

 

1. Nome completo: 

RG:                                                                  CPF: Função: 

Formação: 
 

2. Nome completo: 

RG:                                                                  CPF: Função: 

Formação: 
 

3. Nome completo: 

RG:                                                                  CPF: Função: 

Formação: 
 

4. Nome completo: 

RG:                                                                  CPF: Função: 

Formação: 
 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021. 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 
Processo Administrativo nº 2021.003739 

 
ANEXO V 

MODELO DE RELAÇÃO NOMINAL DE EQUIPE TÉCNICA 

 
À  
Comissão Especial de Credenciamento – COMEC 

Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi – IPASGU 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.003739 
Objeto: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, INCLUINDO PROCEDIMENTOS 
ANESTÉSICOS. 
 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço 

completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de 

seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e 

domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 

DECLARA sob as penas da Lei, para fins de participação na Chamamento Público nº 

005/2021, QUE DISPORÁ DE TODOS OS MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, 
BEM COMO DE TODA A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO, 
CONSOANTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, E QUE OS MESMOS POSSIBILITARÃO A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTAS NO EDITAL. 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021. 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa. 
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