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EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO -  Nº 001/2020  

 

PREÂMBULO 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

A FUNDAÇÃO UNIRG, por intermédio da Comissão de Licitações da Fundação e Universidade 

UnirG, torna público que realizará CREDENCIAMENTO visando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NAS ÁREAS DE INTÉRPRETE DE LIBRAS E DA SAÚDE (FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO E/OU 

FARMACÊUTICO GENERALISTA), VISANDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA I.E.S., com 
fundamento no art. 25, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, em 

conformidade com os critérios legais extraídos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal.  

 

1- DO OBJETO:  

 
1.1. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (PESSOA FÍSICA) E/OU EQUIPE 

ESPECIALIZADA (PESSOA JURÍDICA) EM SERVIÇOS DE INTÉRPRETE DE 

LIBRAS/PORTUGUÊS E CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO E/OU FARMACÊUTICO 

GENERALISTA, conforme Termo de Referência anexo ao Edital. 
 

 

1.1.1 - INTÉRPRETE DE LIBRAS - tem objetivo de propiciar aos alunos com deficiência 

auditiva ou surdos a se comunicarem durante as aulas regulares ministradas no. curso 

de Farmácia da Universidade de Gurupi UnirG (acompanhamento de acadêmica). 

  
  1.1.1.1. Nas condições a seguir:  

 

 Carga horária semanal de: 20 horas no período noturno, de segunda a sexta-feira, de 
acordo com o calendário acadêmico vigente; 

 A hora trabalhada será de 50 minutos, e considerada como hora cheia para efeitos 
de pagamento;  

 A escala de horas diárias será definida de acordo com grade horária do(s) aluno(s); 

 Caso o aluno falte ou ocorra outro fato não previsto, diretamente relacionado à 
UNIRG, de tal forma que impeça o profissional de prestar seus serviços, estes 

 

Horário e Local para abertura da Licitação e recebimento dos envelopes contendo 

PROPOSTA DE PREÇO “A” e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO “B”. 

 

EDITAL DE  CREDENCIAMENTO PÚBLICO n° 001/2020 
PROCESSOS sob os números:  2019.02.058027 e 2020.02.064410 (Apensos) 

DATA DA REALIZAÇÃO: 5 dias, a contar da data de publicação no D.O.E/TO - Edição 

5.561 de 11 de março de 2020. 

 

LOCAL: Os Credenciamentos acontecerão na sala da Comissão Permanente de Licitação, no 

Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, 
nº 2.432, 1º piso, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO. 

 

Obs:  Não havendo expediente na Fundação UNIRG ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data definida, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste Edital, 
desde que não haja comunicação em contrário. 
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deverão aguardar por uma hora a presença do aluno e/ou a definição sobre o fato 

impeditivo, sendo esta hora considerada como trabalhada;  

 Decorrido o tempo de espera, se for o caso, o profissional poderá ser dispensado pela 
administração da Instituição;  

 O profissional ou equipe poderá ser avisado com antecedência mínima de 03 (três) 
horas sobre a não necessidade de seu comparecimento para a prestação dos serviços 

em determinada data e horário; 

 . No período de férias e recesso estabelecidos no Calendário Acadêmico, o prestador de 
serviço não fará jus à remuneração, tendo em vista a ausência da prestação de serviço; 

 

1.1.2 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO E/OU FARMACEUTICO GENERALISTA –Responsável 

Técnico para o Laboratório de Análises Clínicas do curso de Farmácia da UnirG.  
 

1.1.1.2  Nas condições a seguir:  

 

 Carga horária semanal mínima: 40 horas, de segunda a sexta-feira, de acordo com o 
calendário da farmácia escola; 

 A hora trabalhada de será de 60 minutos, e considerada como hora cheia para 
efeitos de pagamento;  

 A escala de horas diárias será definida de acordo com horário estabelecido pela 
Coordenação do Curso de Farmácia; 

 O profissional responsável técnico farmacêutico bioquímico e/ou farmacêutico 
generalista será responsável pelo cumprimento das suas obrigações pertinentes a 

responsabilidade técnica do Laboratório Escola conforme determinado pela 

Coordenação de Farmácia. 

 Os quantitativos apresentados são estimativos, podendo sofrer alterações de 
acréscimo ou supressão, desde que seja de interesse e necessidade da Instituição;  

 Farmacêuticos Bioquímicos, Farmacêuticos Generalistas devem estar inscritos no 
seu conselho de classe. 

 
1.1.3 Os profissionais deverão comprovar conhecimento e experiência na respectiva 

modalidade. 

 

1.2- Os serviços descritos neste Edital deverão ser realizados nas dependências da 

Universidade de Gurupi - UnirG (CREDENCIADA), pelas pessoas jurídicas e/ou pessoas físicas 
contratadas, atendendo aos procedimentos descritos em Edital e previstos no instrumento 

contratual.  

 

1.3. VALOR TOTAL ESTIMADO:  

  

1.3.1 Intérprete de Libras: Valor estimado de R$ 25.920,00 (vinte e cinco mil, novecentos 
e vinte reais). 

 

1.3.2- Farmacêutico (Bioquímico e/ou Generalista):   valor estimado de R$ 48.771,24 

(quarenta e oito mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos). 

 
 

2- DA PARTICIPAÇÃO  

 

2.1- Poderão participar deste processo seletivo qualquer pessoa jurídica e/ou física legalmente 

constituída, que executem os serviços hora pleiteados, diretamente na Universidade de Gurupi 

UnirG, desde que satisfaça as exigências deste Edital a seguir:  
 

2.1.1 – INTERPRETE DE LIBRAS – COM EXPERIENCIA DE NO MINIMO 06 (SEIS) MESES. 
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2.1.2 – FARMACEUTICO BIOQUIMICO E OU FARMACEUTICO GENERALISTA – COM 

EXPERIENCIA DE NO MINIMO DE 1 (UM) ANO PARA ANALISE CLINICA E AFINS E 03 

(TRÊS) ANOS PARA BANCADA. 
 

2.2- Não poderá participar desta seleção a empresa ou pessoa física que: 

  

a) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidas 

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;  

 

b) Que pertençam a servidor ou dirigente de órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável 

pela licitação;  
 

c) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;  

 

d) Incorrer em outros impedimentos previstos em lei.   

 
2.3- Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob 

pena de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 

2.4 - É vedada à subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação da contratação, 

sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista.  

  
 

3 - DAS INSCRIÇÕES  

 

3.1- As pessoas jurídicas e/ou pessoas físicas interessadas em prestar serviços nas áreas 

descritas neste Edital, deverão fazer suas inscrições, no Período do dia XXXX até o dia XXX 
de XXX de 2020, no endereço: Centro Administrativo da Fundação UnirG, Avenida Pará, 

quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO. 
Fone: (063) 3612-7505, na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, com os 

documentos que seguem abaixo, em envelope lacrado, em original ou por cópia autenticada em 

tabelionato ou pelos servidores da Comissão de Licitação - Fundação UnirG. 

 
4. DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITAÇÃO AO CREDENCIAMENTO  

 

(INTERPRETE DE LIBRAS) 

 

I- PESSOA JURÍDICA 

 
4.1 Regularidade Jurídica:  

 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso, de sociedade de ações, 

acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

  

c) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária acompanhado de prova da diretoria em 

exercício;  
 

d) Decreto de autorização em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

mailto:cpl@unirg.edu.br


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir 
Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone: (063) 3612-7505 

cpl@unirg.edu.br 

 

 

                                                                                                                                Pág. 4 de 38 

 

e) Cédula de Identidade ou outro documento equivalente com foto e CPF do(s) sócio(s) 

que compõem a empresa;  
 

  

4.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ);  

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto do certame; 

  
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

da licitante, expedida pelo órgão competente;  

 

d) Prova de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

devidamente válida, emitida pela Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência 
de débito perante o FGTS 

 

e) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede da licitante; 

 

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) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943 (Lei nº. 12.440 de 07 de julho de 2011).  

 

4.3 - Qualificação Econômico-financeira: 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, conforme Artigo 31, inciso II, da Lei 

8.666/93, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica ou Certidão 
de Distribuição Ações e Execuções Cíveis, Criminais e Justiça Militar, conforme 

Resolução nº 20 de 02 de outubro de 2014 do Tribunal de Justiça do Tocantins 

(TJTO), para empresas sediadas no Estado do Tocantins expedida pelo endereço 

www.tjto.jus.com.br e nos casos que couber na medida da lei, ambas as certidões com 

data de, no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à publicação do primeiro aviso desta 
licitação, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva certidão.  

 

a.1 Estando a empresa em Recuperação Judicial, deverá apresentar a 

comprovação de que o plano de recuperação foi acolhido na esfera judicial (art. 

58 da Lei 11.101/2005), sob pena de Inabilitação. 

 
4.4- Qualificação Técnica: 

 

a) Relação do(s) profissionais (ou profissional), que prestarão (prestará) os serviços; 

b) Registro no Conselho na Classe do(s) Profissionais/Profissional ou órgão equivalente; 

c) Título de Especialização (caso possua(m); 

d) Comprovação de vínculo com a empresa interessada; 
 

e) Curriculum Vitae  atualizado contendo a formação e a experiência (resumido); 

mailto:cpl@unirg.edu.br
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f) A apresentação de no mínimo, 01 (um) Atestado de Desempenho Anterior (Atestado de 

Capacidade Técnica Profissional), obrigatoriamente pertinente e compatível em 

características, com o objeto do CREDENCIAMENTO, com experiência mínima de 6 
(seis) meses, expedido por entidade pública ou privada, usuária do bem em questão. O 

atestado deverá conter os dados do responsável por sua emissão, tais como: nome 

completo, função exercida, telefone, RG e CPF. (Modelo Anexo VI); 

 

f.1) O documento mencionado neste item deverá ser assinado por 
servidor/funcionário com competência para atestar tal capacidade da licitante. E 

no caso de o Atestado ser emitido por entidade privada, deverá ser feito o 

reconhecimento de firma em Cartório.  

 

4.5 - Outras Comprovações:  

 
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que não possui em seu quadro de funcionários menor de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos 

do Artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (Modelo no Anexo V); 
 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 

com a Administração (Modelo no Anexo IV). 

 

c) Alvará de licença de funcionamento do ramo de atividade ( exercício 2020); 
 

d) A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar Certidão Simplificada 

expedida pela Junta Comercial ou Declaração de Enquadramento validada pela junta comercial 

do estado-sede da licitante, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte estando aptas a usufruir do tratamento 
estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006.  

 

 d.1) A Certidão/Declaração deverá ser emitida para o presente exercício - ano 

2020. Observação: O Microempreendedor Individual para participar deve estar em 

conformidade com a Lei Complementar 128/2008.  

  
4.6. DOCUMENTOS HABILITAÇAO PESSOA FÍSICA (INTERPRETE DE LIBRAS) 

 

II - PESSOA FÍSICA 

 

a) Cópia do RG, CPF e Título Eleitoral  
b) Cópia Comprovante de endereço atualizado; 

c) Certidão Negativa de Débitos Municipal; 

d) Certidão de Quitação Eleitoral 

e) Cópia Número de inscrição do trabalhador – NIT (Inscrição do Contribuinte Individual) e/ou 

CNIS (PIS/PASEP Cadastro Nacional de Informações Sociais). 

f) Ficha de inscrição Credenciamento totalmente preenchida e assinada; (Modelo Anexo III). 
g) Cópia do Diploma ou Certificado do ensino superior ou médio; 

h)Cópia do certificado do Curso de Graduação Tradução/Interpretação em LIBRAS/Português; 

i)) Cópia Comprovante de inscrição do PROFISSIONAL na respectiva classe, reconhecido pelo 

Sistema que o credenciou; 

j)  Cópia Título de Especialização, caso possua; 
l) Curriculum Vitae  atualizado contendo a formação e a experiência (resumido); 

m) A apresentação de no mínimo, 01 (um) Atestado de Desempenho Anterior (Atestado de 

Capacidade Técnico profissional), obrigatoriamente pertinente e compatível em características, 

com o objeto do CREDENCIAMENTO, com experiência mínima de 6 (seis) meses, expedido 

por entidade pública ou privada, usuária do bem em questão. O atestado deverá conter os 
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dados do responsável por sua emissão, tais como: nome completo, função exercida, telefone, 

RG e CPF (Modelo Anexo VI).  

 
m.1) O documento mencionado neste item deverá ser assinado por 

servidor/funcionário com competência para atestar tal capacidade da licitante. E 

no caso de o Atestado ser emitido por entidade privada, deverá ser feito o 

reconhecimento de firma em Cartório.  

 
m.2). Também poderá ser comprovado através de contrato de trabalho, carteira 

assinada, etc. 

 

4.7. DOCUMENTOS PESSOA FÍSICA (FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO E/OU 

FARMACEUTICO GENERALISTA):  

 
a) Cópia autenticada do RG, CPF e Título Eleitoral; 

b) Cópia Comprovante de endereço atualizado; 

c) Certidão Negativa Débitos Municipal; 

d) Certidão de Quitação Eleitoral; 

e) Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
f) Ficha de inscrição Credenciamento totalmente preenchida e assinada; (Modelo Anexo III). 

g) Cópia autenticada Título de Especialização, caso possua; 
h Curriculum Vitae atualizado contendo a formação e a experiência (resumido); 

i)  Cópia autenticada Comprovante de Registro no Conselho Regional de Farmácia; 

j) Cópia autenticada Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão do curso expedido 

por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC (frente/verso); 
l)  Cópia autenticada da Carteira de Trabalho (páginas de identificação das contratações) ou 

Declarações que comprovem o vínculo empregatício, devidamente datadas e assinadas, 

emitidas pelos respectivos Recursos Humanos (RH);  ( se houver) 

m) Cartão de Vacinação (Atualizado e contendo a informação/ descrição de estar em dia 

com a(s) dose(s) da vacina contra Hepatite B) e/ou Anti-HBS quantitativo;  

n) Cópia Número de inscrição do trabalhador – NIT (Inscrição do Contribuinte Individual) 
e/ou CNIS (PIS/PASEP Cadastro Nacional de Informações Sociais). 

 

o) A apresentação de no mínimo, 01 (um) Atestado de Desempenho Anterior (Atestado de 

Capacidade Técnico profissional), obrigatoriamente pertinente e compatível em características, 

com o objeto do CREDENCIAMENTO, com experiência mínima de 1 (um) ano para análise 
clinicas e afins com experiência de bancada por mais de 3(três) anos, expedido por 

entidade pública ou privada, usuária do bem em questão. O atestado deverá conter os dados 

do responsável por sua emissão, tais como: nome completo, função exercida, telefone, RG e 

CPF(Modelo no Anexo VI).  

 

o.1) O documento mencionado neste item deverá ser assinado por 
servidor/funcionário com competência para atestar tal capacidade da licitante. E 

no caso de o Atestado ser emitido por entidade privada, deverá ser feito o 

reconhecimento de firma em Cartório.  

 

o.2) Também poderá ser comprovado através de contrato de trabalho, carteira 
assinada, etc. 

 

4.7.1- Serão inabilitados os interessados que apresentarem documentos incompletos, ilegíveis, 

com emendas, rasuras ou qualquer irregularidade, bem como aqueles que não atenderem às 

exigências deste Edital.  

 
4.7.2- Toda a documentação exigida deve ser apresentada dentro da validade do próprio 

documento. Não havendo validade expressa no documento, fica estabelecida a validade de 60 

(sessenta) dias a partir da data de emissão do documento.  
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4.7.3-  Todos os documentos cuja autenticidade não possa ser verificada em sites 

oficiais, deverão ser apresentados em cópia autenticada por Cartório competente ou 

apresentados os Originais e suas cópias para fé-pública por um Servidor da 
Administração, nos termos do art. 32 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

 

5. DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO E DA ANÁLISE DA HABILITAÇÃO 

 

5.1- A Comissão de Licitação da Fundação e Universidade UnirG - CPL/UnirG é responsável 
pelo recebimento da documentação do credenciamento das pessoas jurídicas e/ou físicas 

interessadas para atuarem na prestação dos serviços do objeto.  

 

5.2- A Comissão Permanente de Licitação da UnirG não se responsabilizará por documentos 

encaminhados de forma diversa do estabelecido neste Edital ou pelo extravio na entrega dos 

documentos, cuja entrega tenha sido feita em desacordo com as presentes instruções, ou 
antes, do seu recebimento.  

 

5.3 - O exame da documentação apresentada pelos interessados será realizado pela Comissão 

Permanente de Licitação e encaminhado para uma Comissão de Seleção para análise final do 

credenciamento e Parecer Técnico a ser emitido, no prazo máximo de 8(oito) dias, prorrogáveis 
por igual período, contados a partir da data de encerramento do período de inscrição contido 

no preâmbulo deste edital. 

 

5.4 A Comissão de Seleção será composta por 03 (três) servidores, (sendo 2 efetivos), 

previamente nomeados mediante Portaria. 

 
5.5 A Comissão de Seleção é soberana quanto aos méritos das decisões. 

 

5.6 A relação de aprovados será publicada no Diário Oficial do Estado e no Portal 

Unitransparência da Fundação Unirg. 

 
5.7- A documentação será entregue em envelope fechado, distinto, contendo em sua parte 

externa o nome da proponente, com a seguinte titulação: 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/UNIRG - 

INTERPRETE DE LIBRAS 

 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020  

 

Razão Social OU Nome 

 

CNPJ ou CPF 
 

 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/UNIRG - 

FARMACEUTICO 

 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 
Razão Social OU Nome 

 

CNPJ ou CPF 
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5.8 A inscrição no credenciamento não garante a contratação do interessado pela 

Universidade de Gurupi - UnirG. 

 
6.DA SELEÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS E/OU PESSOAS FÍSICAS A SEREM 

CONTRATADAS. 

 

6.1 A Comissão de Seleção avaliará os participantes inscritos, considerando as exigências 

especificadas neste Edital.  
 

 6.1.2  Serão utilizados os seguintes critérios para seleção:  
 

 6.1.3. Certificado;  
 

 6.1.4. A comprovação de conhecimento e experiência na modalidade escolhida 
através da análise curricular e documentação apresentada (atestados, carteira de 

trabalho, etc); 

  
6.1.5 Ao avaliar a documentação, a Comissão de Seleção observará o conteúdo, de acordo com 

os seguintes critérios e pontuações para INTERPRETE DE LIBRAS: 

 

Titulo/Declaração Pontuação Máx. Pontuação 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio  0,5 0,5 

Certificado de Conclusão do Ensino Superior  1,0 1,0 

Inscrição do PROFISSIONAL na respectiva classe 1,0 1,0 

Certificado de Curso Técnico 

Tradução/Interpretação em LIBRAS 

1,0 1,0 

Certificado de Graduação Tradução/Interpretação 

em LIBRAS  

1,5 1,5 

Experiência comprovada de cada 06 (seis)meses de 
atuação como Intérprete de LIBRAS (Atestado 

Capacidade Técnica, contratos, carteira assinada) 

0,5 2,0 

Experiência comprovada de cada 01 (um) ano ou 

mais de atuação como Intérprete em ensino 

fundamental, médio e superior (Atestado 

Capacidade Técnica, contratos, carteira assinada).  

1,0 4,0 

Total  

 

11 pontos 

 
6.1.6 Ao avaliar a documentação, a Comissão de Seleção observará o conteúdo, de 

acordo com os seguintes critérios e pontuações para FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

E/OU FARMACÊUTICO GENERALISTA: 

 

Titulo/Declaração Pontuação Máx. Pontuação 

Certificado de Conclusão do Ensino Superior 2,0 2,0 

Título de Especialização  2,5 2,5 

Inscrição do PROFISSIONAL na respectiva classe 1,0 1,0 

Experiência na área pretendida ( 1 ano para 

análise clinica e afins)  
( através de carteira de trabalho, contratos ,etc) 

1,0 2,0 

Experiência na área  de bancada  mais 3 anos  

( através de carteira de trabalho, contratos ,etc) 

2,0 4,0 

Estágio não obrigatório - Acadêmico em Farmácia 

(Semestres completos)  

 

0,5 2,0 

Total  13,5 pontos 
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6.2 A classificação dos candidatos será feita pela ordem decrescente do total de pontos 

obtidos, conforme os subitens 6.1.5 e 6.1.6, respeitando se o limite de vagas. 
 

6.2.1. O primeiro classificado será convocado imediatamente para assumir o cargo 

pretendido, ficando os demais classificados em ordem decrescente para cadastro de reserva, 

dentro do prazo de vigência do credenciamento. 

6.2.2 – Ressalta-se que este cadastro de Reserva poderá ser utilizado em qualquer 
outro curso, conforme necessidade desta IES. 

 

6.3 Em caso de empate prevalecerão os seguintes critérios para desempate, sucessivamente: 

 

a) Terá preferência o candidato com maior pontuação no quesito experiência comprovada 

através (Atestado Capacidade Técnica, contratos, carteira assinada) 
b) Persistindo o empate, terá prioridade o candidato de maior idade. 

 

6.4- Serão contratados os prestadores que mais atenderem ao objeto do certame, 

considerando-se, também, para avaliação dos serviços, critérios técnicos e um conjunto de 

fatores tais como: acessibilidade, resolutividade e disponibilidade na oferta dos serviços.  
 

7.   DO RESULTADO E DO RECURSO  

 

7.1 Caberá recurso no prazo de 01 (um) dia útil, após publicação do Resultado  no Portal do 

uni transparência https://unitransparencia.unirg.edu.br/licitacoes/item/avisos/.  

 
7.2. Os recursos deverão ser protocolados pessoalmente na Sala Comissão Permanente de 

Licitação da Fundação UNIRG, estabelecida no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, 

na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, 1º PISO, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 

CEP: 77.423-250, Gurupi/TO.  

 
7.3. Havendo interposição de recurso, a Comissão de Seleção terá o prazo de 02 (dois) dias 

para rever o ato ou encaminhar o recurso a autoridade superior, que então decidirá, 

devendo ser publicado o resultado final no portal da uni transparência. 

 

7.4 O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a 

documentação apresentada no ato da inscrição, não sendo considerado documento anexado 
em fase de recurso; 

 

8. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:  

 

8.1- Avaliação de desempenho do Intérprete será de responsabilidade da Coordenação 
solicitante em que o profissional atuará, e será feita semestralmente; 

 

8.2 A avaliação insatisfatória implicará, após notificação para acolhimento de defesa, poderá 

ocasionar descredenciamento imediato, impedindo o profissional de participar novamente do 

credenciamento pelo período de 01 (um) ano, a contar de seu desligamento. 

 
8.3 Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços 

dando prazo para regularização e, quando não atendido, encaminhar formalmente o caso para 

a Coordenação de Farmácia ou para a Pró -Reitoria de Graduação relacionada, demonstrando 

as irregularidades. 

 

9-  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO  
 

9.1- A despesa  decorrente  da  contratação,  objeto  desta  licitação,  correrá  à  conta  dos 

recursos  específicos  consignados   no  Orçamento   da  Fundação  UNIRG  -  Dotação 
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orçamentária sob o número 0004.0401.12.364.1241.2085 (Manutenção do Curso de 

Farmácia) e elementos de despesa 3.3.90.39-5010.00.000 (Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica) e 3.3.90.36-5010.00.000 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física). 
 

9.2- O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em 30 (trinta) dias após 

apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviço no Departamento de Compras da 

Fundação UnirG, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato. 

 
9.3- É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de 

regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), com a Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional.  

 

9.4- O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ ou CPF sob o qual será emitida a Nota 
Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado no Credenciamento.  

 

9.5- A vencedora obriga-se a manter-se em compatibilidade com as condições de habilitação 

assumidas no Credenciamento, durante todo o período da execução do contrato.  

 
10- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DO CHAMAMENTO  

 

10.1- O chamamento entra em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo de 1 (um) 

ano, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, observada a disponibilidade 

orçamentária e financeira, o interesse público e os princípios gerais da administração pública.   

 
10.2 O Prazo de Contrato terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 

Podendo ser prorrogado mediante aceite expresso das partes, não havendo disposição em 

contrário pelos signatários, nas hipóteses do Artigo 57, da Lei 8.666/93 

 

11- DO CONTRATO, DA RESCISÃO E DO DESCREDENCIAMENTO 
 

11.1 O Credenciamento não gerará direito automático à contratação. 

 

11.2 Os profissionais credenciados serão convocados para contratação conforme as 

necessidades da Universidade de Gurupi Unirg. 

  
11.3. A convocação dos profissionais será procedida por ordem de classificação, ou seja, o 

primeiro Colocado, será convocado primeiramente. Os credenciados serão convocados por 

correio eletrônico e pelo Portal uni transparência: 
https://unitransparencia.unirg.edu.br/licitacoes/item/avisos/  e terão o prazo de 24 horas 

para manifestar interesse na contratação. 
 

11.4 O presente credenciamento não gera vínculo empregatício e não reserva direito a 

benefícios, tais como vale-transporte, vale-alimentação, FGTS, 13º salário e adicional de 

férias.  

 

11.5. Todas as despesas adicionais serão por conta do credenciado. 
  

11.6 Ao participar do processo de credenciamento o proponente declara estar ciente que seu 

vinculo é de credenciado em serviço público, prestador de serviços autônomos. 

 

11.7 Dar-se-á rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial, 

nos termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
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11.8 Pela inexecução da atividade contratada, ou execução inadequada, o credenciado será 

descredenciado, a critério da Comissão Seleção de Credenciamento, de forma 

fundamentada.  
 

11.9. A contratação não gera vínculo trabalhista entre o Poder Público e o credenciado. 

 

11.10 As contratações ocorrerão por meio de CONTRATO, as atividades deverão ser 

desenvolvidas conforme Termo de Referência. 
 

11.11 A rescisão de contrato será amigável quando o contratado, com antecedência mínima de 

30 dias de seu desligamento, avisar à Direção do respectivo equipamento que pretende deixar o 

cargo de Intérprete antes do término de seu contrato. 

 

11.12 A prática de atos que configurem descumprimento das regras do Credenciamento, ou 
cumprimento irregular, implicarão a rescisão unilateral, podendo acarretar o 

descredenciamento 

 

11.12.1 . O descredenciamento poderá ocorrer:  

 

 . Por parte do credenciado, mediante notificação dirigida ao gestor do 

Credenciamento;  

 Por parte da Fundação ou Universidade De Gurupi Unirg, quando evidenciada a 
incapacidade técnica ou inexecução dos serviços, mediante avaliação da Comissão 

Seleção de Credenciamento. 

 

11.12 O credenciado que, ao ser chamado, declinar de assumir o trabalho por mais de três 

vezes consecutivas, será descredenciado. 
 

12- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

12.1- As vencedoras, com as devidas garantias de direito prévio de citação e ampla defesa, 

sofrerão sanções, sem prejuízo da aplicação de multa compensatória de até 20% (vinte por 

cento) e demais cominações legais, caso cometam uma ou mais das seguintes faltas: 
  

 12.1.1- Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 

 12.1.2- Apresentar documentação falsa; 
 

 12.1.3- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame para devida contratação; 

 

 12.1.4- Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

 12.1.5- Não mantiver a proposta; 
 

 12.1.6- Cometer fraude fiscal; 

 

 12.1.7- Comportar-se de modo inidôneo ao executar a prestação dos serviços; 

 
  12.1.7.1- Considera-se comportamento inidôneo atos como os descritos nos 

artigos 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

 

 12.1.8- Pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito. 

 

12.2- A Inexecução total ou parcial do contrato poderá a Administração, aplicar as 
sanções previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 
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I. Pelo atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação, a juízo da Administração; 

 
II. Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla 

defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 

a. ADVERTÊNCIA por escrito; 

 
b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte 

contratual não cumprida a juízo da Administração; 

 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 

a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

12.3- A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente descontada da 
fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso 

a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber da Fundação UNIRG, ser-lhe-á concedido o 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 

Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à 

cobrança judicial da multa. 

 
12.4- As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração, podendo ser 

aplicada as sanções civis ou penais cabíveis. 

 

12.5- A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo 

Administrativo com ampla defesa. 

 

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

13.1- Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração de proposta e/ou 
apresentação de documentos relativos a este Credenciamento.  

 

13.2- Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n° 8.666/93 (“Dos 

Contratos”), o presente Edital e a documentação do credenciado serão partes integrantes do 

Termo de Credenciamento.  

 

13.3- Os credenciados ficam sujeitos à responsabilização civil, penal e administrativa pelos 

atos que, nessa condição, praticarem.  

 

13.4- Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando se as disposições em 

contrário.  

 

13.5- Maiores informações poderão ser obtidas junto a Sala da Comissão Permanente de 

Licitação da Fundação UNIRG, estabelecida no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, na 
Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, 1º PISO, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 

77.423-250, Gurupi/TO, pelo Fone (63) 3612-7505 ou via e-mail: cpl@unirg.edu.br.  

 

13.6- O presente Credenciamento poderá vir a ser revogado por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte 
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por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, sem que caiba qualquer indenização nas hipóteses legais. 

 
13.7- A Presidente da Comissão de Licitação poderá convocar servidores qualificados do Órgão 

para oferecer suporte técnico e/ou jurídico às suas decisões. 

 

13.8- As irregularidades sanáveis que venham a surgir no processo de Credenciamento só 

importarão na sua modificação volitiva do Instrumento Convocatório quando da ocorrência de 
recursos e impugnações que sejam considerados procedentes. 

 

13.9- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
13.10 Qualquer interessado poderá impugnar o presente Edital de Credenciamento por 

eventuais irregularidades, ficando estabelecido para tanto, o prazo improrrogável de 02 (dois) 

dias úteis após a publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Estado, para 

protocolar o pedido de impugnação.  

 
13.11- A solicitação de impugnação do Edital deverá ser protocolizada na Sala Comissão 

Permanente de Licitação da Fundação UNIRG, estabelecida no Centro Administrativo da 

Fundação UNIRG, na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, 1º PISO, Setor Engenheiro 

Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO.  

 

13.11.1 – Não serão aceitos impugnação via e-mail, somente via presencial. 
 

13.12 A Fundação Unirg responderá ao pedido de impugnação no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis, após o recebimento do mesmo. 

 

13.14- Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização 
do certame.  

 

13.15- Os casos omissos do presente Credenciamento serão solucionados pela Presidente da 

Comissão de Licitação com auxílio da Equipe de Apoio. 

 

13.16- As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão publicadas no 
átrio das dependências da Fundação UNIRG e no site oficial www.unirg.edu.br. 

 

14- DO FORO 

 

16.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi - TO para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
desta licitação. 

 

17- DOS ANEXOS  

 

17.1 - São partes integrantes do presente Edital: 

 Anexo I: Termo de Referência - Intérprete de Libras; 

 Anexo I: Termo de Referência - Farmacêutico (Bioquímico e/ou Generalista); 

 Anexo III: Ficha Termo de Credenciamento; 

 Anexo IV: Modelo de Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para 
Credenciar; 

 Anexo V: Modelo de Declaração Cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7º da CF; 

 Anexo VI: Modelo de Declaração de Inexistência de Servidor Público Municipal nos 
Quadros da I.E.S.; 

 Anexo VII: Modelo de Declaração de Inexistência de Inidoneidade e fatos supervenientes; 
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 Anexo VIII: Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de       
 Pequeno Porte; 

 Anexo IX: Modelo de Declaração de Inexistência de Parentesco;   

 Anexo X: Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos Legais de Credenciamento; 

 Anexo XI: Modelo da Proposta de Preços;  

 Anexo XII: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

 Anexo XIII: Minuta de Contrato. 
 

Gurupi - TO, 02 de março de 2020. 

 
 

 

Telma Pereira de Sousa Milhomem 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 da Fundação e Universidade UNIRG 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (INTÉRPRETE DE LIBRAS/PORTUGUÊS) 
 

1 – DEMANDANTE 

Universidade de Gurupi - UnirG 

Unidade: Curso de Farmácia UnirG 

Responsável: Natallia Moreira Lopes Leão 
Fone: 3612-7683 

E-mail: farmacia@unirg.edu.br 

 

2- OBJETO 

 

2.1- O presente termo tem por objeto, a contratação de profissional e/ou equipe 
especializada em serviços de Intérprete de Libras/Português, para acadêmica do Curso 

de Farmácia da Universidade de Gurupi - UnirG. 

 

3- JUSTIFICATIVA 

 
As Leis n° 10.098/00, 10.048/00 e o Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004, 

estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, garantindo-lhes todas as 

condições, dentre outros, à comunicação e informação. 

A profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS foi 

regulamentada pela Lei n° 12.319/2010. 
  Levando em consideração as informações da Secretaria Acadêmica, consta em nosso 

quadro de alunos 01 (uma) acadêmica matriculada no Curso de Farmácia, que necessita 

dos serviços de um Intérprete de Libras/Português. 

 A contratação do profissional é fundamental para o cumprimento das Leis, 

garantindo qualidade de atendimento educacional prestado aos alunos da Instituição. 
 

4- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Item Descrição Quant. Unid. 

01 

Contratação de profissional e/ou equipe especializada em 

serviços de Intérprete de Libras/Português, para auxiliar 

diretamente os acadêmicos que deste necessitam, para a 

realização das aulas práticas, teóricas, provas, simulados, e 
atividades didático-pedagógicas     e culturais, 1 profissional 

com carga horária de 20 horas semanais para o período 

Noturno, no período de 12 (doze) meses correspondente ao 

período letivo estabelecido no Calendário  

Acadêmico, com experiência mínima de 06 (seis) meses. 

01 
1.200 

horas 

 
4.1- Os serviços requeridos são os discriminados nas quantidades e condições a seguir:  

 

 Carga horária semanal de: 20 horas no período noturno, de segunda a sexta-feira, de 
acordo com o calendário acadêmico vigente; 

 A hora trabalhada será de 50 minutos, e considerada como hora cheia para efeitos 
de pagamento;  

 A escala de horas diárias será definida de acordo com grade horária do(s) aluno(s); 

 Caso o aluno falte ou ocorra outro fato não previsto, diretamente relacionado à 
UNIRG, de tal forma que impeça o profissional de prestar seus serviços, estes 

deverão aguardar por uma hora a presença do aluno e/ou a definição sobre o fato 
impeditivo, sendo esta hora considerada como trabalhada;  
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 Decorrido o tempo de espera, se for o caso, o profissional poderá ser dispensado pela 
administração da Instituição;  

 O profissional ou equipe poderá ser avisado com antecedência mínima de 03 (três) 
horas sobre a não necessidade de seu comparecimento para a prestação dos serviços 

em determinada data e horário; 

 Os quantitativos apresentados são estimativos, podendo sofrer alterações de 
acréscimo ou supressão, desde que seja de interesse e necessidade da Instituição;  

 A UNIRG não está obrigada a utilizar totalmente este quantitativo, levando em 
consideração que as matrículas dos calouros são realizadas semestralmente, não 
sendo possível identificar a quantidade total de acadêmicos que necessitarão de apoio 
do Intérprete de Libras. 

 

5- DA ESTIMATIVA 
 

5.1- O valor estimado para a contratação dos serviços é de R$ 25.920,00 (vinte cinco mil 

novecentos e vinte reais). 

 

5.2- As quantidades foram estimadas para o período de 01 (um) ano, podendo sofrer 

alterações para mais ou para menos, conforme necessidade da Universidade de Gurupi - 
UNIRG, desta forma, não constitui sob nenhuma hipótese garantia de faturamento. No caso 

de haver acréscimo ou supressão nas quantidades por departamento, o preço unitário 

permanecerá inalterado. 

 

5.3- O reajuste será feito com base na tabela de referência para pagamento de honorários na 
contratação de tradutores, intérpretes e guias-intérpretes de Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, da FEBRAPILS. 

 

6- DOS PRAZOS 

 

6.1- O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses correspondente ao período letivo 
estabelecido no Calendário Acadêmico oficial da IES; contados a partir da data de 

assinatura permitida a sua prorrogação, caso seja necessário, até o limite previsto em lei. 

 

6.2- No período de férias e recesso estabelecidos no Calendário Acadêmico, o prestador de 

serviço não fará jus à remuneração, tendo em vista a ausência da prestação de serviço. 
 

7- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

7.1- O licitante terá de apresentar: Atestado de Capacidade Técnico-Profissional, 

comprovando aptidão para as atividades pertinentes e compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto deste termo, e Certificado (s) de curso(s) de educação 
profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou, com experiência mínima de 06 

(seis) meses. 

 

8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

8.1- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados. 
 

8.2- Fornecer o material de apoio, a ser utilizado durante a prestação do serviço, caso seja 

necessário. 

 

8.3- Executar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pelo Decreto 
5.626/05. 

 

8.4- Cumprir com eficácia e eficiência os serviços para o qual foi contratado. 
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8.5- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

 
8.6- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus a CONTRATANTE. 

 

8.7- Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade verificadas e prestar 

esclarecimentos que julgar necessário, para deliberação e mudança dos detalhes por parte 
da CONTRATANTE, durante a prestação do serviço. 

 

8.8- Prestar, imediatamente, todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, 

salvo quando implicarem indagações de caráter mais especializado, hipótese em que serão 

respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
8.9- Atender prontamente às demandas solicitadas pela Reitoria. 

 

8.10- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE. 
 

8.11- Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

9- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 
9.1- Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta contratação, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos, por meio de servidor designado pela Instituição. 

9.2- Comunicar à Contratada qualquer irregularidade constatada na prestação dos serviços. 

9.3- Efetuar pagamento à Contratada, nas condições estabelecidas no contrato. 

9.3.1- O pagamento será efetuado mensalmente, em doze parcelas, sendo a primeira 30 
(trinta) dias após a execução dos serviços, mediante Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser 

apresentada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, de 

acordo com a demanda efetivamente executada, após as faturas serem aceitas e atestadas 

pelo servidor designado para tal finalidade. 

 

10- DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

10.1- Os serviços serão executados de acordo a necessidade da Universidade de Gurupi -  

UnirG, por meio da unidade solicitante e servidor responsável para este fim. 

 

10.2- As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o Contrato em todos os 
seus termos, cláusulas e condições.  

 

Gurupi - TO, 24 de janeiro de 2020. 

 

Original Elaborado e Assinado por: 

 
GESTOR IMEDIATO 

Natállia Moreira Lopes Leão 

Coordenadora do Curso de Farmácia 

Universidade de Gurupi - UnirG 

Original Assinado por: 

 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

Thiago Lopes Benfica 

Presidente da Fundação UnirG 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 
ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA  

 FARMACÊUTICO (BIOQUÍMICO E/OU FARMACÊUTICO) 

 

 

1 - DEMANDANTE:  
Fundação UnirG 

Unidade: Coordenação de Farmácia 

Responsável: Natallia Moreira Lopes Leão 

Fone: 3612-7686 

Email: pgrad@unirg.edu.br 

 
2- OBJETO 

 

2.1- O presente termo tem por objeto, a contratação de 01 (um) profissional responsável 

técnico farmacêutico bioquímico e/ou farmacêutico generalista, para o Laboratório de 

Análises Clínicas do Curso de Farmácia da Universidade de Gurupi - UnirG. 
 

3- JUSTIFICATIVA 

 

 A Contratação do profissional se faz necessária para implantação do Laboratório 

Escola Farmácia Escola de Manipulação de Fármacos e Correlatos e também para 

implantação do Laboratório Escola do Curso de Farmácia UnirG.  
De acordo com a RDC Nº 302, DE 13 DE OUTUBRO DE 2005 para funcionamento de 

Laboratórios Clínicos o profissional deve ter formação superior e estar inscrito no respectivo 

Conselho de Classe, com suas competências atribuídas por Lei, legalmente habilitado que 

assume perante a Vigilância Sanitária a Responsabilidade Técnica do laboratório clínico ou 

do posto de coleta laboratorial. 
 A contratação do profissional é fundamental para o cumprimento das Leis, 

garantindo qualidade de serviço prestado para abertura e funcionamento da Farmácia 

Escola de Manipulação e Laboratório Escola do Curso de Farmácia UnirG. 

 

4- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Item Descrição Quant. Unid. 

01 

Contratação de 01 (um) profissional responsável 

técnico farmacêutico bioquímico e/ou farmacêutico 

generalista, com experiência de mais de 03 anos em 

bancada laboratorial comprovados, 40 horas 

semanais, sendo de segunda a sexta-feira, 08 (oito) 
horas por dia, no período de 12 (doze) meses.    

12 Meses 

 

4.1- Os serviços requeridos são os discriminados nas quantidades e condições a seguir:  

 

 Carga horária semanal mínima: 40 horas, de segunda a sexta-feira, de acordo com o 
calendário da farmácia escola; 

 A hora trabalhada de será de 60 minutos, e considerada como hora cheia para 
efeitos de pagamento;  

 A escala de horas diárias será definida de acordo com horário estabelecido pela 
Coordenação do Curso de Farmácia; 

 O profissional responsável técnico farmacêutico bioquímico e/ou farmacêutico 
generalista será responsável pelo cumprimento das suas obrigações pertinentes a 
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responsabilidade técnica do Laboratório Escola conforme determinado pela 

Coordenação de Farmácia. 

 Os quantitativos apresentados são estimativos, podendo sofrer alterações de 
acréscimo ou supressão, desde que seja de interesse e necessidade da Instituição;  

 Farmacêuticos Bioquímicos, Farmacêuticos Generalistas devem estar inscritos no 
seu conselho de classe. 

 

5- DA ESTIMATIVA 

 

5.1- O valor estimado para a contratação dos serviços é de R$ 48.771,24 (Quarenta e oito 

mil reais, setecentos e setenta e um reais e vinte quatro centavos); 
 

5.2- As quantidades foram estimadas para o período de 01 (um) ano, podendo sofrer 

alterações para mais ou para menos, conforme necessidade do Centro Universitário UNIRG, 

desta forma, não constitui sob nenhuma hipótese garantia de faturamento. No caso de 

haver acréscimo ou supressão nas quantidades por departamento, o preço unitário 
permanecerá inalterado. 

 

6- DOS PRAZOS 

 

6.1- O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura permitida a sua prorrogação, caso seja necessário, até o limite previsto em lei. 
 

7 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

7.1- Os licitantes terão de apresentar: Registro no Conselho Regional de Farmácia em dias. 

Registro no Conselho Regional de Farmácia em dias, comprovação de experiência de mais de 
01 ano em análises Clínicas para vaga de farmacêutico do Laboratório Escola.  

 

8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

8.1- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados; 

 
8.2- Fornecer o material de apoio, a ser utilizado durante a prestação do serviço, caso seja 

necessário; 

 

8.3- Cumprir com eficácia e eficiência os serviços para o qual foi contratado; 

 
8.4- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato; 

 

8.5- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus a CONTRATANTE; 

 
8.6- Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade verificadas e prestar 

esclarecimentos que julgar necessário, para deliberação e mudança dos detalhes por parte 

da CONTRATANTE, durante a prestação do serviço; 

 

8.7- Prestar, imediatamente, todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, 
salvo quando implicarem indagações de caráter mais especializado, hipótese em que serão 

respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

 

8.8- Atender prontamente às demandas solicitadas pela Pró-Reitoria de Graduação e 

Extensão; 
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8.9- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE; 
 

8.10- Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

9- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

9.1- Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta contratação, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos, por meio de servidor designado pela Instituição; 

 

9.2- Comunicar à Contratada qualquer irregularidade constatada na prestação dos serviços; 

 
9.4- Efetuar pagamento a Contratada, nas condições estabelecidas no contrato. 

  

9.4.1- O pagamento será efetuado mensalmente, em doze parcelas, sendo a primeira 

30 (trinta) dias após a execução dos serviços, mediante Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser 

apresentada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, de 
acordo com a demanda efetivamente executada, após as faturas serem aceitas e atestadas 

pelo servidor designado para tal finalidade. 

 

10- DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1- Os serviços serão executados de acordo com a necessidade da Universidade UnirG, 
por meio da unidade solicitante, e servidor responsável para este fim. 

 

 

Gurupi - TO, 02 de julho de 2019. 

 
 

Original Elaborado e Assinado por: 

 

GESTOR IMEDIATO: 

Natállia Moreira Lopes Leão 

Coordenadora do Curso de Farmácia 
Universidade de Gurupi - UnirG 

 

 

 

Original Assinado por: 
 

ORDENADOR DE DESPESAS: 

Thiago Lopes Benfica 

Presidente da Fundação UnirG 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 
 

 

ANEXO III - TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 
 

 

 Através do presente, a Empresa (ou Pessoa Física) 

___________________________________________________, inscrita no CNPJ (ou CPF) sob o n° 

____________________________, sediada na _________________________________________________, 

n° __________________, Bairro _______________, Município de __________________ - __________, 
vem solicitar Credenciamento, conforme constante no Anexo (I ou II) do Edital de 

Credenciamento n° 001/2020 da Fundação e Universidade de Gurupi - UnirG e 

compromete-se a prestar os serviços descritos no Edital e Termo de Referência, compatível 

com a conveniência dos usuários dos serviços. 

 
 Vem apresentar à Comissão de Credenciamento, a relação do(s) profissional(is), o(s) 

qual(is) ficará(ão) responsável(is) pela prestação de serviços, na especialidade indicada, nos 

termos do Edital de Credenciamento nº 001/2020, bem como seus anexos. 

 

 A requerente declara estar ciente que, além das obrigações naturalmente decorrentes 

da habilitação, (caso seja Pessoa Jurídica, diga-se: também) é integral e exclusivamente 
responsável pelos serviços prestados pelos profissionais, inclusive pelas obrigações de 

natureza civil, criminal, fiscal, previdenciária e trabalhista. 

 

 

       Cidade-UF, ____ de _____________ 2020. 
 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome e Assinatura do Representante Legal  
Função na Empresa 

 

 

OU  

 
 

NOME COMPLETO  

e Assinatura da Pessoa Física 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 

ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO 

 

* SE PESSOA JURÍDICA: 

 

 A empresa (Razão Social) _________________________, inscrita no CNPJ sob o 

n°_________, com sede no (Endereço completo, Rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade - 
UF e CEP) __________________________________, Fone (0XX) XXXX-XXXX, por intermédio de 

seu representante legal, o(a) Sr.(a)___________________________, portador(a) do Documento de 

Identidade nº __________ Órgão Exp.: _______ e do CPF nº______________, residente e 

domiciliado à (Endereço completo, Rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade - UF e CEP) 

__________________________________, Fone (0XX) XXXX-XXXX;  
 

* SE PESSOA FÍSICA: 

 

 Nome Completo______________________, inscrito no CPF sob o nº_______________, 

residente e domiciliado à (endereço completo, Rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade - 

UF e CEP) _____________________________________________, Telefone (0XX) XXXX-XXXX;  
 

 

   DECLARA sob as penalidades da lei e para fins de participação do 

presente Credenciamento, QUE: 

 

I - Até a presente data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO;  

 

II- NÃO TEM RECEBIDO SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 

e/ou DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 
Pública no âmbito Federal, Estadual e Municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores.  

 

III - Recebeu o edital do CREDENCIAMENTO nº 001/2020 e seus respectivos Anexos 

tomando conhecimento de todas as informações e condições para o fornecimento do objeto 
do referido Credenciamento, sendo habilitada para o referido fornecimento dos serviços.  

 

       Cidade-UF, ____ de _____________ 2020.  

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome e Assinatura do Representante Legal  

Função na Empresa 

 

OU  

 
NOME COMPLETO  

e Assinatura da Pessoa Física 

 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel 

TIMBRADO, caso seja Pessoa Jurídica. 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 

 
ANEXO V - (PESSOA JURÍDICA)  

 

 

 DECLARAÇÃO EM PLENO ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V 

DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º DA CF. 
 

 

 

 

  A (razão social da Empresa)______________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_________________, com sede na ________________________, por intermédio do seu 
representante legal o(a) Sr.(a)___________________________, portador(a) do Documento de 

Identidade - RG nº _________Órgão Exp.: _____ e do CPF nº_______________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e participação no 

CREDENCIAMENTO nº 001/2020, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.   
   

  * Ressalva ainda que: somente emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, 

na condição de aprendiz.  

 

  Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito e por possuir poderes legais 

para tanto, firma a presente. 
 

Cidade-UF, ____ de _____________ 2020.  

 

 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

Função na Empresa 

 

 

 
 

 

 

* Obs.: Em caso afirmativo, acrescentar a ressalva acima.  

 
 

 

** Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel 

TIMBRADO da empresa interessada. 
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CREDENCIAMENTO 001/2020 

 

 
ANEXO VI - INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NOS QUADROS DA EMPRESA 

 

 

Referente ao CREDENCIAMENTO n° 001/2020 

 

À Fundação e Universidade de Gurupi - UnirG,  
 

  

 A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio 

de seu representante legal, o (a) Sr(a). (Nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº 

(inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (número), DECLARA, que, não possui em seu 

quadro funcional servidor(es) ou dirigente(es) de órgão ou entidade Contratante ou 
responsáveis pelo Credenciamento, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93.  

 

 Por ser expressão de verdade, firma a presente.  

 

 
       Cidade-UF, ____ de _____________ 2020.  

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
 Função na Empresa 

 

 

 

 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel 
TIMBRADO da empresa. 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 

 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 

 
  

Referente ao CREDENCIAMENTO n° 001/2020 

 

À Fundação e Universidade de Gurupi - UnirG,  

 

 
 A Empresa (inserir razão social) OU Pessoa Física, inscrita no CNPJ/CPF nº (inserir 

número) por intermédio de seu representante legal (SE for empresa), o(a) Sr(a). (Nome), 
portador(a) da Carteira de Identidade nº (número e órgão emissor) e do CPF nº (número), 

DECLARA, sob as penas da lei, que NÃO foi considerada INIDÔNEA para credenciar-se ou 

contratar com a Administração Pública.  
 

 Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.  

 

 

 
           Cidade-UF, ____ de _____________ 2020.  

 

 

 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome e Assinatura do Representante Legal  

Função na Empresa 

 
 

OU  

 

 

NOME COMPLETO  
e Assinatura da Pessoa Física 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 

ANEXO VIII - MODELO 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 

 (Nome da empresa - Razão Social), qualificação, endereço completo, inscrita no CNPJ 

sob o nº________________, neste ato representada pelo Sr(a)._____________, portador da 

Carteira de Identidade RG nº________________, inscrito no CPF sob o nº ________________, 

DECLARA, sob as penalidades da lei e para fins de participação do CREDENCIAMENTO 

Nº 001/2020, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos 

termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando 

apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em 
nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006.  

 

       Cidade-UF, ____ de _____________ 2020.  

 
 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
Função na Empresa 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 
 

 

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE PARENTESCO COM A UNIRG. 

 
 

 

Referente ao CREDENCIAMENTO n° 001/2020 

 

À Fundação e Universidade de Gurupi - UnirG,  

 
 

 

  A Pessoa Jurídica - Razão Social (OU Pessoa Física), por intermédio de seu 

representante legal a Sr(a). ________________, inscrito(a) do CPF nº _______________portador 

do RG nº _________________, com sede (OU residente) à (Endereço completo, Rua, nº, 

Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade - UF e CEP)_________, DECLARA, para os devidos fins 

que, (em seu quadro societário - caso seja empresa), não existe nenhum integrante que 

tenha parentesco com: Presidente da Fundação UnirG, Reitora da Universidade, Gestores, 
Coordenadores e/ou servidores, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 

segundo grau ou por adoção na Universidade de Gurupi - TO, UnirG.  

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 
 

Cidade-UF, ____ de _____________ 2020. 

 

 

 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome e Assinatura do Representante Legal  

Função na Empresa 

 

 
OU  

 

 

NOME COMPLETO  

e Assinatura da Pessoa Física 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 

 
 

ANEXO X - MODELO DE  

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE CREDENCIAMENTO 

 
 

 

  (Nome da empresa/OU Pessoa Física), qualificação, endereço completo, 

DECLARA, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos do Credenciamento, 

constantes do Edital do Credenciamento nº 001/2020, da Fundação e Universidade UnirG. 

 
 

                                         Cidade-UF, ____ de _____________ 2020. 

 

 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome e Assinatura do Representante Legal  

Função na Empresa 

 

 
OU  

 

 

NOME COMPLETO  

e Assinatura da Pessoa Física 
 

 

 

 

 

 
Obs.: A Declaração deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo 

padronizado SE FOR empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da 

Fundação UNIRG. 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 
ANEXO XI -  MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

À Fundação UNIRG e Universidade UnirG, 

 
 

 Proposta que faz Razão Social (OU Nome), através de seu representante legal, o 

Sr(a).____(dados completos e endereço com CEP),   inscrito(a) no CNPJ (OU CPF) nº 

___________ e RG nº __________________, com sede (OU residente e domiciliado) 

_______________, em conformidade com o Credenciamento nº 001/2020. 

 
Portanto, oferece a esse Órgão o preço a seguir indicado, para a prestação de serviços 

técnicos descritos no ANEXO I (OU II - conforme a área pretendida) -  TERMO DE 

REFERÊNCIA: 

 

* SE for para INTÉRPRETE DE LIBRAS:  
 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

(MÊS) 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 
 

 

 

01 

Contratação de profissional e/ou 
equipe especializada em serviços de 
Intérprete de Libras/Português, para 

auxiliar diretamente os acadêmicos 
que deste necessitam, para a 
realização das aulas práticas, teóricas, 
provas, simulados, e atividades 

didático-pedagógicas  e culturais, 1 
profissional com carga horária de 20 
horas semanais para o período 
DIURNO OU 1 profissional com carga 

horária de 20 horas semanais para o 
período NOTURNO, no período de 12 
(doze) meses correspondente ao 
período letivo estabelecido no 

Calendário Acadêmico, com 
experiência mínima de 6 (seis) meses. 

 

 

 
 

 

 

     01 

 

 

 
 

 

(valor em 

algarismo e 

por extenso) 

 

 

 
 

 

 

(valor em 

algarismo e 
por extenso)  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ (XXX). 

 

** SE for para FARMACÊUTICO (BIOQUÍMICO E/OU GENERALISTA):  

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 

MESES 

VALOR 

UNITÁRIO 

(MÊS) 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 
01 

Contratação de 01 (um) profissional 
responsável técnico Farmacêutico 
(Bioquímico e/ou Generalista), com 
experiência de mais de 03 (três) anos 

em bancada laboratorial comprovados, 
40 (quarenta) horas semanais, sendo 
de segunda a sexta-feira, 08 (oito) 
horas por dia, no período de 12 (doze) 

meses. 

 

 

 
     12 

 

 

(valor em 
algarismo e 

por extenso) 

 

 

(valor em 
algarismo e 

por extenso)  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ (XXX). 
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* Dados SE Pessoa Jurídica: 

 

Razão Social/Nome: _____________________________________________________________; 
CNPJ/CPF nº:___________________________________________________________________; 

Incrição Estadual e/ou Municipal ________________________________________________; 

Endereço: _______________________________________________________________________; 

Fones: ______________________________________ Fax (se houver): ____________________; 

CEP: _________________________ Cidade: ________________________ Estado:__________; 
 

Dados do responsável para assinatura do contrato: 

 

Nome: __________________________________________________________________________; 

RG nº: ___________________________________CPF nº: ________________________________ 

Cargo/Função ocupada: _________________________________________________________; 
Fones: ____________________________________________________________________________ 

 

 

** Dados SE Pessoa Física: 

 
Nome: __________________________________________________________________________; 

RG nº: ___________________________________CPF nº: ________________________________ 

Área de Atividade: _________________________________________________________; 

Fones: ____________________________________________________________________________ 

 

 
Prazo de validade da proposta: ___________________ (não inferior a 6 - seis - meses), 

contado da data da entrega de seu respectivo envelope. * SE for para INTÉRPRETE DE 

LIBRAS. 

 

Prazo de validade da proposta: ___________________ (não inferior a 3 - três -  anos), contado 
da data da entrega de seu respectivo envelope. ** SE for para FARMACÊUTICO 

(BIOQUÍMICO E/OU GENERALISTA). 

 

Cidade/UF, ____ de ______________ de 2020. 

 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome e Assinatura do Representante Legal  

Função na Empresa 

 
 

OU  

 

 

NOME COMPLETO  

e Assinatura da Pessoa Física 
 

 

 

OBS.: O Modelo de Proposta de Preços é meramente exemplificativo. 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 
  

 ANEXO XII - MODELO 

  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

 

À Fundação UNIRG e Universidade UnirG. 

Comissão Permanente de Licitação. 

Gurupi - TO. 

 
 

 

 

 Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa (OU Pessoa Física), 

qualificação completa, estabelecida (OU residente e domiciliada) na (endereço completo com 
CEP e Telefone)_________, inscrita no CNPJ (OU CPF) de nº __________ é/foi nosso fornecedor 

de (descrever os serviços - igual ou semelhante ao objeto desta licitação), cumprindo 

sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, 
pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto e participar do Credenciamento, 

nada tendo que a desabone. 

 
 Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Cidade/UF, ____ de ______________ de 2020. 

 

 
 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome e Assinatura do Representante Legal  
Função na Empresa 

 

 

 

 

 
OBS.: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória a 

apresentação de atestado de capacidade técnica idêntico, desde que o mesmo 

possua todas as informações constantes deste modelo. 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

ANEXO XIII - MINUTA DO CONTRATO 

 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ______/2020 

 

 

A FUNDAÇÃO UNIRG, fundação pública com personalidade jurídica de direito público, 
entidade da administração descentralizada do município de Gurupi, inscrita no CNPJ sob nº 

01.210.830/0001-06, com sede na Avenida Pará, nº 2.432, quadra 20, lote 01, Setor Waldir 

Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, neste ato representado pelo Presidente THIAGO LOPES 

BENFICA, conforme Decreto de nomeação nº 683/2017, brasileiro, casado, advogado, portador 

do RG 764.093 SSP/TO e inscrito no CPF sob nº 846.889.981-04, residente e domiciliado 

nesta Cidade, doravante denominada(o) CREDENCIADA, têm entre si justo e acertado o 
presente Contrato de Credenciamento, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas.  
 

DO FUNDAMENTO LEGAL  

 
O presente Contrato decorre de homologação do Credenciamento nº 001/2020, na forma da 

Lei nº 8666/93,  Lei Complementar nº 123/2006 e ato de ratificação do Senhor Presidente 

da Fundação UNIRG, conforme Termo de Homologação datado de ---/---/2020 através do 

Despacho N° xx/2020 fl xx, tudo constante no Processo Administrativo nº 

2020.02.064410 e 2019.02.058027, do qual passa a fazer parte integrante este 

Instrumento. 
 

As contratações serão realizadas nos termos do artigo 25, caput, da Lei Federal nº 

8666/1993 e demais normas aplicáveis, com um processo de inexigibilidade para cada 

credenciado 

 
É vedada subcontratação dos serviços objeto do presente contrato de credenciamento ou, 

ainda, a sua execução por terceiros.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (PESSOA FÍSICA) E/OU EQUIPE 
ESPECIALIZADA (PESSOA JURÍDICA) EM SERVIÇOS DE INTÉRPRETE DE 

LIBRAS/PORTUGUÊS E CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 

TÉCNICO FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO E/OU FARMACÊUTICO GENERALISTA.  

 

1.2 A Contratada é vencedora do Credenciamento nº 001/2020 na seguinte conformidade: 

 

01 

Contratação de profissional e/ou equipe 

especializada em serviços de Intérprete de 

Libras/Português, para auxiliar diretamente 

os acadêmicos que deste necessitam, para a 

realização das aulas práticas, teóricas, 

provas, simulados, e atividades didático-

pedagógicas     e culturais, 1 profissional 

com carga horária de 20 horas semanais 

para o período Noturno, no período de 12 

(doze) meses correspondente ao período 

letivo estabelecido no Calendário  

Acadêmico, com experiência mínima de 06 

(seis) meses. 

01 
1.200 

horas 
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VALOR TOTAL  

 
12.1 Os serviços requeridos são os discriminados nas quantidades e condições a seguir:  

 

 Carga horária semanal de: 20 horas no período noturno, de segunda a sexta-feira, de 
acordo com o calendário acadêmico vigente; 

 A hora trabalhada será de 50 minutos, e considerada como hora cheia para efeitos 
de pagamento;  

 A escala de horas diárias será definida de acordo com grade horária do(s) aluno(s); 

 Caso o aluno falte ou ocorra outro fato não previsto, diretamente relacionado à 
UNIRG, de tal forma que impeça o profissional de prestar seus serviços, estes 
deverão aguardar por uma hora a presença do aluno e/ou a definição sobre o fato 

impeditivo, sendo esta hora considerada como trabalhada;  

 Decorrido o tempo de espera, se for o caso, o profissional poderá ser dispensado pela 
administração da Instituição;  

 O profissional ou equipe poderá ser avisado com antecedência mínima de 03 (três) 
horas sobre a não necessidade de seu comparecimento para a prestação dos serviços 

em determinada data e horário; 

 Os quantitativos apresentados são estimativos, podendo sofrer alterações de 
acréscimo ou supressão, desde que seja de interesse e necessidade da Instituição;  

 A UNIRG não está obrigada a utilizar totalmente este quantitativo, levando em 
consideração que as matrículas dos calouros são realizadas semestralmente, não 
sendo possível identificar a quantidade total de acadêmicos que necessitarão de apoio 
do Intérprete de Libras. 

 

OU 

 

Item Descrição Quant. Unid. V. Unit. V. Total 

01 

Contratação de 01 (um) profissional 

responsável técnico farmacêutico 

bioquímico e/ou farmacêutico 
generalista, com experiência de 

mais de 03 anos em bancada 

laboratorial comprovados, 40 horas 

semanais, sendo de segunda a 

sexta-feira, 08 (oito) horas por dia, 

no período de 12 (doze) meses.    

12 Meses   

VALOR TOTAL  

 

1.2.2  Os serviços requeridos são os discriminados nas quantidades e condições a seguir:  

 

 Carga horária semanal mínima: 40 horas, de segunda a sexta-feira, de acordo com o 
calendário da farmácia escola; 

 A hora trabalhada de será de 60 minutos, e considerada como hora cheia para 
efeitos de pagamento;  

 A escala de horas diárias será definida de acordo com horário estabelecido pela 
Coordenação do Curso de Farmácia; 

 O profissional responsável técnico farmacêutico bioquímico e/ou farmacêutico 

generalista será responsável pelo cumprimento das suas obrigações pertinentes a 
responsabilidade técnica do Laboratório Escola conforme determinado pela 

Coordenação de Farmácia. 

 Os quantitativos apresentados são estimativos, podendo sofrer alterações de 
acréscimo ou supressão, desde que seja de interesse e necessidade da Instituição;  

 Farmacêuticos Bioquímicos, Farmacêuticos Generalistas devem estar inscritos no 
seu conselho de classe. 
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1.3- Os serviços descritos neste Contrato deverão ser realizados nas dependências da 

CREDENCIADA (Universidade de Gurupi/TO - UnirG), de acordo com as necessidades desta 
I.E.S., atendendo aos procedimentos descritos e previstos neste Instrumento Contratual.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA -  DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1- Os serviços contratados deverão ser prestados pelo profissional habilitado na área 
pertinente ao objeto do Credenciamento n° 001/2020, de sua inteira responsabilidade, ou 

seja, prestar os serviços diretamente, devidamente capacitados e habilitados, com inscrição 

no referido conselho de classe, com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 

fiscais de sua responsabilidade, considerando-se como profissionais da Contratada:  

 

2.2- Manter os registros de formação e qualificação profissional, compatíveis com as funções 
desempenhadas, caso solicitado.  

 

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

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido 

para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da Contratante proceder à 
fiscalização ou acompanhar a execução contratual.  

 

2.4- Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir 

sobre a execução contratual e, caso Pessoa Jurídica, inclusive sobre as obrigações relativas 

a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, 

respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de 
acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis à pessoa empregada para execução 

contratual.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
3.1- Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta contratação, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos, por meio de servidor designado pela Instituição, na 
forma prevista na Lei Federal N° 8.666/93. 

 
3.2- Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do Contrato;  

 
3.3- Notificar, formal e tempestivamente a Contratada quando identificado irregularidades 

observadas no cumprimento do Contrato;  

 

3.4- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.  

 
3.5- Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços 

dando prazo para regularização e, quando não atendido, encaminhar formalmente o caso 
para a Coordenação de Farmácia ou para a Pró -Reitoria de Graduação relacionada, 

demonstrando as irregularidades.  

 

3.6- Efetuar pagamento à Contratada, nas condições estabelecidas no contrato. 

  
  CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados; 

 

4.2- Fornecer o material de apoio, a ser utilizado durante a prestação do serviço, caso seja 

necessário; 
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4.3- Cumprir com eficácia e eficiência os serviços para o qual foi contratado; 

 

4.4- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato; 

 

4.5- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus a CONTRATANTE; 

 
4.6- Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade verificadas e prestar 

esclarecimentos que julgar necessário, para deliberação e mudança dos detalhes por parte 

da CONTRATANTE, durante a prestação do serviço; 

 

4.7- Prestar, imediatamente, todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, 

salvo quando implicarem indagações de caráter mais especializado, hipótese em que serão 
respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

 

4.8- Atender prontamente às demandas solicitadas pela Pró-Reitoria de Graduação e 

Extensão; 

 
4.9- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE; 

 

4.10- Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

4.11  Executar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pelo Decreto 

5.626/05. (interprete de libras) 

 

CLÁUSULA QUINTA  - DA FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

5.1- A fiscalização do contrato será exercida por representante da CONTRATANTE, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da vigência do contrato e tudo dará 

ciência à Contratada, conforme artigo 67 da Lei 8.666/93. 

 

5.2- A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade do 
licitante vencedor pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato em conformidade com o artigo 70 da 

Lei 8.666/93. 

 

5.3 Avaliação de desempenho do Intérprete será de responsabilidade da Coordenação 
solicitante em que o profissional atuará, e será feita semestralmente 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR,  DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1-O presente Contrato apresenta valor global de R$ .................... (....................) e limite 
mensal de pagamento no valor de R$ .................... (....................), referente ao 

credenciamento 001/2020. 

 

6.2 O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a execução dos serviços, mediante 

Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser apresentada no departamento de Compras da Fundação 

UnirG e de acordo com a demanda efetivamente executada, após atestada pelo servidor 
designado como Fiscal do contrato para tal finalidade. 

 

6.3 A despesa  decorrente  da  contratação,  objeto  desta  licitação,  correrá  à  conta  dos 

recursos  específicos  consignados   no  Orçamento   da  Fundação  UNIRG  -  Dotação 
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orçamentária sob o número 0004.0401.12.364.1241.2085 (Manutenção do Curso de 

Farmácia) e elementos de despesa 3.3.90.39-5010.00.000 (Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica) e 3.3.90.36-5010.00.000 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física). 
 

6.4- O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em 30 (trinta) dias após 

apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviço no Departamento de Compras da 

Fundação UnirG, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato. 

 
6.5- É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de 

regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), com a Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional.  

 

6.6- O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ ou CPF sob o qual será emitida a Nota 
Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado no Credenciamento.  

 

6.7- A vencedora obriga-se a manter-se em compatibilidade com as condições de habilitação 

assumidas no Credenciamento, durante todo o período da execução do contrato.  

 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE 

 

7.1- DO CHAMAMENTO  

 

7.1.1- O chamamento entra em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo de 1 (um) 
ano, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, observada a disponibilidade 

orçamentária e financeira, o interesse público e os princípios gerais da administração pública.   

 

7.1.2 O Prazo de Contrato terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 

Podendo ser prorrogado mediante aceite expresso das partes, não havendo disposição em 
contrário pelos signatários, nas hipóteses do Artigo 57, da Lei 8.666/93 

 

7.1.3- O credenciamento será realizado para a prestação imediata dos serviços contratados 

da empresa habilitada.  

 

7.2- DO CONTRATO  
 

7.2.1- O Prazo de Contrato terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da 

assinatura. Podendo ser prorrogado mediante aceite expresso das partes, não havendo 

disposição em contrário pelos signatários, nas hipóteses do Artigo 57, da Lei 8.666/93;  

 
7.2.2- O Contrato terá seu Extrato publicado no D.O.E./TO e a sua íntegra, após assinada e 

homologada, será disponibilizada no site oficial da UnirG 
https://unitransparencia.unirg.edu.br/licitacoes/item/avisos/ 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
8.1- As vencedoras, com as devidas garantias de direito prévio de citação e ampla defesa, 

sofrerão sanções, sem prejuízo da aplicação de multa compensatória de até 20% (vinte por 

cento) e demais cominações legais, caso cometam uma ou mais das seguintes faltas: 

  

 8.1.1- Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 

 8.1.2- Apresentar documentação falsa; 
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 8.1.3- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame para devida contratação; 

 

 8.1.4- Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

 8.1.5- Não mantiver a proposta; 

 

 8.1.6- Cometer fraude fiscal; 

 
 8.1.7- Comportar-se de modo inidôneo ao executar a prestação dos serviços; 

 

  8.1.7.1- Considera-se comportamento inidôneo atos como os descritos nos 

artigos 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

 

 8.1.8- Pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito. 
 

8.2- A Inexecução total ou parcial do contrato poderá a Administração, aplicar as sanções 

previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 

 

III. Pelo atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 
obrigação, a juízo da Administração; 

 

IV. Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla 

defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 

A) ADVERTÊNCIA por escrito; 
 

B) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte 

contratual não cumprida a juízo da Administração; 

 

C) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

D) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
8.3- A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente descontada da 

fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso 

a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber da Fundação UNIRG, ser-lhe-á concedido o 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 

Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à 
cobrança judicial da multa. 

 

8.4- As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração, podendo ser 

aplicada as sanções civis ou penais cabíveis. 

 
8.5- A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 

desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo 

Administrativo com ampla defesa. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

9.1- Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, ou descumprimento das normas da 

Contratante em vigor, este poderá ser rescindido em qualquer tempo, através de ato formal e 
unilateral do contratante, nos casos enumerados na Lei Federal nº 8.666 de 1993, 

assegurado o contraditório e ampla defesa do CONTRATADO.  
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9.2 O contratante poderá rescindir o presente contrato mediante simples aviso extrajudicial, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, por ato unilateral, reduzido a termo, precedido 
de decisão escrita e fundamentada, nas seguintes hipóteses:  

 

a). Quando houver desvio de ética;  

b) Erros por imperícia, negligência ou imprudência;  

c) Desempenho clínico ou comportamental insatisfatório;  
d) Conveniência administrativa;  

e) Por avaliação de desempenho insatisfatória. 

 

9.3 O presente contrato também poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 

77 e 78 da Lei Federal n. 8.666/93.  

 
9.4 correndo a rescisão pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos, sujeitar-se-á a CONTRATADA às consequências previstas no artigo 80 da Lei Federal 

n. 8.666/93, sem prejuízo das sanções legais.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 

10.1- Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes como 
foro, a Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 

 

10.2- E, por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes, em 03 

(três) vias de igual teor e forma. 

 
Gurupi/TO, aos ___ dias do mês de __________ de 2020. 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIRG 
Thiago Lopes Benfica 

CONTRATANTE 

 

EMPRESA OU PESSOA FÍSICA  
Nome e Assinatura 

CONTRATADA 

 

 

           

          Testemunhas: 

 
_________________________CPF____________________ 

 

_________________________CPF____________________ 
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