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CHECK-LIST 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DE 

CREDENCIAMENTO VIGENTE 

(PESSOAS FÍSICAS) 

ITEM DOCUMENTO BASE LEGAL SIM NÃO 

01 

CAPA 

 Capa deverá conter número do 
protocolo do processo; 

 Capa deverá conter objeto da 
contratação; 

Art. 38, caput, da Lei 
nº 8.666/93 c/c. art. 3º, 

III, da Lei 10.520/02 
c/c. 

 
Art. 5º, III, do Decreto 

7.892/13. 

  

02 

PROTOCOLO 

 O processo foi devidamente 
autuado e protocolado, com a 
numeração das páginas, 
contendo carimbo do órgão e 
visto do responsável? 

 Se houve apensamento de um 
novo volume, obedeceu à 
quantidade máxima de folhas, 
mediante termo de 
encerramento e abertura? 

Art. 38, caput, da Lei 
nº 8.666/93 c/c. art. 3º, 

III, da Lei 10.520/02 
c/c. 

 
 Art. 5º, III, do Decreto 

7.892/13. 

  

03 

REQUISIÇÃO 

 Consta Requisição de 
compras/serviços, autorizados 
pelo ordenador de despesa? 

 Descreve com clareza os 
serviços a serem prestados 
pelo profissional, carga horária, 
atuação e cita que é conforme 
credenciamento (citar número 
do credenciamento) e Termo 
de Referência ? 

 A Requisição está 
devidamente preenchida com 
Programa orçamentário 
especifico para a contratação?  

 A Requisição possui 
classificação da despesa 
conforme ementário de 
despesa elaborado pelo 
TCE/TO? 

Art. 38, caput da Lei 
nº 8.666/93. 

 
Art. 40, inc. I da Lei nº 

8.666/93. 
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 A Fonte de Despesa está 
correta para o tipo de 
contratação? 

04 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 Consta Termo de Referência 
ou projeto básico descrevendo 
as seguintes clausulas: 

1. Indicação do objeto; 
2. Justificativa (motivação) da 

contratação; 
3. Especificação do objeto; 
4. Requisitos necessários; 
5. Critérios de aceitabilidade; 
6. Critérios de aceitabilidade do 

objeto (recebimento do objeto); 
7. Estimativa de valor da 

contratação e dotação 
orçamentária e financeira para 
a despesa; 

8. Condições de execução 
(métodos, estratégias e prazos 
de execução e garantia); 

9. Obrigações das partes 
envolvidas (contratada e 
contratante); 

10. Gestão do contrato; 
11. Fiscalização do contrato; 
12. Condições de pagamento; 
13. Vigência do contrato; 
14. Sanções contratuais; 
15. Condições gerais. 

 Orçamento detalhado estimado 
em planilha com preço unitário 
e valor global; 

 O TR levou em consideração 
os requisitos: segurança, 
adequação ao interesse 
público, economia, 
regionalização, impacto 
ambiental e normas de 
segurança e saúde do 
trabalho? 

 Possui Justificativa quanto à 
contratação, justificativa esta 
que caracterize a ocorrência de 

Art. 3º, I, II e III da Lei 
10.520/02 c/c. art. 9º, 

I, III e §2º c/c.  
 

Art. 40, inc. I da Lei nº 
8.666/93. 

 
Art. 6°, inc. IX, da Lei 

nº 8.666/93. 
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situação que reclama solução 
imediata. 

 Possui informações claras e 
condizentes com o 
credenciamento? 

 Foi elaborado por técnico 
conhecedor do objeto a ser 
contratado e aprovado pelo 
Gestor? 

 Está rubricado em todas as 
páginas pelos responsáveis? 

 Está com os itens ou serviços 
detalhados conforme Ata de 
Registro de Preço a ser 
aderida? 

05 

CÓPIA DO CREDENCIAMENTO E 
CHAMAMENTO VIGENTE QUE O 
PROFISSIONAL PARTICIPOU 

 Consta cópia do 
Credenciamento vigente e 
chamamento demonstrando a 
classificação do profissional? 

 A contratação do profissional 
está obedecendo a correta 
classificação no 
credenciamento? 

 Os valores, atuação, carga 
horária e cláusulas citadas nos 
documentos acima, estão em 
conformidade com o estipulado 
no credenciamento? 

   

06 

DOCUMENTOS DO PROFISSIONAL 
A SER CONTRATADO: 

 RG; 

 CPF; 

 Diploma/certificado; 

 Titulo de eleitor com 
comprovante de votação; 

 Comprovante de endereço; 

 Certidão de nascimento ou 
casamento; 

 Certidão de nascimento dos 
filhos; 

 Reservista (sexo – masculino); 
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 Carteira profissional; 

 Curriculum; 

 Certidão de regularidade com o 
conselho; 

 Antecedentes criminais; 

 Atestado médico; 

 Declaração de bens e acúmulo 
de cargos; 

 Número do PIS/PASEP/NIS; 

 Número de conta. 

11 

CERTIDÕES 

 Há certidões vigentes para 
data da contratação/empenho 
(FGTS, FEDERAL, 
TRABALHISTA, ESTADUAL, 
MUNICIPAL, CEIS, CNCIA)? 

 As certidões se encontram 
emitidas com data anterior ou 
igual a data da contratação e 
estão vigente para data da 
contratação? 

Art. 29, Lei n° 
8.666/93 e alterações. 

  

14 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO 
DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(PROIBIÇÃO DE TRABALHO 
INFANTIL), INEXISTÊNCIA DE 
PARENTESCO OU VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO COM A 
MUNICIPALIDADE. 

Lei nº 8.666/93, art. 
27, V. 

  

15 

DECLARAÇÃO DA SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO 

 Consta documento da 
Secretaria de Planejamento 
informando que os recursos 
orçamentários previstos na 
requisição de compras/serviços 
estão identificados pelos 
códigos dos créditos próprios 
da classificação e da categoria 
de programação e são 
suficientes para realização da 
despesa? 

 
Lei nº 8.666/93, art. 
7º, § 2º, III, art. 14, 

caput e art. 38, caput. 

  

16 
ATESTADO DA SECRETARIA DA 
FAZENDA 
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 Existe nos autos Atestado da 
Secretaria da Fazenda quanto 
a existência de previsão de 
recursos financeiros para 
realização da despesa? 

18 

MINUTA DO CONTRATO 

 Consta a minuta do termo de 
contrato, nos termos aprovado 
no credenciamento? 

Art. 38, inc. X, Lei 
n° 8.666/93. 

  

19 
PARECER JURÍDICO QUANTO A 
CONTRATAÇÃO E MINUTA DO 
CONTRATO 

Art. 38, Inc. VI, 
parágrafo único, 
Lei n° 8.666/93. 

  

21 

CONTRATO ASSINADO 

 Consta uma via do termo de 
contrato aprovado e firmado 
entre as partes, com a 
publicação do extrato? 

Art. 61 e 62, Lei nº 
8.666/93. 

  

22 

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 Consta nos autos, publicação 
do contrato? 

Art. 61, Lei nº 
8.666/93. 

  

23 

NOMEAÇÃO DE FISCAL DO 
CONTRATO 

 Foi indicado o servidor 
responsável pelo 
acompanhamento e 
fiscalização da execução do 
objeto contratado, quando for o 
caso? 

Art. 67, c/c art. 73, 
inc. I, alínea “b”, 
Lei n° 8.666/93. 

  

25 

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 

 Consta nos autos, autorização 
de empenho preenchida 
conforme requisição e contrato, 
quando for o caso? 

 Autorização de empenho se 
encontra devidamente 
preenchida com o nome do 
fornecedor detentor da ata? 

Lei nº 8.666/93, art. 
38, caput. 

  

26 

EMPENHO 

 Consta nos autos empenho 
preenchido em conformidade 
com os documentos anteriores 
e devidamente assinado por 
emitente e autorizado pelo 
Secretário(a) da pasta? 

Lei nº 8.666/93, art. 
38, X. 
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27 
ORDEM DE FORNECIMENTO/ 
SERVIÇO 

   

28 

NOTA FISCAL 

 Nota fiscal possui quantidades, 
discriminação dos itens, valor e 
demais informações conforme 
orçamento vencedor? 

Art. 15, § 8º Lei nº 
8.666/93. 

  

30 

DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS DA 
REALIZAÇÃO DA DESPESA 

 Consta frequência do 
profissional conforme cláusulas 
contratuais? 

   

31 

RELATÓRIO DO FISCAL DE 
CONTRATO 

 Consta nos autos relatório do 
fiscal de contrato, relatando 
que os serviços foram 
realizados conforme contrato? 

 Consta no relatório informação 
de quantidades entregues e 
serviços executados 
demonstrando que a finalidade 
do contrato/contratação foi 
cumprida? 

   

32 

LIQUIDAÇÃO 

 Foram observadas as 
retenções necessárias e 
legais? 

   

33 PAGAMENTO    

 

 Declaro que foram conferidos os itens descritos neste check-list e que o 
processo NÃO ESTÁ em conformidade. 

 Declaro que foram conferidos os itens descritos neste check-list e que o 
processo ESTÁ em conformidade, podendo seguir o fluxo adotado pela 
administração para seu devido pagamento/arquivamento. 

Observações: 
 
 

 

Servidor: _______________________________ 

Matrícula: ________________________ 


