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EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

 
 

O Município de Carandaí realizará CREDENCIAMENTO de interessados, nos termos do Processo 

019/2023, Inexigibilidade 017/2023, Credenciamento 002/2023, a documentação necessária para 

participar deste processo de Credenciamento deverá ser entregue até às 17:00 horas do dia 31 

de dezembro de 2023, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido de 09:00 horas às 

11:00 horas e 13:00 horas às 17:00 horas, no Setor Compras e Licitações da Prefeitura, localizado 

na Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro, Carandaí/MG - CEP 36280-024, nos ditames das 

leis supra citadas e suas alterações juntamente com as cláusulas deste Edital. O credenciamento, 

será realizado pela Comissão Permanente de Licitações, designados por meio da Portaria 

Municipal nº 403/2022. 

 

 
Processo nº: 019/2023 
Modalidade: Inexigibilidade 002/2023 
Tipo: Credenciamento nº 002/2023 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - As empresas interessadas deverão protocolar e entregar as propostas até às 17:00 horas 
do dia 31 de dezembro de 2023, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido de 09:00 
horas às 11:00 horas e 13:00 horas às 17:00 horas. 
 
1.2 - Os envelopes de DOCUMENTAÇÃO exigidos neste edital, deverão estar hermeticamente 
fechados pelos proponentes, e entregues no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Carandaí, localizada à Praça Barão de Santa Cecília, 68, Centro, Carandaí-MG.   
 
 

2. OBJETO  

2.1 – O presente processo tem por objeto credenciamento de Psicólogo para prestação de serviço 

especializado na área de Psicologia para o atendimento prioritário de crianças com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) utilizando a Terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e Terapia 

ABA no contexto escolar. A devida prestação dos serviços deverá ser realizada semanalmente, de 

segunda a sexta-feira, dividida conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação até o 

limite contratado, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações 

constantes no Termo de Referência do ANEXO I deste Edital, que dele faz parte integrante. 

 

3. ÁREA DEMANDANTE 

Secretaria Municipal de Educação. 
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4. CONSULTAS E ESCLARECIMENTO 

4.1 – O edital encontra-se disponível na internet, no site www.carandai.mg.gov.br ou, ainda, poderá 
ser obtida a cópia no Departamento de Compras e Licitações, no horário de 9 às 11 horas e 13 às 
17 horas, ou ainda por solicitação por e-mail licitacao@carandai.mg.gov.br 
 
4.2 – Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail 
licitacao@carandai.mg.gov.br, ou protocolados diretamente no Departamento, localizado à Praça 
Barão de Santa Cecília, 68, Centro, Carandaí. 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 – Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas:  
 

5.1.1 – que atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação 
constante deste instrumento e seus anexos;  
 
5.1.2 – cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja pertinente 
e compatível com o objeto desta licitação; 

 
5. – Não poderá participar do presente credenciamento pessoa jurídica: 
 

5.2.1 - suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Carandaí;  
 
5.2.2 - declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração 
Pública;  
 
5.2.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;  
 
5.2.4 - com falência decretada e execução patrimonial;  
 
5.2.5 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;  
 
5.2.6 - em consórcio¹;  
 
5.2.7- enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 
 
5.2.8 - empresas que possuem como sócios diretores/administradores o Prefeito, o Vice-
Prefeito e os Vereadores, bem como as pessoas ligadas e qualquer deles por patrimônio 
ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau inclusive, ou por adoção, a 
proibição até 06 (seis) meses após findas as respectivas funções. Além disso, não poderão 
participar os Servidores Municipais. 
 

                                
¹NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e 
oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, 
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profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se 
que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Processo em tela. 
 

6. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
6.3.1 A documentação será recebida em envelope, fechado e com as seguintes descrições: 
 
 

            ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

 

Processo nº: 019/2023 

Modalidade: Inexigibilidade 002/2023 

Tipo: Credenciamento nº 002/2023 

 

Objeto: Credenciamento de laboratórios de próteses dentárias, para atender as 

necessidades do município de Carandaí, Minas Gerais. 

 

 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

 

7. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1 – O interessado em ser credenciado deverá protocolar no Departamento de Compras e 
Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Carandaí, no prazo fixado no item 2 deste 
Edital, o requerimento acompanhado de toda a documentação necessária para o credenciamento. 
 
7.2 – O requerimento de credenciamento e os documentos que o instruírem deverão estar 
dispostos ordenadamente e serem datados e assinados pelo representante legal do interessado. 
 
7.3 – Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados em original ou em 
cópia autenticada em cartório ou em cópia simples para ser autenticado por servidor desta 
entidade, salvo os retirados via internet e que possam ser conferidos online pela Comissão. 
 
7.4 – O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido à Comissão, contendo todas as 
declarações constantes no Anexo II deste Edital. 
 
7.5 – O interessado deverá instruir o requerimento com os seguintes documentos: 
 
7.5.1 – Para a comprovação da habilitação para Pessoa Física: 
7.5.1.1 – Cópia da Identidade e CPF; 
7.5.1.2 – Comprovante de Endereço; 
7.5.1.3 – Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão do curso 
expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC (frente/verso); 
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7.5.1.4 – Prova do profissional médico de que é especialista na área pretendida; 
7.5.1.5 – Prova de regularidade com as Fazenda Federal, Estadual e Municipal, da sede do 
licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 
7.5.1.6 – Número do NIT ou PIS/PASEP; 
7.5.1.7 – Termo de credenciamento preenchido, conforme modelo (Anexo II); 
7.5.1.8 – Registro do profissional no Conselho Regional de Psicologia – CRP com jurisdição sobre 
o domicílio da sede do licitante; 
7.5.1.10 – Proposta assinada, conforme Anexo V; 
 
7.5.2 – Para a comprovação da habilitação para Pessoa Jurídica: 
 
7.5.2.1 – Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
7.5.2.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
7.5.2.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
7.5.2.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
7.5.2.5 – Cópia do RG e CPF dos sócios; 
7.5.2.6 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
7.5.2.7 – Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
7.5.2.8 – Certidão Negativa de Débito com créditos tributários federais e à dívida ativa da União, 
incluindo a regularidade com as contribuições previdenciárias; 
7.5.2.9 – Prova de Regularidades com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou 
outra equivalente na forma da lei; 
7.5.2.10 – Certidão de Falência emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 
(noventa) dias antes da abertura da sessão; 
7.5.2.11 – Prova de Regularidade com o Ministério do Trabalho, por meio de apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
7.5.2.12 – Comprovação de que possui em seu quadro de funcionários médicos especialistas na 
área que deseja credenciar; 
7.5.2.13 – Prova de inscrição no CRP dos profissionais apresentados no item anterior; 
 
NOTA: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as 
mesmas não serão aceitas se a data de suas expedições for anterior a 60 (sessenta) dias da data 
de abertura dos envelopes contendo documentação e proposta comercial.  
 
NOTA 2: Atendendo ainda ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/2014, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Caso haja alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas, com efeito de certidão negativa; 
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7.5.3 – Deverão ainda, as empresas, apresentarem as seguintes declarações: 
 
7.5.3.1 – Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditiva da habilitação (art. 32, § 
2º, Lei 8.666/93), conforme modelo abaixo: 
 

 
 
7.5.3.2 – Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital, conforme 
modelo abaixo:  
 

 
7.5.3.3 – Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o 
inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9854 de 27 de outubro 
de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme modelo 
abaixo:  
 

DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM O EDITAL 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as 
penas da Lei, que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 
  
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representantes Legais: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 
Identificação do Declarante 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A HABILITAÇÃO 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as 
penas da Lei, na forma do § 2º, artigo 32, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que até a presente 
data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
  
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representantes Legais: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 
Identificação do Declarante 



 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 
 

6 

 

 
 
7.5.3.4 – Proposta assinada, conforme Anexo V 
 

8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES/ CREDENCIAMENTO 

8.1 - Serão indeferidas as inscrições/ credenciamento dos interessados que não comprovarem os 
requisitos exigidos no presente Edital ou não apresentarem a documentação necessária; 
 
8.2 - Do indeferimento da inscrição caberá recurso ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ato. 
 
8.3 - Se o Presidente da Comissão Permanente de Licitações entender que há indícios de 
inexequibilidade do preço, fixará prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu 
preço, por meio de planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela 
Administração, e contratações em andamento com preços semelhantes, conforme estabelece o 
inciso XVII do art. 12 do Decreto Estadual nº 44.786/2008, além de outros documentos julgados 
pertinentes;  
 
8.3.1 - Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada. 
 
8.4 - Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. 
  
8.5 - As propostas e documentação apresentadas poderão ser submetidas à apreciação da área 
solicitante para verificação do atendimento ao objeto licitado, mediante parecer fundamentado. 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1 – Os envelopes das empresas proponentes serão abertos e analisados pela comissão 
permanente de licitações, em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento dos mesmos. 

10. CONTRATO 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as 
penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 
............................................. 
 
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representantes Legais: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 
Identificação do Declarante 
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10.1 - O setor gerenciador do Contrato, gestor/fiscal das contratações dela decorrentes, será o 
Secretaria Municipal de saúde, que é a área solicitante.  
1 0 . 2  - A(s) quantidade(s) no Anexo I poderá(ao) ser alterada(s) com a devida justificativa 

dentro dos limites e nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93. 

10.3 - O contrato a ser assinado obedecerá às cláusulas e condições do Edital e da minuta anexa. 

10.4 - A duração do Contrato que vier a ser assinado será 12 (doze) meses, que poderá ser 

prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, limite este que, 

em caráter excepcional e devidamente justificado mediante autorização da autoridade superior, 

poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 57, II e § 4º da Lei nº 8.666/93. 

10.5 - O CREDENCIADO deverá firmar o Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data 

da convocação. 

10.6 - Na hipótese do credenciado se recusar a assinar o Contrato, a Comissão de Licitação fará 

o descredenciamento e repassará a(s) cota(s) dos serviços, que foi destinada ao referido 

contrato, para os demais. 

1 0 . 7  - O presente Edital, Especificações Técnicas e a Proposta da Licitante integrarão o 

Contrato independentemente de transcrição. 

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:  
 
Anexo I - Termo de Referência;  
Anexo II - Modelo de Termo de Credenciamento;  
Anexo III - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;  
Anexo IV - Minuta de Contrato. 
Anexo V – Modelo de Proposta Comercial 
 
12.2 - Poderá o Município revogar o presente Edital de Credenciamento, no todo ou em parte, por 

conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 

justificado. 

 

12.3 - O Município deverá anular o presente Edital de Credenciamento, no todo ou em parte, 

sempre que acontecer ilegalidade, de oficio ou por provocação. 

 

12.4 - A anulação do procedimento de Credenciamento, não gera direito à indenização, 

ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93. 
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12.5 - Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

 

12.6 - Decairá do direito de impugnar este Edital ou parte dele o interessado que não o fizer até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para o início da abertura dos envelopes de habilitação. 

 

12.7 - A apresentação das contas e as condições de pagamento serão feitas conforme o disposto 

abaixo: 

 

12.8 - O Pagamento será efetuado conforme valor correspondente aos serviços prestados pelo 

credenciado, devidamente conferido e vistado pela Secretaria Municipal de Saúde, em até 30 (trinta) 

dias após emissão do(s) laudo(s) solicitado(s) e emissão da nota fiscal. 

 

12.9 - As contas rejeitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, dentro de suas normas e rotinas, 

serão notificadas mensalmente. 

 

12.10 - Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos Contratos a serem firmados o não 

cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na Lei 

Federal 8.666/93, sem prejuízo das multas cominadas no item 12.2, quais sejam: 

 

12.11 - O não cumprimento de cláusulas contratuais ou conveniais; 

 

12.12 - O atraso injustificado no início do serviço; 

 

12.13 - A paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação; 

 

12.14 - O não atendimento das determinações regulares do servidor designado para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como, as de seus superiores; 

 

12.15 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

 

12.16 - Nos casos enumerados nos incisos IX, X, XI, XIV, XV, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 

8.666/93. 

 
12.17 - As decisões do Presidente da Comissão Permanente de Licitações serão publicadas no 
Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico www.carandai.mg.gov.br.  
 
12.18 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  
 
12.19 - O presente credenciamento não importa, necessariamente, em contratação, podendo a 
Prefeitura revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 



 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 
 

9 

 

superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato 
escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 
 
12.20 - Fica eleito o foro da Comarca de Carandaí, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 
conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
 
Carandaí, 01 de fevereiro de 2023. 
 
 
 

 
Matheus Alexandre da Silva Carvalho 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Processo nº: 019/2023 

Modalidade: Inexigibilidade 002/2023 
Tipo: Credenciamento nº 002/2023 

DO OBJETO 

1.1. Contratação de Psicólogo para prestação de serviço especializado na área de 

Psicologia para o atendimento prioritário de crianças com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) utilizando a Terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e 

Terapia ABA no contexto escolar. A devida prestação dos serviços deverá ser 

realizada semanalmente, de segunda a sexta-feira, dividida conforme a necessidade 

da Secretaria Municipal de Educação até o limite contratado.  

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

REMUNERAÇÃO UNIDADE DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

01 Psicólogo para prestação de 

serviço especializado na área de 

Psicologia para o atendimento 

prioritário de crianças 

com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) utilizando 

a Terapia ABA (Análise do 

Comportamento Aplicada) e 

Terapia ABA no contexto 

escolar. 

R$ 30,00 Por 

atendimento  

375 

atendimentos 

por mês, 

limitado a 125 

atendimentos 

por cada 

profissional 

credenciado.  

 

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (meses), prorrogável na forma do art. 

57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

1.3. O local da prestação dos serviços será indicado pela Secretaria de Educação 

Municipal. 

1.4. O local da prestação dos serviços já se encontra equipado, sendo o objeto desde 

Edital apenas a prestação do serviço de Psicologia. 
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Faz necessário a contratação dos serviços psicológicos especializados, objeto deste edital, 

em virtude da alta demanda de atendimento a crianças e adolescentes, prioritariamente, 

o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) utilizando a Terapia ABA (Análise do 

Comportamento Aplicada), diminuindo assim o tempo de espera em filas.  

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 - Os serviços prestados deverão atender principalmente às normas exigidas pela 

Secretaria Municipal de Educação, sem prejuízo das demais normas que couberem; 

3.2 – Na eventualidade de o Licitante não deter de capacidade para realização da 

totalidade dos atendimentos de que trata o item 1.1, o mesmo deverá informar 

expressamente no ato do Credenciamento quantos procedimentos poderão ser 

realizados, estando obrigado(a) a realizar até o limite máximo dos comprometidos em 

sua proposta. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1.5. São obrigações da Contratante: 

1.5.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

1.5.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos 

serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital 

e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

1.5.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja corrigido ou 

reparado; 

1.5.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 

1.5.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 

anexos; 
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1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 

de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1.7. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam prestados com 

esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 

1.8. Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que a Prefeitura for 

compelida a responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e 

honorários advocatícios; 

1.9. Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no 

prazo de 24 (vinte quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer 

problemas relativos ao Contrato; 

1.10. Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer irregularidade ou dificuldade que 

impossibilite a execução do objeto licitado; 

1.11. Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato 

da Prefeitura com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem 

que isto gere qualquer custo adicional; 

1.12. Entregar o objeto deste termo dentro das condições estabelecidas e respeitando 

os prazos fixados; 

1.13. Cumprir os prazos previstos ou outros que venham a ser fixados pela Contratante; 

1.14. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto, 

durante toda a sua vigência, a pedido da Contratante; 

1.15. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos 

com prazo de validade expirado; 

1.16. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, 

especialmente a indicada no contrato, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a 

buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando a 

Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 

responsabilidade da Contratada; 
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1.17. Encaminhar à Contratante, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos 

comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas 

na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS e à 

seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores 

pelo gestor/fiscal. 

 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

1.18. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 

e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

1.19. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado o Gestor do contrato 

para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

1.20. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.21. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

DO PAGAMENTO 

1.22. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem 
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bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. 

1.22.1. Os pagamentos decorrentes de despesas deverão ser efetuados no prazo 

de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos 

termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.23. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 

em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

1.24. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 

8.666, de 1993.  

1.24.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

1.25. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

1.26. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta as 

Certidões de Regularidade Fiscal para verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital.  

1.27. Constatando-se, junto as Certidões de Regularidade Fiscal, a situação de 

irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 
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1.28. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 

3, de 26 de abril de 2018. 

1.29. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

1.30. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

1.31. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   

9.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 

pela máxima autoridade da contratante. 

1.32. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

1.32.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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DO REAJUSTE 

1.33. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

1.34. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente 

ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

1.35. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, 

o definitivo. 

1.36. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

1.37. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por 

meio de termo aditivo.  

1.38. O reajuste será realizado por apostilamento. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1.39. Comete infração administrativa, a Contratada que: 

1.39.1. inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

1.39.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

1.39.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

1.39.4. comportar-se de modo inidôneo; 

1.39.5. cometer fraude fiscal; 

1.40. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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1.40.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

a) multa moratória de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 

no valor de: 

a)  0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de 

atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a 

etapa do cronograma físico de obras não cumprido; 

     b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 

cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento 

equivalente. 

1.40.2. multa compensatória será aplicada de forma proporcional à 

obrigação inadimplida; 

1.40.3. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

1.40.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 

atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

1.40.5. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União 

com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco 

anos; 

1.40.5.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste 

subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses 

previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste 

Termo de Referência. 

1.40.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
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1.41. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão 

ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

1.42. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, 

de 1993, as empresas ou profissionais que: 

1.42.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

1.42.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

1.42.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

1.43. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

1.44. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos 

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da 

garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e 

cobrados judicialmente. 

1.44.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

1.45. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

1.46. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 

bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 
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1.47. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 

para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

1.48. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa, conforme Decreto Municipal 5376/2020. 

1.49. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e 

prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por 

pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

1.50. O custo estimado da contratação será obtido a partir de cotação junto a 

potenciais prestadores do serviço, bem como registros de preços em atas de 

objetos similares e, através da Tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do 

SUS. 

 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

1.51. Fichas: 109 e 127; Fonte 1540. 

 

Município de Carandaí 

08 de novembro de 2022 

 

 

Marcelo Wagner de Oliveira  

Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO II – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Processo nº: 019/2023 
Processo Licitatório 017/2023 

Tipo: Credenciamento nº 002/2023 
 

 
Através do presente, a empresa _________________________________________, 
Inscrita no CNPJ sob N° ________________________________, com sede na Rua 
___________________________, n° ______, Bairro _______________, Município de 
_________________(MG), vem solicitar credenciamento n.º ___/2023, no qual declara conhecer e concordar 
com todos os termos do referido edital, além de possuir estabelecimento capacitado para tal. 
 
 

 
 
 

______________________, ____ de _______________ de 2023.  
 

 
 
 
 

 
 
 

_________________________________________  
(assinatura do representante legal)  
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

Processo nº: 019/2023 
Modalidade: Inexigibilidade 002/2023 

Tipo: Credenciamento nº 002/2023 
 
 
 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 
______________________________________________, portador(a) do Documento de Identidade nº 
_________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº ______________________, DECLARA, sob as 
penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da 
República/1988, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 

        Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
  (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
 

______________________, ____ de _______________ de 2023.  
 
 
 

_________________________________________  
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO  

Processo nº: 019/2023 
Modalidade: Inexigibilidade 002/2023 

Tipo: Credenciamento nº 002/2023 
 
 
CONTRATO N. _____/2023. 
 
  

Em ___ de _____________ de 2023, o MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

inscrito no CNPJ sob o n. 18.094.797/0001-07, com endereço na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, 
Carandai, estado de Minas Gerais, CEP 36.280-000, a seguir denominado CONTRATANTE neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Washington Luis Gravina Teixeira, nos termos do artigo 15 da Lei 
Federal n. 8.666/93, observadas, ainda, as disposições do Edital do Processo n. 019/2023, na modalidade 
Inexigibilidade n. 004/2023, do tipo Credenciamento, de acordo com a homologação do mesmo, firmam o 

presente termo contratual, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas: 
: 
 

 
1. DO OBJETO  
 

1.1 - O presente processo tem por objeto credenciamento de Psicólogo para prestação de serviço 

especializado na área de Psicologia para o atendimento prioritário de crianças com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) utilizando a Terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e Terapia ABA 

no contexto escolar. A devida prestação dos serviços deverá ser realizada semanalmente, de segunda 

a sexta-feira, dividida conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Carandaí/MG, 

até o limite contratado, em conformidade com Termo de Referência (anexo I), parte integrante deste 

Edital. 

 
1.2 - O Credenciado, para fins de atender o objeto licitado, deverá observar as especificações constantes do 

Termo de Referência anexo do Edital de Licitação do Processo n. 019/2023, que integra este Contrato como 
se nela estivesse transcrito.  
 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

REMUNERAÇÃO UNIDADE DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

01 Psicólogo para prestação de 

serviço especializado na área de 

Psicologia para o atendimento 

prioritário de crianças 

com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) utilizando 

a Terapia ABA (Análise do 

Comportamento Aplicada) e 

Terapia ABA no contexto 

R$ 30,00 Por 

atendimento  

375 

atendimentos 

por mês, 

limitado a 125 

atendimentos 

por cada 

profissional 

credenciado.  
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escolar. 

 
 
2. DAS CONDIÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO  
 
2.1. A CONTRATANTE deverá publicar o extrato do presente contrato, através da imprensa oficial do Município. 
 
2.2. A Contratante deverá publicar, trimestralmente, os preços registrados, conforme o §3º do art. 15 da Lei 
n.8.666/93. 
  
 
3. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA  
 
3.1 – O preço estimado a ser pago é o constante no item 01 deste contrato; 
 
3.2 – As despesas correntes desta contratação correrão a conta da dotação: ficha 109 e 127, fonte 1540. 
 
 
4. O GERENCIAMENTO DO CONTRATO  
 

O gerenciamento deste Contrato será realizado pelo Supervisor da Secretaria Municipal de Educação ou 
servidor designado pelo mesmo atuará como gestor e fiscal do contrato. 
 
 
5. DA VALIDADE DO CONTRATO. 
 
O presente contrato tem validade 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, com eficácia 
legal da publicação de seu extrato. 
 
 
6. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS  
 
6.1 - A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado à CONTRATANTE, seus servidores ou 
terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou 
atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela CONTRATANTE, obrigando-se, a 
todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na 
licitação.  
 
6.2 - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo 
que venha a ser suportado pela CONTRATANTE, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento 
deficiente, pelo CONTRATADA, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, 
incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela CONTRANTANTE a terceiros, 
multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.  
 
6.3 - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações 
definidas como de responsabilidade do CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento da 
CONTRATANTE, este comunicará ao CONTRATADA por escrito para que tome as providências necessárias à 
sua solução, diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar a CONTRATANTE à devida 
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comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, 
conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela 
CONTRATANTE não o eximem das responsabilidades assumidas perante a CONTRATANTE, nos termos desta 
cláusula. 
 
6.4 - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da 
CONTRATANTE, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo CONTRATADA, independentemente do 
tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento à CONTRATANTE, mediante a adoção das 
seguintes providências:  

a) dedução de créditos do CONTRATADA;  
b) medida judicial apropriada, a critério da CONTRATANTE. 

 
 
 
7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  
 
7.1 – Os serviços prestados deverão atender principalmente às normas exigidas pela Secretaria Municipal de 
Educação, sem prejuízo das demais normas que couberem; 
 
7.2 – Na eventualidade de o Licitante não deter de capacidade para realização da totalidade dos atendimentos 
de que trata o item 1.1, o mesmo deverá informar expressamente no ato do Credenciamento quantos 
procedimentos poderão ser realizados, estando obrigado(a) a realizar até o limite máximo dos comprometidos 
em sua proposta. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam prestados com esmero e perfeição, 
executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.  
8.2- Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que a Prefeitura for compelido a responder 
por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios.  
8.3 - Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 (vinte 
quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos ao Contrato;  
8.4 - Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução 
do objeto licitado. 
8.5 - Fornecer números telefônicos, números de pager ou outros meios igualmente eficazes, para contato da 
Prefeitura com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo 
adicional.  
8.6 - Entregar o objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.  
8.7 - Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pela Contratante 
8.8 - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto desse Contrato, durante 
toda a sua vigência, a pedido da Contratante. 
8.9 - Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos 
com prazo de validade expirado.  
8.10 - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada 
no Contrato, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos 
resultados obtidos, preservando a Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 
responsabilidade da Contratada. 
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8.11 - encaminhar à Contratante, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da 
manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das 
certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos 
órgãos emissores pelo gestor/fiscal do Contrato; 
 
 
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
9.1 - Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços contratados. 
9.2 - Pagar os valores contratados pelos objetos efetivamente entregues no prazo e nas condições contratuais.  
9.3 – Emitir Ordem de Serviço.  
9.4 - Atestar a execução do objeto contratado no documento correspondente.  
9.5 - Fiscalizar a execução do serviço objeto desse Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.  
9.6 - Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, bem como dos termos aditivos que 
venham a ser firmados.  
9.7 - Notificar o contratado, por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do 
contrato, inclusive acerca de possível aplicação de multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos 
da lei, prazo para apresentação de defesa.  
9.8 - Efetuar diligência para comprovar o cumprimento das práticas de sustentabilidade.  
9.9 - rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as especificações deste 
Termo de Referência;  
 
10. DA RESCISÃO 
  
10.1 - Os serviços oriundos deste Contrato e contratados pelo CONTRATANTE poderão ser rescindidos: 

a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/93;  
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;  
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei 
n. 8.666/93. 
 

10.2 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
 
11. DAS MULTAS E PENALIDADES  
 

11.1 - Ao CREDENCIADO, pela ausência da prestação dos serviços, assumido no Credenciamento N.º 

002/2023, poderão ser aplicadas as penalidades previstas no artigo 87 da Lei de Licitações, isolada ou 

cumulativamente, sendo que para tais fins é desde logo definido que em caso de multa, corresponderá: 

 

10% (dez por cento) do valor total das análises, em caso de alguma infração na prestação do 

serviço; e  
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20% (vinte por cento) do valor total das análises, em caso de descumprimento do contrato de 

credenciamento. 
 
11.2 O valor será calculado com base no exame que deu causa a infração. 
 
 
12. DO FORO  
 

Fica eleito o foro da Comarca de Carandaí, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de 
interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro 
foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
  

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 
 
 
Carandaí, ____ de ____________________________ de 2023. 
 
 

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ                                           LICITANTE VENCEDOR                   

CONTRATANTE                                                                     CONTRATADO 

 

Testemunhas: 

CPF: 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 

 
 
1. PROPONENTE 
 

Empresa: 

CNPJ:                                               

Endereço: 

Cidade:                                                                        UF:             CEP: 

Telefone:                                                                      Fax: 

E-mail: 

Sócio Proprietário: 
CPF:                                                                   RG: 

 
2. VALOR PROPOSTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 
Apresentamos nossa proposta para este credenciamento, acatando todas as estipulações consignadas 
no Edital, conforme abaixo:  
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

REMUNERAÇÃO UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 

01 Psicólogo para prestação de serviço 
especializado na área de Psicologia 
para o atendimento prioritário de 
crianças com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) utilizando 
a Terapia ABA (Análise do 
Comportamento Aplicada) e 
Terapia ABA no contexto escolar. 

R$ 30,00 Por atendimento  375 atendimentos 
por mês, limitado 
a 125 
atendimentos por 
cada profissional 
credenciado.  

 
 
* Caso o licitante possua disponibilidade menor que as consultas estimadas, deverá destacar o número 
de consultas pretendidas e realizar os devidos cálculos de valor mensal e total. Se conseguir atender a 
demanda, deverá inserir no campo “nº de consultas pretendidas” o numeral de consultas estimadas no 
edital. Não serão aceitos preenchimentos com nº consultas acima do limite máximo de 125 consultas 
por profissional. 
 
2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
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Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data-limite 
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
 
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
As contidas na Minuta de Contrato que integra o Anexo do Credenciamento supramencionado. 
 
___________________, ______ de ___________ de 2022. 
 
______________________________________________ 
Assinatura do Proponente 


