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TERMO DE CREDENCIMENTO Nº 193/2015, QUE ENTRE 
SI,  CELEBRAM  A  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SÃO 
JOÃO DEL-REI -  UFSJ E  A  CLÍNICA DE PSICOLOGIA 
FONOAUDIOLOGIA  LTDA.  -  ME  PARA  REALIZAR 
ACOMPANHAMENTO  PSIQUIÁTRICO  AOS  DISCENTES 
DOS  CURSOS  DE  GRADUAÇÃO  PRESENCIAL  DOS 
CAMPI DE SÃO JOÃO DEL-REI DA UFSJ.

Pelo presente instrumento, de um lado como  CREDENCIANTE a  Universidade Federal 
de São João del-Rei - UFSJ, transformada pela Lei nº. 10.425, de 19 de abril de 2002, publicada 
no DOU de 22 de abril de. 2002 sediada em São João del-Rei/MG, à Praça Frei Orlando, nº. 170, 
CNPJ nº. 21.186.804/0001-05, neste ato representada pela sua Reitora a Professora Valéria Heloisa 
Kemp,  brasileira,  casada,  professora  universitária,  portadora  da  Carteira  de  Identidade,  MG  - 
161.688, expedida pela SSP/MG e C.P.F. nº. 201.190.706-34, no uso de suas atribuições, na forma 
do que dispõem os artigos 24 e 26 e seus incisos do Estatuto aprovado pela Portaria MEC no 2.684, 
de 25 de setembro de 2003 - DOU de 26 de setembro de 2003, combinado com o Decreto de 04 de 
junho de 2012, DOU de 05 de junho de 2012, e de outro lado como CREDENCIADO a Clínica de 
Psicologia Fonoaudiologia Ltda. - ME, sediada à Avenida Tiradentes, nº 792, Centro, São João 
del-Rei-MG,CEP: 36307-348, tel.: 32-3371.8805,  inscrita no CNPJ sob o nº 08.571.281/0001-44, 
neste ato representada pela Sra. Selenne da Silva Bini, Sócia administradora, brasileira, separada, 
Carteira Identidade Profissional n º 7264, CRP-MG, e CPF n º 504.346.836-04, tendo em vista o que 
consta no  Processo nº 23122014271/2015-56, Autorização-Reitoria fl 71, e em observância às 
disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos n° 5.450, de 31 de 
maio de 2005, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada, Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no decreto nº 7.234/2010 artigo 
3º, §1º, inciso IV e demais legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente Termo, decorrente 
do Edital de Credenciamento nº 009/2015 e Inexigibilidade de Licitação nº 015/2015 mediante 
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

            1.1 - Credenciar clínicas de psicologia, pessoa jurídica, para realizar acompanhamento aos 
discentes dos cursos de graduação presencial dos Campi de São João del-Rei, que apresentam 
transtornos psicológicos.  Em cumprimento ao decreto nº. 7.234/2010 que prevê em seu artigo 3º, 
§1º,  inciso  IV  a  atenção  à  saúde,  visando  ao  atendimento  de  estudantes  de  baixa  condição 
socioeconômica  regularmente  matriculados  em cursos  de graduação  presencial  das  instituições 
federais de ensino superior, conforme Projeto Básico, Anexo I do Edital.                      

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

           2.1 – As obrigações da CREDENCIANTE e da CREDENCIADA são aquelas previstas no 
Projeto Básico, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
 

           3.1  -  O início  da prestação  dos  serviços  será  a partir  da assinatura  do Termo de 
Credenciamento.  A vigência  será  de 12  (Doze)  meses,  podendo  ser  prorrogada,  tantas  vezes 
quantas  forem  necessárias,  sempre  através  de  Termos  Aditivos,  até  atingir  o  limite  de  60 
(Sessenta) meses estipulado pelo inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93, podendo ser rescindido a 
qualquer tempo, ocorrendo alguma hipótese prevista nos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
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 4.1 - O valor por atendimento, objeto deste Termo de Credenciamento, é de R$81,62 (Oitenta 
e hum reais e sessenta e dois centavos).

4.2  -  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação 
aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei nº 8212 de 1991.

4.3 - No ato deste pagamento a CREDENCIANTE deverá reter o percentual de 11% (onze 
por  cento),  sobre  a nota fiscal  mensal,  de acordo com a Instrução Normativa nº.  971,  RFB de 
13/11/2009;

4.4 -  Será efetuada a retenção tributária  prevista na legislação aplicável,  nos termos da 
Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

4.5 - A empresa Jurídica optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime,  em relação às suas receitas próprias, 
desde  que,  a  cada  pagamento,  apresente  a  declaração de  que  trata  o  artigo  6°  da  Instrução 
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

4.6 - Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável;

4.7  -  O  CREDENCIADO  deverá  apresentar  juntamente  com  a  Nota  Fiscal,  cópia  da 
documentação correspondente à folha de pagamento mensal, Guias de Recolhimento do Fundo de 
Garantia  e  Informações  a  Previdência  Social  –  GFIP,  Guias  de  FGTS  e  INSS,  devidamente 
quitadas,  referente ao mês anterior ao da emissão da Nota Fiscal de todos os funcionários que 
prestarem serviços, referente ao objeto do presente Credenciamento;

4.8 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada 
pelo  CREDENCIADO com os serviços efetivamente executados, bem como a regularidade fiscal, 
constatada através 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 artigo 
29 da Lei n° 8.666/93;

4.9  -  O  pagamento  será  efetuado  através  de  ordem  bancária,  para  crédito  em  banco, 
agência e conta-corrente indicados pelo CREDENCIADO.

4.10 - Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento;

4.11 - A  CREDENCIANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pelo CREDENCIADO, que porventura não tenha sido acordada no Credenciamento;

4.12  -  Os  pagamentos  dos  valores  a  cargo  da  CREDENCIANTE  serão  efetuados 
diretamente na conta bancária informada pelo CREDENCIADO final de cada mês civil, mediante a 
apresentação da documentação comprobatória, devidamente atestada pela CREDENCIANTE.

4.13 -  A consulta  relativa à regularidade fiscal,  exigida  quando da habilitação,  será feita 
previamente ao pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo próprio e 
ficando o efetivo pagamento a ela condicionado;

4.14 - O prazo de pagamento será suspenso se a prestação do serviço não estiver de acordo 
com as especificações estipuladas neste instrumento,  caso em que o prazo acima referido será 
contado a partir da efetiva regularização das pendências por parte do CREDENCIADO.

4.15  -  Da  remuneração  paga  ao  CREDENCIADO  pela  prestação  dos  serviços,  serão 
descontados  os  Tributos  referente  ao  ISS,  conforme  Legislação  Municipal  e  Tributos  Federais, 
conforme IN SRF nº 480 de 15 de dezembro 2004. 

      4.16 - Os pagamentos dos valores a cargo da UFSJ serão efetuados diretamente ao 
CREDENCIADO,  até o 15º dia útil  subseqüente ao mês da prestação dos serviços,  mediante a 
apresentação  da  documentação  comprobatória  acompanhada  da  Nota  Fiscal  ou  de  Recibo  de 
Pagamento de Autônomo. 

      4.17 - O preço é fixo e irreajustável pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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5.1  -  As  despesas  decorrentes  deste  credenciamento  estão  programadas  em  dotação 
orçamentária, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2014, na classificação: Unidade 
154069,  Gestão  15276,  Fonte  de  Recursos:  0100.000000,  Programa  de  Trabalho:  087891; 
Elemento  de Despesa:  3.3.90.39,  tendo sido emitida  Nota  de Empenho nº.  2015NE801823.  As 
despesas do exercício subseqüente correrão à conta do orçamento e consignações orçamentárias a 
vigorarem, indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA SEXTA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

6.1 - O CREDENCIADO não terá nenhum vínculo empregatício com a CREDENCIANTE;

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

          7.1 - A fiscalização contratual dos serviços continuados deverá seguir o disposto no Anexo IV 
(Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril 
de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento  e  Gestão,  no  que  couber,  sem  prejuízo  de  outras  medidas  que  o  órgão  julgar 
necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.
          7.2 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Projeto Básico.
          7.3 - 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 
empregados eventualmente envolvidos,  adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 
das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1 - Serão incorporados ao presente Termo de Credenciamento, mediante Termos Aditivos, 
quaisquer  modificações,  acréscimos  de  serviços  ou  reajustes  que  venham  a  ser  necessários 
durante sua vigência, respeitados os limites preconizados no artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 -  O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no Termo de 
Credenciamento sujeitará a contratada às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa.

9.2 -  A  inexecução,  parcial  ou  total,  do  Termo  de  Credenciamento  poderá  ensejar  a 
aplicação da pena de suspensão temporária para licitar e contratar, independente de multa, a ser 
arbitrada de acordo com a gravidade da infração.

9.3  -  A  pena  de  suspensão  poderá  ser  convertida  em  advertência  sempre  que  a 
administração  entender  que  a(s)  justificativa(s)  de  defesa  atenua(m)  a  responsabilidade  do(a) 
CREDENCIADO(A) e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.

9.4 -  A  multa  será  graduada  de  acordo  com  a  gravidade  da  infração,  nos  seguintes 
percentuais:

9.4.1 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º dia de atraso na entrega do objeto 
licitado;

9.4.2 -15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário 
em assim ar o contrato dentro do prazo previsto no edital, contados da sua convocação; 

9.4.3  -  20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  dos  serviços  não  realizados  ou  reparo  não 
realizado. 
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9.5 - O valor das multas deverá ser pago espontaneamente, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias útil ou deduzidos do pagamento eventualmente devido ou ainda, cobrado judicialmente;

9.6 - As multas previstas neste subitem não têm caráter compensatório e o seu pagamento 
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes  da infração(ões) 
cometida(s);

9.7  - As  multas  referidas  poderão,  a  critério  da  contratante,  ser  aplicadas,  isolada  ou 
conjuntamente, com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pela contratada.

9.8 - A Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos 
casos previstos no art. 88 da Lei Federal 8.666/93, serão aplicadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1 – As hipóteses de rescisão do presente instrumento, bem como a disciplina aplicável 

em tais casos, são aquelas previstas nos termos dos artigos 78 a 80 da lei 8.666/93, conforme item 
9 do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1 - A publicação deste contrato será efetivada, por extrato, no Diário Oficial da União, de 
acordo com o que dispõe a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, que se rege, onde for omisso, 
pelas  disposições  da  Lei  8.666/93,  e  pela  legislação  complementar  que  for  correlata,  será 
competente o foro de Justiça Federal da Subseção Judiciária de São João del-Rei/MG, renunciando 
as partes contratantes a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (Duas) 
vias de iguais  teor  e forma,  as quais  para maior  autenticidade são também firmadas por  duas 
testemunhas.

São João del-Rei,         de   outubro   2015.

CREDENCIANTE
Profª Valéria Heloisa Kemp 

Reitora da UFSJ

CREDENCIADO(A)
Selenne da Silva Bini 
Sócia administradora

______________________________________________________________________________________________
Praça Frei Orlando, nº 170, Centro, São João del Rei/MG – CEP 36307-352

Fone: (32) 3379-2334 – Email: secoc@ufsj.edu.br

4



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ
INSTITUIDA PELA LEI Nº 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U DE 22/04/2002                                                              
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – SECOC

TESTEMUNHAS
                                Nome:                                                               Nome:
                                  CPF:                                                                  CPF:
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