
I

I
I,

,

."';~tilr~;,~~:"'..,~~,
" , ..--#. .

,
PREFEIIURA MUNICIPAL

DE MAIRIPOIABA GOVERNOMUNICIPAL DE

~
ADM.: 2013/2016

~ 'J0'IfJII& 'i.Ini4&.Estado de Goiás

TERMO DE CREDENCIAMENTO N. /2014

Por este Instrumento de Credenciamento, que entre si celebram o
MUNiCíPIO DE MAIRIPOTABA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público
interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO
MUNiCíPIO DE MAIRIPOTABA (FMAS), inscrito no CNPJ (MF) sob o n".
18.406.650/0001-05, com sede administrativa na Rua João Manoel N°83 centro
CEP: 75.630-00, neste Município, neste ato representado pela sua Gestora Sr."
Luciene da Silva, brasileira, solteira, funcionaria publica, portadora do CPF (MF) n?
017.304.251-19 e CI-RG n? 5020269 SPTC/GO, aqui denominado simplesmente de
CREDENCIANTE; e de outro lado EDJANE MOREIRA BRAGA, portadora da
cédula de identidade n". 4106262 DGPC/GO, inscrita no CPF (MF) sob n".
000.593.601-27, CRP-09/006214, residente e domiciliado Rua Antonio Barbosa
Qd:02 Lt: 01 Casa: 01S JK Saída p Professo] .Jarnil Crominia -Go Cep: 75635-000,
doravante denominada de CRE-DENCIAD~,~ "celebrarr, o Credenciamento para
prestação de Serviços de FOr:taleéír::nérítoCd~v(nçu-Ios a.e crianças e adolescentes e
familiares, visitas domiciliares.' 1t)alestras' p're'llent~vas na comunidade,
acompanhamento de oficinas para famílias cadastragaS',n9 Prog a~a Bolsa Família,
que se regera pelas cláusulas e condições a seguir e)(i~ressas: ~

II...-' •• "'" ..:J!

DOS 'FIJNDAMENTÓS ~URíDICOS DO CREDENCIAMENTO: .

CLÁl:JSULA PRIMEIRA - O presente credenciamento e firmado com in~~gibilidade
de licitação com bâse no Caput do art. 25 da Lei Feaéral n. 8.666/93, consolidada
pela Lei n. 8.883/9~, e ainda rio termos, das Resoluçôes do ifribunal de Contas dos_ _ '_ '""" J

Municípios do Estado de Goiás e demais normas legais aplicáveis ao Edital de
Credenciamento n. 001/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA Fundamenta-se ainda~ o presente- termo de
Credenciamento, em autorização legislativa consubstanciada na inclusão de dotação
orçamentária específica para contratação de serviços""'d'eterceiros, não configurando
assim, em qualquer forma de vínculo empregatício ou de admissão de pessoal,
ainda que indiretamente.

DO OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente termo tem por objeto o Credenciamento do
Profissional de Psicologia, para a Prestação de Serviços especializados para
CRAS/CREAS, no tocante atendimento de Grupos com o fortalecimento de vínculos
de crianças, adolescentes e familiares no Programa de Atenção Integral a Família _
PAIF e Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - NSCFV.·
Visitas domiciliares, palestras preventivas na comunid de, acompanhamento de
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oficinas para famílias cadastradas no Programa Bolsa Família, nos Postos de
Assistência Social do Município.

DAS CONDiÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERViÇOS:

CLÁUSULA QUARTA - Os serviços objeto deste credenciamento serão prestados
na sede do Credenciante ou na região onde for designada, desempenhando uma
jornada diária de 08 (oito) horas, de segunda-feira a sexta-feira durante a vigência
do termo, das 07hOOmin as 11hOOmin e das 13hOOmin as 17hOOmin, sob a
coordenação e controle da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Todos os custos e materiais necessários á execução dos serviços correrão á
conta do CREDENCIANTE.

O CREDENCIADO se compromete a:

I - atender os necessitados com digr)idat:J~.. e respeito de modo universal e
igualitário, mantendo-se sempre:~ qualidad~n~ Rfestação dos serviços;

"-Ó: r). ~,.-:::'~'r ~.}!~:-.(~k':' ~; __

II - esclarecer os necessitadbs' s6b~é~s~usfdiréito~ e ilssantos pertinentes aos
serviços oferecidos;

III -Je.speitªr a de~cisãQdos necessitados em consentir .ou recusar prestação de
serviços 'cle ,Ã'ssistência Soéiál, salvo nos Casos de iminente 19,éJigQ~de ida ou.,-' , li' ii" ~ • ...... • . ~

obrigação legal~ . , "
r . .. f .;,.

. • - p

IV - garantir a confidencialidade dos dados e informações dos assistidos;
~

V - notificar imediatamente ao CREDENCIANTE eventual alteração nas
modalidades de atendimento;

VI - facilitar ao CREDENCIANTE o acompanhamento 'e a'fiscalização permanente
dos serviços prestados.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CREDENCIADO 6
, li

CLAUSULA QUINTA - O CREDENCIADO é responsável pela indénizaçáo de dano
causado ao paciente por dolo, culpa negligência, imperícia ou imprudência, ficando o
CREDENCIANTE com direito a ação regressiva contra o CREDENCIADO em
qualquer hipótese.

A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art.
14 da lei n. 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor).

PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
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CLÁUSULA SEXTA - o CREDENCIANTE pagará ao CREDENCIADA em contra
partida a execução dos serviços previstos na clausula três dest~ termo de
credenciamento o valor bruto mensal estimado em R$ 4.340,00 (Quatro Mil
Trezentos e Quarenta Reais, perfazendo o total de R$ 39.060,00 (Trinta e Nove
mil e Sessenta Reais).

§ 10. - O pagamento das parcelas de que trata o caput desta clausula será efetuado
ate o segundo dia útil do mês subseqüente ao vencido, mediante apresentação de
um relatório dos serviços executados pelo CREDENCIADO.

§ 2°. - O CONTRATANTE reserva-se no direito de efetuar o pagamento somente
dos dias que foram executados a prestação dos serviços ora pactuados,
devidamente comprovados pela Secretaria de Assistência Social.

§ 3°. - Compete a Secretaria de Assistência Social a fiscalização do cumprimento
efetivo deste ajuste, devendo para tanto ,.ernifl[i.celatórios mensais, comprovando a
eficácia e periodicidade do sE~rViç9-westad6~"'?:_~.

_ ..~f)1.'3;::;.\i- .r' r. '-,<..~;;"..J~, <: ~
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§ 4°. - Na hipótese de paqarnento feito fora do prazc pre'v~sto no ~arágrafo anterior
incidirá multa de 2% (dois por cento), atualização ap. radà pelG InGl'icede variação
do INPG da fundação IBGE e juros de 0,5% (meio por. cento) ao mês, calculados do
primeiro dia após Ovencimento até a data do efettvo pagamento.

. . ,~. ~ -
-.

I ~
CLÁUSULA SÉTIMA .; O Preço constante ná cláusula anterior não será reajustado,
conforme disposto 1'10 edital.

VALOR E DOTACÀO ORCAMENTARIA !
'"

CLÁUSULA. OITAVA - A despesa com a execução dos serviços' éonstantes do
presente credenciamento e estimado em R$ 39.060,00 (Trinta e Nove mil e
Sessenta Reais) e correrá no presente exercício financ§iro a conta da seguinte
dotação orçamentária: 14.8.244.820.2.039.3.3.90.36

§. ÚNICO - A recusa injustificada de execução dos serviços ora pactuada in:p.ortará
no descredenciamento automáticO do credenciado, ficando o mesmo sujeito ao
pagamento de multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor global do ajuste.

VIGENCIA E PRORROGAÇÃO:

CLÁUSULA NONA - o presente credenciamento terá de vigência a partir da data da
assinatura e término em 31 de Dezembro do ano em curso, podendo ser prorrogado'
por acordo dos credenciantes, conforme determina a Lei 8.666/93, art, 57 inciso II,
mediante termo aditivo. '. /
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CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito em comum acordo entre as partes, o foro da
Comarca de Crominia - GO, com exclusão de qualquer outro, para dirimir possíveis
controvérsias oriundas da execução do presente termo.

DISPOSiÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Este termo de credenciamento para prestação
de serviços é regido em todos os seus termos, pelas normas aplicáveis á espécie,
esgotando seus efeitos tanto que satisfeitas mutuamente as obrigações das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O extrato deste instrumento deverá ser
publicado no placar da Prefeitura Municipal, sendo condição indispensável para sua
eficácia.

, .,-.,...-~\.,
E por estarem assim justas-,~ comffinª~§§, assinam as partes o presente

instrumento em 03 (três) via de'lgt:fâltsoJr)p:là-fa ,que-surta os efeitos legais.
r' ').,...;',,;J r~!
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CPF: 000.593.601-27

CRP-09/006214 16
Credenciada
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