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TERMO DE REFERÊNCIA 002/2019 
A Associação Grupo Convivência Dona Dochinha, entidade privada, sem fins lucrativos, no uso 
de suas prerrogativas legais, e obedecendo ao disposto no Regulamento de Compras e 
Contratações – RCC – da entidade, torna público o Termo de Referência 002/2019. 

 

 
DO OBJETO 

Art. 1º. O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços na área de PSICOLOGIA para de triagem, recrutamento e seleção de 
profissionais solicitados pela CONTRATANTE, com as competências, qualificações e 
especificações por esta estabelecidas, obrigando-se a CONTRATADA a enviar profissionais 
aptos para o preenchimento das vagas solicitadas para atendimento dos municípios de 
atuação da ASSOCIAÇÃO GRUPO CONVIVÊNCIA DONA DOCINHA. 
 
 
DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

Art. 2º. O objeto do presente termo possui as seguintes especificações: 

I. Selecionar candidatos de acordo com o Edital publicado pela CONTRATADA; 
II. Realizar os exames/testes necessários para cada função/atividade; 
III. Realizar as triagens necessárias junto com o requisitante; 
IV. Buscar informações em fontes legais sobre os candidatos, bem como nos empregos 
anteriores;  
V. Encaminhar o profissional para a Instituição, para que seja dados os encaminhamentos 
necessários. 
 

DAS PROPOSTAS: PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES 

Art. 3º. A proposta encaminhada pelas proponentes deverão obedecer critérios específicos, 
e não poderão ser aceitas em desconformidade com o presente termo, sob pena de 
eliminação. 

Parágrafo Primeiro. A proposta deverá ser enviada para o e-mail 
referencia@ddsservicos.org.br, no período de 18/06/2019 até às 23:59h do dia 27/06/2019, 
referindo-se, no campo “assunto”, ao termo de referência 002/2019; 

 
Parágrafo Segundo. A proposta deverá ser detalhada, ou seja, considerando os custos 

de cada item; 
 

Parágrafo Terceiro. As propostas deverão ser enviadas em papel timbrado com 
detalhamento da proposta, condições e assinada pelo representante legal da proponente. 

 
Parágrafo Quarto. A validade da proposta será de 60 dias; 
Parágrafo Quinto.  A proponente deverá enviar a documentação da empresa em anexo 
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(Contrato Social, Cartão de CNPJ, CND’s nas esferas federal, estadual e municipal, documentos 
do conselho dos profissionais que irão prestar serviços, listagem dos profissionais que irão 
atuar no contrato). 

 
 Parágrafo Sexto. Propostas enviadas fora dos padrões aqui estabelecidos não serão 
aceitas para análise. 

 
 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Art. 4º. As propostas serão avaliadas e classificadas respeitando o menor preço global. 
 
 
DA EXECUÇÃO E ABRANGÊNCIA 

Art. 5º. A execução dos serviços deverá ter abrangência as 46 (quarenta e seis) cidades onde 
a Associação Grupo Convivência Dona Dochinha desenvolve suas atividades. 
 

Parágrafo Único. A proponente deverá considerar valores para viagens para as cidades 
de Belo Horizonte, Bonfim, Bom Despacho, Brumadinho, Carmópolis de Minas, Cláudio, 
Conceição do Pará, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Estrela do Indaiá, Florestal, Formiga, 
Governador Valadares, Ibirité, Igarapé, Igaratinga, Itabirito, Itaguara, Itatiaiuçu, Itaúna, 
Juatuba, Lagoa da Prata, Leandro Ferreira, Mário Campos, Martinho Campos, Mateus Leme, 
Nova Lima, Nova Serrana, Onça do Pitangui, Ouro Branco, Ouro Preto, Papagaios, Pará de 
Minas, Pedro Leopoldo, Pequi, Perdigão, Piedade dos Gerais, Piracema, Pitangui, Rio Manso, 
São Gonçalo do Pará, São Joaquim de Bicas, São José da Varginha, São Sebastião do Oeste e 
Sarzedo. 
 

 

DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

Art. 6º. Os serviços prestados no período de 01 a 30 de cada mês, deverão ser emitidas as 
faturas no ultimo dia útil do mês, juntamento com listagem de todos os procedimentos, e 
enviado a Associação até o dia 10 para pagamento até o dia 20 do mês subsequente a 
prestação dos serviços. 
 

Parágrafo Único. Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancário, 
considerando como quitado o comprovante bancário. 
 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Art. 7º. A CONTRATANTE deverá cumprir obrigações específicas perante à CONTRATADA, 
sendo: 

I. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

II. Fiscalizar a execução do contrato; 
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III. Exigir da CONTRATADA a apresentação, junto com a nota fiscal de serviços, de todos os 
documentos de habilitação: 

 a) Registro de todos os profissionais que prestam serviços a Instituição; 

 b) Contratos de prestação de serviços, caso os mesmos sejam contratados; 

 c) Comprovantes de recolhimento dos encargos; 

 d) Registro dos profissionais nos conselhos específicos. 

 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Art. 8º A CONTRATADA deverá cumprir obrigações específicas perante à CONTRATANTE, 
sendo: 

I. Disponibilizar profissionais devidamente habilitados para a condução do processo de 
triagem, recrutamento e seleção, utilizando o melhor de seus conhecimentos técnicos, 
atendendo com brevidade as consultas escritas e verbais formuladas pela CONTRATANTE. 

II. Captar candidatos através dos meios disponíveis no mercado em número suficiente para 
atender as necessidades previamente estabelecidas pela CONTRATANTE. Caso haja a 
necessidade de veiculação da vaga em jornal, a CONTRATADA deverá exigir a expressa 
anuência da CONTRATANTE, quanto aos custos envolvidos. 

III. Checar as referências profissionais fornecidas pelos candidatos. 

IV. Aplicar testes, inclusive psicológicos e específicos, para quaisquer cargos, para atender o 
processo de triagem, recrutamento e seleção, nas dependências da CONTRATADA sem ônus 
para a CONTRATANTE. Os custos referentes aos testes já estão incluídos nos honorários 
fixados para a vaga, sendo, portanto, vedada a cobrança de quaisquer outros valores 
adicionais. 

V. Realizar entrevista individual e/ou coletiva, nas dependências da CONTRATADA, avaliando 
os aspectos pessoais, comportamentais e técnicos inerentes ao perfil previamente 
estabelecido pela CONTRATANTE. 

VI. Aplicar, para os candidatos a cargo de gestão, além dos testes psicológicos, ferramentas 
de análise de tendências de comportamento no ambiente profissional. Rescisão do contrato 
e impossibilidade de fixar novos contratos com a contratante. 

  
 

DAS SANÇÕES 

Art. 9º. Havendo descumprimento das obrigações de quaisquer uma das partes, o contrato 
será rescindido, não restando possibilidade de fixar novos contratos. 
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DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Art. 10º. O Contrato será por 12 meses, podendo ser prorrogado por mesmo período, desde 
que negociado entre as partes 
 

Parágrafo Único. Não havendo negociação, tampouco prorrogação ou renovação de 
contrato, a CONTRATADA fica-se obrigada a encaminhar toda a documentação dos 
colaboradores da CONTRATANTE à nova prestadora de serviços. 
 

DO FORO 

Art. 11º. Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG responsável por dirimir 
quaisquer dúvidas e litígios decorrentes do contrato firmado para este termo de referência. 

 

Belo Horizonte, 18 de junho de 2019 
 
 

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK 
Presidente  
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