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TERMO DE REFERÊNCIA 007/2019 
 

 
1. OBJETO E JUSTIFICATIVA 

 

A contratação de empresa para prestação de serviços na área de Psicologia para 
atender as demandas da ASSOCIAÇÃO GRUPO CONVIVÊNCIA DONA DOCINHA - DDS 
 
2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

a. Realizar dinâmica de grupo; 
b. Participar das reuniões com colaboradores da Instituição; 
c. Realizar palestras motivacionais; 
d. Realizar entrevistas de desligamentos; 
e. Elaborar gráficos e sínteses dos resultados; 
f. Realizar atividades para retenção de talentos; 
g. Promover a integração dos colaboradores nas equipes; 
h.  

 
3. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO: 

a. A proposta deverá ser enviada para o e-mail referencia@ddsservicos.org.br, 
até o dia 13 de setembro de 2019; 

b. A proposta deverá ser detalhada conforme abaixo: 
a. Custos de cada item; 
b. Valor da Hora trabalhada; 
c. Valor hora de deslocamento; 
d. Valor hora inativa; 
e. Valor de hora para palestras/treinamentos; 
f.   

c. A validade da proposta será de 60 dias; 
d. O Contrato será por 12 meses, podendo ser prorrogado por mesmo período, 

desde que negociado entre as partes; 
e. Enviar a documentação da empresa em anexo (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). 
 

4. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 

a. 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 Instituição até o dia 10 do mês 
subsequente, para pagamento até o dia 20 do mês subsequente a 
prestação dos serviços. 

b. Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancária, 

mailto:institucional@donadochinha.com.br
https://www.donadochinha.com.br/


 

Rua dos Timbiras, nº. 2875, Barro Preto, CEP: 30.140-062, Belo Horizonte - Minas Gerais 

Telefone: (31) 3295-5655 

Email: institucional@donadochinha.com.br | Site: https://www.donadochinha.com.br  

considerando como quitado o comprovante bancário. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
b. Fiscalizar a execução do contrato; 
c. Exigir da CONTRATADA a apresentação, junto com a nota fiscal de serviços, de 

todos os documentos de habilitação: 
I. Registro de todos os profissionais que prestam serviços a Instituição; 

II. Comprovantes de recolhimento dos encargos; 
III. Registro dos profissionais nos conselhos específicos 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) A CONTRATADA deverá manter a CONTRATANTE informada de toda e 

qualquer alteração em exames dos colaboradores; 
b) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, 

custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de 
qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao 
cumprimento do presente convite; 

c) Emitir a nota fiscal dos serviços realizados.  
 

7. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Menor preço global. 
 

8. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

Rescisão do contrato e impossibilidade de fixar novos contratos com a contratante.  
 
9. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O prestador de serviços deverá considerar a possibilidade da realização de 
parcerias com profissionais onde a CONTRATADA prestará serviços. 
 
 

 
 
 

Belo Horizonte, 5 de setembro de 2019 
 
 

 
VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK 

Presidente Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha 
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