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 EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2021 

 
 
 

1 – DO CREDENCIAMENTO  

 
 

Á Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural - FUNDECC, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ 07.905.127/0001-07, com sede no Campus Histórico da UFLA na cidade 

de Lavras, Estado de Minas Gerais - CEP 37200-900, através de sua Comissão de Seleção Publica 

para Licitações, designada pela Portaria nº 014 de 5  de outubro de 2021, comunica os interessados 

que está realizando o CREDENCIAMENTO PÚBLICO nº.001/2022, , com fundamento no 

“caput” do artigo 6º da Lei nº 14.133/21 Inciso XLIII,  dos interessados em prestar os SERVIÇOS 

DE OFICINA MECANICA PARA  AUTOMÓVEIS LINHA LEVE PERTENCENTES A 

FROTA DA FUNDECC.  
 

2 - DO OBJETO 

 

A presente contratação  tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA 

MECANICA PARA AUTOMÓVEIS LINHA LEVE  PERTENCENTE A FROTA  DA 

FUNDECC,  incluindo o fornecimento e troca de peças, acessórios, alinhamento, balanceamento 

,alinhamento,  lubrificação, trocas de óleos e filtros dos veículos, de acordo com as informações 

constantes no Termo de Referência ANEXO I . Todavia, poderão ser incluídos outros veículos 

oficiais que venham a ser incorporados à frota da Contratante.  
 

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 – Poderão participar deste edital as  pessoas juridicas  que comprovem sua especialização nas 

áreas Licitadas. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 - Os interessados que desejarem efetuar o credenciamento deverão obrigatoriamente apresentar 

os documentos, em original ou por cópia autenticada. 
 
 

4.1.1 – DA HABILITAÇÃO 

 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrada, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, (Certidão Conjunta Negativa (ou 
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Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União); Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente; 

 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 Declaração de falência e concordata; 

 Declaração de que concorda com a prestação dos serviços (conforme modelo anexo II 

deste Edital). 

 Declaração que não emprega menores; 

 Cópia da Carteira de Identidade e Cópia do CPF do administrador; 

 

 

4.1.2 Deverá ainda ser consultado para fins de habilitação;  

 

4.1.3 Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inegibilidade da empresa 

(disponível em: http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 

 

4.1.4 Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inegibilidade do sócio 

administrador (disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 

 

4.2 - Os documentos exigidos para a habilitação/credenciamento deste edital deverão ser entregues 

em envelope fechado, contendo, na parte externa, a seguinte identificação: 

 

Á FUNDECC 

CREDENCIAMENTO N°.002/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

DATA DE ENTREGA: 

 
 

5 - DO JULGAMENTO 

 

5.1 - Os documentos relativos à habilitação serão analisados primeiramente pela Comissão de 

Licitações. 

mailto:cpl@fundecc.org.br
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5.2 Os prestadores interessados em participar do credenciamento que trata este Edital, deverão encaminhar 

todos os documentos enumerados no item 4.1.1 a partir de 23 de fevereiro de 2022 até 18/03/2022 ás 17:00 

   na sede da FUNDECC ou via correios no endereço:   

 

FUNDAÇÃO DE  DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 

Campus Universitário - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-900 - LAVRAS-MG 

 

6 - DO VALOR E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1 - O valor a ser pago pela FUNDECC  deverá ser comprovado mediante apresentação de planilha 

de medição ou ordens de serviço. 

 

7 - DA FISCALIZAÇÃO 

 
7.1 O recebimento dos serviços estará a cargo do comprador resposnsavel pelo processo, conforme 

demanda solicitada pelo responsavel do veículo,  que   fará o acompanhamento e fiscalização do 

fornecimento dos produtos, o qual se manifestará antes da realização do pagamento à respectiva 

beneficiária, sobre o desempenho da mesma, no cumprimento de suas obrigações. 

 
 

8 - FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 

 

981 - Os pagamentos somente serão realizados, em até 15 (quinze) dias após a emissão da Nota 

Fiscal Eletrônica – NF-e, mediante: 

 

a) Solicitação de serviço emitida pela Secretaria Municipal Obras, constando trecho ou ordem de 

execução assinada; 

b) Emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviço; 

c) Os valores serão pagos ao(à) CREDENCIADO(A), mediante depósito em conta corrente de 

titularidade do(a) Credenciado(a), após a realização dos procedimentos; 

d) Não se admitirá qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos 

e indiretos, como também os lucros do(a) CREDENCIADO(A). 

e) Os valores unitários poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor - INPC, ou por outro que venha a substituí-lo. 

f) A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 

somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver 

a efetiva comprovação do aumento pelo(a) CREDENCIADO(A) (requerimento, planilha de custos e 

documentação de suporte). 

 

9 - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO DOS CONTRATOS DE CREDENCIAMENTOS 

 

9.1 - O prazo do Contrato vigorará da data de sua assinatura até 12 meses a contar da data do 

contrato, podendo ser prorrogado por igual período , nos termos do Art 123  Lei 14.133/21  
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9.2 A rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, em defesa do interesse público ou pelo 

descumprimento de quaisquer das cláusulas contratadas. 

 

10 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta de recursos  

próprios da  FUNDECC, seus covenios, acordos e contratos por ela gerenciados administrativamente 

e financeiramente. 

 
 

11 - DA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO. 

 

Após o credenciamento, a Administração  no prazo de até 5 (cinco) dias, convocará os(as) 

credenciados(as) para assinar o termo de credenciamento (minuta do Termo de Credenciamento). 

 

12 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

12.1 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo diverso do fixado neste Edital, para o 

credenciamento. 

 

12.2 - O(A) credenciado(a) que se recusar a executar os serviços ora credenciados, sofrerá as 

penalidades previstas no Art. 87, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando sujeita, ainda ao 

descredenciamento. 

12.3 - Fazem parte integrante deste Edital: 

Anexo I – Termo de Referencia  

Anexo II - Modelo de Proposta e Valores 

Anexo III - Declaração de que concorda na prestação dos serviços; 

Anexo IV – Declaração que não emprega menores 

Anexo V - Minuta do Termo de Credenciamento; 

 

12.4 - O processo de credenciamento, os termos de credenciamento e o Edital, contendo todas as 

informações encontra-se a disposição dos interessados, no site www.fundecc.org.br  bem como 

poderão solicitar emai cpl@fundecc.org.br . 
 

Lavras /MG,  21 de fevereiro  de 2022. 
 

 
Eriwelton Vilela Coelho  

Presidente da Comissão   

mailto:cpl@fundecc.org.br
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

CREDENCIAMENTO 001/2022 

 

1 – DO OBJETO  

 

1.1- CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA 

AUTOMÓVEIS LINHA LEVE  PERTENCENTE A FROTA  DA FUNDECC,  incluindo o 

fornecimento e troca de peças, acessórios, alinhamento, balanceamento, alinhamento, lubrificação, 

trocas de óleos e filtros dos veículos, de acordo com as informações constantes no Termo de 

Referência ANEXO I . Todavia, poderão ser incluídos outros veículos oficiais que venham a ser 

incorporados à frota da Contratante.  

 

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS  

 

2.1 – Os serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura 

(corretiva, preventiva e estética) e capotaria/tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças, 

acessórios, alinhamento, balanceamento. alinhamento, nos veículos pertencentes à frota operacional da 

Contratante, serão executados no todo ou em parte, conforme a seguir discriminados:  

 

2.1.1 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Serviços de caráter revisional, com ocorrência em intervalos 

regulares de quilometragens percorridas ou tempo de utilização, previstos no manual de manutenção dos 

veículos, compreendidos basicamente na substituição de componentes de vida útil pré-determinada, tais 

como: óleo, elementos de filtros, correias, velas, bicos injetores, pastilhas e lonas de freio etc.  

 

2.1.2 – MANUTENÇÃO CORRETIVA: São todos os serviços e reparos necessários aos defeitos 

ocorridos acidentalmente nos sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos tais como, motor, retíficas, 

suspensão, hidráulica, freio, injeção, caixa de câmbio, diferencial, direção, elétrica, bateria, radiador, 

pneus, luzes, cinto de segurança, extintores de incêndio, além de outros de mesma natureza, inclusive 

lanternagem e pintura.  

 

2.1.3 – SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL:  

 

2.1.3.1 – Desmontagem, retífica/reparo, montagem e ajuste de motores a combustão de baixa e alta 

pressão movidos à gasolina, álcool e diesel.  

 

2.1.3.2 – Desmontagem, reparação, montagem e ajuste de cubos de roda, rodas, borracharia e pneus, 

manutenção e recuperação de ar-condicionado, alinhamentos,  e balanceamento, carburadores, injetores 

de combustível mecânicos e/ou eletrônicos, mangas e eixos de transmissão, bombas d’água, de 

combustível e outros, troca preventiva de óleos lubrificantes e filtros diversos, câmbio mecânico e/ou 

automático, (caixa de mudança de marchas), reduções e/ou trações 4X4, freios, embreagem, rolamentos, 

retentores, sistema de arrefecimento (radiadores), válvulas, diferencial (ais), distribuição, direção, 

engrenagens diversas, amortecedores, suspensão, magnetos, mancais, suportes, biela, pistões, retifica de 

motores à combustão, enfim, todos os serviços mecânicos e hidráulicos do veículo, inclusive, substituição 

de peças e acessórios avariados ou com defeito.  
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2.1.4 – SERVIÇOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS  
2.1.4.1 – Reparo e revisão de todo o sistema elétrico e eletrônico, com substituição de lâmpadas, faróis, 

fusíveis, relés, fios e cabos elétricos, ignição eletrônica, bateria, alternador, motores elétricos, etc.  

 

2.1.5 – SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO  

 

2.1.5.1 – Os veículos deverão ser entregues perfeitamente  lubrificados, sem ônus adicional para a 

Contratante.  

 

3 – DAS SUBCONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS  
3.1 – Admitir-se-á a sub-contratação dos serviços objeto do presente instrumento que comprovadamente, 

a empresa não possa executar, nas situações a seguir enunciadas, ficando, desde já estabelecido, que as 

condições e obrigações se darão entre as partes contratantes, ou seja, a empresa ficará inteiramente e 

integralmente responsável pelos orçamentos, envio e recebimento dos veículos, guarda, segurança e 

integridade física do bem contra danos materiais, sinistros, intempéries, independente de culpa ou dolo, 

que venham a atingir o patrimônio da Municipalidade de forma parcial ou total, bem como pela execução 

e perfeita entrega dos serviços, de suas garantias, como, também, pelo faturamento, recebimento e 

quitação pelos serviços prestados/executados:  

 

4 – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS  

A empresa deverá se comprometer a oferecer os seguintes prazos de garantia:  

 

4.1 – Serviços realizados e peças substituídas no motor, câmbio e diferencial: garantia mínima de 06 

(seis) meses ou 15.000 (quinze mil) quilômetros, prevalecendo o que terminar por último.  

 

4.2 –  Demais serviços e peças: garantia mínima de 03 (três) meses ou 5000km, prevalecendo o que 

terminar por último.  

 

4.4 – As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada e obedecerão ao prazo de garantia 

estipulado expressamente pelo fabricante em termo próprio e contará a partir da instalação ou execução 

do serviço.  

 

4.5 – No ato da devolução do veículo, a empresa deverá fornecer certificado de garantia, por meio de  

documento próprio ou anotação (impressa ou carimbada) na Nota Fiscal.  

 

4.6 – Ocorrendo defeito ou imperfeição durante o período de garantia, a empresa será comunicada e 

deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da comunicação, 

providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus para a Contratante.  

 

5 – DOS VALORES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

5.1 – A empresa deverá apresentar valores com preço de mão-de-obra especializada para a execução dos 

serviços cotados pelo valor de homem/hora trabalhada, com observância da Tabela “TEMPOS 

PADRÕES DE SERVIÇO” dos fabricantes dos veículos e concessão de percentual de desconto para 
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aquisição das peças sobre o valor praticado no MERCADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, em vigor na 

data da respectiva substituição.  

 

6 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

6.1 – Os serviços deverão ser executados nos prazos abaixo estabelecidos, contados a partir da aprovação 

do orçamento prévio e competente ORDEM DE SERVIÇO expedida pela FUNDECC:  

 

6.1.1 – Serviços de retifica de motores (neste Termo de Referencia): 15 (quinze) dias úteis.  

 

6.1.2 – Serviços de revisões em veículos novos (neste Termo de Referencia,): 02 (dois) dias úteis.  

 

6.1.4 -  Fora dos limites estipulados acima: o prazo será determinado mediante acordo entre as partes 

contratantes.  

 

6.1.5 – Demais serviços, exceto serviços de lavagem/lubrificação: 02 (dois) dias úteis.  

 

6.2 – Os prazos a que se refere este item, poderão ser prorrogados uma vez, por período estabelecido entre 

as partes, limitado ao intervalo do primeiro, mediante solicitação fundamentada e entregue a Comissão 

designada para acompanhamento do processo/contrato antes do vencimento do prazo inicial, cabendo-lhe 

manifestar-se no prazo de 01 (um) dia.  

 

6.3 – Os prazos descritos no presente item se aplicam, também, no caso de sub-contratação.  

 

7 – DO ORÇAMENTO E APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

7.1 – A cada serviço, a Contratada solicitará à empresa um orçamento que deverá ser por essa preparado 

de forma detalhada, abrangendo nome, código e quantidade de peças, número de horas e serviços a serem 

executados, valores parciais e totais, bem como o prazo para a realização dos trabalhos.  

  

 

                                   ANTONIO CARLOS CUNHA LACRETA JUNIOR  

                                                        DIRETOR EXECUTIVO  
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 

CREDENCIAMENTO Nº.002/2022 

 

Nome da Empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

 

Apresentamos nossa proposta para a CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE 

OFICINA MECANICA PARA A AUTOMÓVEIS LINHA LEVE, na modalidade, acatando 

todas as estipulações consignadas, conforme abaixo: 

 
Item Qtdade Unid. Descrição Preço unit. 

1 1 h/H SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, PARA VEÍCULOS 

LEVES UTILITÁRIOS, SUVs  e  CAMIONETE 4X4 ASSIM 

COMO DESMONTAGEM, MONTAGEM,SOLDA,RETIFICA, 

REGULAGEM,CALIBRAÇÃO, SCANNER, SERVIÇOS DE 

ELETRICA, ANÁLISE DE AVARIAS INCLUINDO TROCA 

DE PEÇAS  

  

R$ 87,50 

2 1 h/H SERVIÇO DE ALINHAMENTO R$ 66,67 

3 1 h/H SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 

PARA 4 PNEUS 

R$ 70,00 

Obs.: A fundecc pagará a contratada pelo periodo de 12 meses o valor acima. Estes valores foram 

apurados conforme  preços de mercado com fornecedores do ramos de atividade, contratações em 

outros orgões e em sites de pesquisas especializados conforme IN 73/2020.  

 

No preço já deverá estar incluísos eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 

sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 

transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 
As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada e obedecerão ao prazo de garantia estipulado 

expressamente pelo fabricante em termo próprio e contará a partir da instalação ou execução do serviço.  

 

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital. 

DATA:  de  de 2022. 

 

NOME E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
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                                                                  ANEXO III  

MODELO DECLARAÇÃO QUE CONCORDA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

CREDENCIAMENTO Nº.002/2022 

 
 

Á 

FUNDECC 

 Comissão de Licitação 

 

 
Eu ........, ...... , Proprietário ou Sócio Administrador da empresa (........), inscrita no CPF ou CNPJ sob 

o nº ........., declaro que concordo em prestar os CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE 

OFICINA MECANICA PARA AUTOMÓVEIS LINHA LEVE  PERTENCENTE A FROTA  

DA FUNDECC,  incluindo o fornecimento e troca de peças, acessórios, alinhamento, balanceamento 

e cambagem, lavagem e lubrificação, trocas de óleos e filtros dos veículos, de acordo com as 

informações constantes no Termo de Referência ANEXO I no valor de  R$ ..............................., e que 

atenderemos a demanda exigida pela FUNDECC  de acordo com as solicitações. 

 

 

 

 
.........................................de........................................de 2022..... 

 

 

 

 
 

Nome: 
CPF: 

mailto:cpl@fundecc.org.br
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

CREDENCIAMENTO 001/2022 

 

 

Á 

FUNDECC 

 Comissão de Licitação 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA 

AUTOMÓVEIS LINHA LEVE  PERTENCENTE A FROTA  DA FUNDECC,  incluindo o 

fornecimento e troca de peças, acessórios, alinhamento, balanceamento e cambagem, lavagem e 

lubrificação, trocas de óleos e filtros dos veículos, de acordo com as informações constantes no 

Termo de Referência ANEXO I 

 

A empresa   inscrita com CNPJ sob nº 

  ,  com sede na  , por intermédio de seu representante 

legal Sr.  (nome e qualificação)  , portador   (a) da carteira de Identidade  nº 

  e do CPF nº  , DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei 8666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que também que 

não emprega menor de dezesseis anos 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 

  , em  de  2022. 
 

 

 

 
 

Carimbo e Assinatura do Credenciante 
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ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO DE CREDENCIAMENT0 N° ….... 

 

Contrato que entre si celebram a FUNDECC Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural 

pessoa jurídica de direito público, com sede no Campus Histórico da UFLA na  cidade de Lavras , 

Estado de Minas Gerais - CEP 37200-9000 , inscrito no CNPJ nº.07.905.127/0001-07, neste ato 

representado pelo Diretor Executivo Senhor   ,  através  .................., doravante denominado 

simplesmente de CREDENCIANTE, e ................................................, estabelecido(a) na 

....................., .................., ........................... - na cidade de ....................... - ....., inscrita no CPF 

ou CNPJ  sob n° ........................................, neste  ato representado  por  seu Sócio Administrador, Sr. 

.................................., brasileiro, do comércio, inscrito no CPF n° ................................. , portador da 

Cédula de Identidade nº ..............................., doravante denominado(a) CREDENCIADO(A), 

resolvem de comum e com amparo legal na Lei 8.666/93, consolidar o processo de   Credenciamento 

nº.002/2022, celebrar o presente contrato nas cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente Contrato tem por objetivo credenciar Pessoas Físicas e/ou Jurídicas para prestação de 

serviço de CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA 

AUTOMÓVEIS LINHA LEVE  PERTENCENTE A FROTA  DA FUNDECC,  incluindo o 

fornecimento e troca de peças, acessórios, alinhamento, balanceamento e cambagem, lavagem e 

lubrificação, trocas de óleos e filtros dos veículos, de acordo com as informações constantes no Termo 

de Referência ANEXO I 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

 

2.1 - O valor a ser pago pelo Município deverá se comprovado mediante apresentação de planilha de 

medição ou ordens de serviço assinada pelo diretor responsável pela pasta. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO 

 

O(A) CREDENCIADO(A) deverá prestar os Serviços (credenciamento de pessoas físicas e/ou 

jurídicas para prestação de serviços de consulta médica especializada, exames especializados e 

procedimentos cirúrgicos) na sede da empresa ou da pessoa credenciada, sendo que os serviços 

deverão se executados conforme necessidade do município, mediante apresentação de autorização 

emitida pela FUNDECC. 
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O prazo do Contrato vigorará da data de sua assinatura até ... de ............ de ........., podendo ser 

prorrogado por iguais períodos até atingir 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 

8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA E DO PRAZO DO PAGAMENTO 

 

Os Serviços contratados por este Termo de Credenciamento serão pagos, de acordo com a 

quantidade de consultas realizadas, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica 

– NF-e, acompanhada de relatório de procedimentos, mediante depósito na conta bancária do(a) 

CREDENCIADO(A). 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

I - O credenciamento caracteriza uma relação contratual de aquisição de Serviço; 

II – O(A) CREDENCIADO(A) deverá manter, durante a vigência deste Termo às condições 

de habilitação exigidas para a sua celebração; 

III - Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

serviço serão de exclusiva responsabilidade do(a) Credenciado(a). 

IV - É vedado: 

a) fazer parte do quadro social ou de empregados do(a) CREDENCIADO(A), sob pena de 

rescisão deste Termo, servidor público, contratado sob qualquer título; ocupante de cargo eletivo ou 

com registro oficial de candidatura a cargo no Município CREDENCIANTE; 

b) A transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse Termo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

O CREDENCIANTE realizará, subsidiariamente, fiscalização dos serviços decorrentes desse 

 

O recebimento dos serviços estará a cargo do comprado resposnavel no setor de compras , que fará o 

acompanhamento e fiscalização do fornecimento dos produtos, o qual se manifestará antes da realização 

do pagamento à respectiva beneficiária, sobre o desempenho da mesma, no cumprimento de suas 

obrigações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta de recursos  próprios 

da  FUNDECC, seus covenios e contratos por ela gerenciados administrativamente e financeiramente 

. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes hipóteses: 

a) pela ocorrência de seu termo final; 
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b) por solicitação do(a) CREDENCIADO(A); 

c) por acordo entre as partes; 

d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de 

descumprimento de condição estabelecida no edital ou no Termo de Credenciamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Lavras /MG, para dirimir as dúvidas oriundas deste 

Termo, quando não solvidas administrativamente. 

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo, em 2 (três) vias de igual teor e 

forma. 

 
 

Lavras, ......... de .......................... de 2022. 
 

 

ANTONIO CARLOS CUNHA LACRETA JUNIOR  
Diretor Executivo 

 

 

 
 

 
 

Testemunhas: 

Credenciado 

Representante 
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