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1. PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, torna público o Edital de Credenciamento de
Clínicas em Belo Horizonte/MG para realização das avaliações psicológicas de Processo Sele vo Simplificado (PSS) des nado à contratação
excepcional  e  temporária  de  Agentes  de  Segurança  Socioeduca vo  (AGSE)  desta  Secretaria,  conforme  especificações  e  detalhamentos
consignados no Anexo I, parte integrante deste Edital.

O presente Edital está em conformidade com o art. 37 da Cons tuição da República Federa va do Brasil de 1988, Lei Federal  n° 8.666, de 21 de
Junho de 1993 e Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001,  nº
22.257, de 27 de julho de 2016 e n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002; pelos Decretos Estaduais 47.088, de 23 de novembro de 2016,  nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012 e nº. 47.437, de 26 de junho de 2018; pela Resolução SESP nº 37, de 17 de julho de 2018, do Exmo. Secretário
de  Segurança  Pública e  Resoluções  n°  002/2016,   n°  009/2018  e n°  0013/2007  do  Conselho Federal  de Psicologia  (CFP)  e  as  condições
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, que dele cons tuem parte integrante para todos os efeitos legais.

O Edital de Credenciamento 01/2018 será disponibilizado no sí o eletrônico www.seguranca.mg.gov.br no menu "transparência" na opção
"Compras e Contratos", sendo o aviso e link para acesso do Edital publicados no Diário Oficial de Minas Gerais e Jornal de Grande Circulação.

O processo de credenciamento terá início no dia 07 de dezembro de 2018, ou seja, prazo não inferior a quinze dias, contados da publicação do
aviso no diário oficial e no endereço eletrônico.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se- á o do vencimento. Os prazos previstos neste
instrumento, só se iniciam e expiram em dia de expediente na Administração Pública.

2. DO OBJETO

2.1. Este Edital tem por objeto o credenciamento de clínicas em Belo Horizonte/MG para realização das avaliações psicológicas de
Processo Sele vo Simplificado (PSS) des nado à contratação excepcional e  temporária de Agentes de Segurança Socioeduca vo (AGSE) da
Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, e de acordo com as
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

2.2. O supracitado Processo Sele vo Simplificado (PSS), regido pelo Edital n° 006/2018 publicado no Diário Oficial de Minas Gerais
em 26/10/2018, é composto por quatro fases, sendo que  a terceira fase do processo  é a realização das avaliações psicológicas.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo de credenciamento, poderão ser realizados por qualquer pessoa, até 5
(cinco)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  o  início  da  inscrição  e  entrega  dos  documentos  habilitatórios,  e   pelo  par cipante  do
credenciamento, até o 2º dia ú l que anteceder a data fixada para o início da inscrição e entrega dos documentos habilitatórios, que deverão
ser enviados a Comissão Julgadora de Chamamento Público.

3.2. Os  pedidos  de  esclarecimento  deverão  ser  encaminhados  a  Comissão,   por  escrito,  por  meio  do  e-mail
processosele vo@seguranca.mg.gov.br.

3.2.1.   Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se iden ficar (CNPJ, nome empresarial e nome do
representante  que  pediu esclarecimentos,  se  pessoa jurídica  e  CPF  para pessoa  sica)  e  disponibilizar  as  informações para  contato
(endereço completo, telefone, fax e e-mail).

3.3. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o
início da inscrição e entrega dos documentos habilitatórios e por par cipante do credenciamento, até o 2º dia ú l que anteceder a data fixada
para o início da inscrição e entrega dos documentos habilitatórios, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três)
dias úteis.

3.3.1. O  interessado  deverá  apresentar  instrumento  de  impugnação  dirigido  a  Comissão  Julgadora  de  Chamamento  Público
preferencialmente  no  e-mail  processosele vo@seguranca.mg.gov.br  ou  protocolizar  junto  ao  Protocolo  Geral,  sito  na  Cidade
Administra va Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4.001, Edi cio Gerais, bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, no
horário  de  08h00min  (oito)  às  17h00min  (dezessete)  horas,  observado  o  prazo  previsto  no  item  3.3  deste  ato  convocatório,
fundamentando o alegado e,  se for  o caso,  juntar as  provas que se fizerem necessárias.  Caso optar  por  envio ao Protocolo, deverá
endereçar à Secretaria de Estado de Segurança Pública, Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças (CPGF), Superintendência de
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Recursos Humanos (SRHU), classificado como sigiloso e encaminhado aos cuidados da Comissão Julgadora.

3.3.2. Nos pedidos de impugnação, os interessados deverão se iden ficar (CNPJ, nome empresarial e nome do representante que
solicitou a impugnação, se pessoa jurídica e CPF para pessoa sica) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo,
telefone, fax e e-mail).

3.3.3. Acolhida a pe ção contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.

3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respec vas respostas, serão divulgados pelo Comissão Julgadora
no Diário Oficial de Minas Gerais e ainda no si o eletrônico h p://www.seguranca.mg.gov.br/.

3.5. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a
Administração e os par cipantes.

3.6. Qualquer  modificação  no  Edital  exige  divulgação  pela  mesma  forma  que  se  deu  o  texto  original,  reabrindo-se  o  prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inques onavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.7. As denúncias, pe ções e impugnações não iden ficadas ou não fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.

3.8. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a preclusão do direito de discu r, na esfera administra va, as
regras do certame.

3.9. A impugnação feita  tempes vamente pelo par cipante não o impedirá  de par cipar do processo de credenciamento até o
trânsito em julgado da decisão a ela per nente.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão par cipar do presente processo,  pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo per nente ao objeto
deste instrumento, que es verem localizadas em Belo Horizonte e que atendam a todas as exigências con das neste Edital.

4.2. É vedado a qualquer pessoa, sica ou jurídica, representar mais de um credenciado no presente processo.

4.3. Para fins do disposto neste edital o enquadramento dos beneficiários indicados no caput do art. 3º do decreto 47.437/2018 se
dará da seguinte forma:

4.3.1. microempresa  ou empresa  de  pequeno  porte,  conforme definido nos incisos I  e  II  do caput  e  §  4º do art.  3º da  Lei
Complementar
Federal nº 123, de 2006;

4.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

4.3.3. produtor rural pessoa sica, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;

4.3.5. sociedade coopera va, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764,
de 16 de dezembro de 1971.

4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação.

4.4.2. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País.

4.4.3. Es verem suspensas temporariamente de par cipar de licitações ou impedidas de contratar com a Administração.

4.4.4. Es verem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais.

4.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

4.4.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores membros dos poderes legisla vos da União, Estados
ou Municípios o que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Cons tuição da República.

4.4.7. Es verem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93.

4.4.8. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas sicas ou jurídicas.

4.4.9. Não  poderão  par cipar,  também,  direta  ou  indiretamente,  da  licitação  ou  da  execução  de  obra  ou  serviço  e  do
fornecimento de bens a eles necessários, além das pessoas citadas no art. 9° da Lei 8.666/93, as seguintes:

4.4.9.1. Servidor  ou  dirigente  de órgão  ou  en dade  contratante  ou  responsável  pela  licitação,  bem  como  seu  cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.4.10. Ficam igualmente impedidas as pessoas jurídicas que comportem em seu quadro societário ou até mesmo na qualidade de
representantes destas, alguns dos sujeitos indicados no subitem anterior.

4.4.11. A alteração do contrato social ou do seu representante no curso do certame não descaracteriza o impedimento previsto no
item 4.4. e seguintes.

4.5. A observância das vedações para não par cipação é de inteira responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades
cabíveis, em caso de descumprimento.
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4.6. A par cipação no certame presumem-se aceitas todas as condições estabelecidas neste Edital.

5. DA INSCRIÇÃO

5.1. A interessada promoverá sua inscrição, por meio de requerimento padrão con do no Anexo II, concomitantemente à data da
entrega da documentação necessária para habilitação, aceitando e submetendo-se, independentemente de declaração expressa, às previsões
con da  no  presente  Edital,  e  seus  anexos.  O  requerimento  padrão  de  inscrição  deverá  ser  encaminhado  via  e-mail
processosele vo@seguranca.mg.gov.br, no formato PDF, juntamente com os documentos habilitatórios.

5.2. A inscrição iniciar-se-á  no dia 07 de dezembro de 2018, ou seja, prazo não inferior a quinze dias, contados da publicação deste
instrumento convocatório no Diário Oficial  do Estado de Minas Gerais  e  findar-se-á em  até 10  (dez)  dias  úteis  subsequente ao início da
inscrição. O prazo para inscrição poderá ser prorrogável por igual período, contados do primeiro dia ú l posterior ao término do prazo de
entrega dos documentos de habilitação e da inscrição.  A prorrogação deverá ser divulgada pelos mesmos instrumentos em que se deu a
divulgação do instrumento convocatório.

5.3. Cada clínica deverá indicar, no mínimo, um representante para atuar em seu nome durante o  processo de credenciamento.

5.4. O fornecedor arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação da documentação, independente do
resultado do procedimento de credenciamento.

5.5. O credenciamento ocorrerá após análise de toda documentação exigida e verificação do cumprimento dos requisitos, previstos
neste Edital, sendo formalizado mediante assinatura do respec vo termo e do contrato.

5.6. Serão credenciadas todas as clínicas psicológicas que preencherem os requisitos exigidos neste Edital.

5.7. O resultado do credenciamento, contendo CNPJ e razão social das clínicas que cumprirem todos os requisitos previstos neste
instrumento, será divulgado por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

5.8. Informações  complementares  a  respeito  do  credenciamento  serão  ob das  através  do  e-mail
processosele vo@seguranca.mg.gov.br, com horário de Atendimento Segunda a Sexta 08:00h as 18:00h.

6. DA HABILITAÇÃO

A habilitação das clínicas par cipantes observará o disposto nos ar gos 27 a 32 da Lei 8666/93 e os documentos per nentes exigidos na forma
deste Edital.

6.1. REGULARIDADE JURÍDICA:

6.1.1. Documento  de  iden ficação,  com  foto,  do  responsável  pela  assinaturas do  requerimento  de  inscrição,   declarações  e
contrato constantes nos Anexo II, III e IV respec vamente deste Edital.

6.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(s) pela empresa para pra car atos junto à
Administração Pública.

6.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

6.1.3. Ato  cons tu vo,  estatuto  ou  contrato  social  e  suas  alterações  posteriores  ou  instrumento  consolidado,  devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, coopera vas ou empresas individuais de responsabilidade
limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;

6.1.4. Ato cons tu vo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;

6.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a a vidade assim o exigir;

6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ;

6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, rela vo à sede do par cipante, per nente ao seu
ramo de a vidade e compa vel com o objeto do certame; 

6.2.3. Prova de regularidade perante as  Fazendas Federal,  Estadual e Municipal  da sede do par cipante e perante a Fazenda
Estadual de MG;

6.2.3.1. A prova de regularidade fiscal e a prova de regularidade rela va à seguridade social perante a Fazenda Nacional serão
efetuadas mediante apresentação de cer dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida A va da União – DAU por elas
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros.

6.2.3.2. Se o fornecedor não es ver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a
inexistência de débitos rela vos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Cer dão de Débito Tributário – CDT, que poderá
ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

6.2.4. Cer ficado de Regularidade perante o Fundo de Garan a por Tempo de Serviço - FGTS;
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6.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer dão nega va,
ou posi va com efeito de nega va, nos termos da Lei n° 12.440/2011, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943;

6.2.6. A comprovação da regularidade fiscal  e/ou trabalhista deverá ser  efetuada mediante a apresentação das  competentes
cer dões nega vas de débitos, ou posi vas com efeitos de nega vas.

6.2.7. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista dos beneficiários previstos no item 4.3 conforme Decreto 47.437/2018 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato e não como condição para par cipação no credenciamento.

6.2.7.1. Na hipótese de haver alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será assegurado o prazo
de cinco dias úteis para sua regularização pelo par cipante, prorrogável por igual período, a critério da administração pública.

6.2.7.2. O prazo para regularização dos documentos de que trata o item 6.2.7.1 não se aplica aos documentos rela vos à
habilitação jurídica, à qualificação técnica e econômico-financeira e ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.  7º da
Cons tuição Federal.

6.2.7.3. A não regularização da documentação, no prazo deste item implicará a preclusão do direito à contratação.

6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

6.3.1. Cer dão nega va de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida
pelo distribuidor do domicílio da pessoa sica, emi da nos úl mos 06 (seis) meses;

6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.4.1. Registro ou inscrição válidos e atualizados na en dade profissional competente, conforme Resolução 03/2017 do Conselho
Regional de Psicologia.

6.4.2. Alvará de funcionamento emi do pela municipalidade;

6.4.3. Cer dão de nada consta do CRP-04 de todos os psicólogos da clínica credenciada responsável pela aplicação dos testes. 

6.4.4. Indicação das instalações, do aparelhamento e dos psicólogos disponíveis para a realização das avaliações, bem como suas
respec vas qualificações, em conformidade com o Guia para o Exercício Profissional (Edição de 2015) do Conselho Regional de Psicologia,
conforme modelo con do no Anexo III.

6.4.5. Apresentação, pelo menos por parte do responsável técnico pela clínica credenciada, de comprovante de conclusão de
curso  de  especialização  em  avaliação  psicológica  ou  psicodiagnós cos  (pós-graduação,  mestrado  ou  doutorado),  devidamente
reconhecido pelo Ministério da Educação. Também será aceito comprovante de tulo profissional de especialista e o respec vo registro, a
ser concedido pelo Conselho Federal de Psicologia, conforme Resolução CFP n° 13/2007, de 14 de setembro de 2007.

6.5. DECLARAÇÕES:

6.5.1. Declaração de que o  par cipante não possui,  em seu  quadro, trabalhadores menores de 18 (dezoito)  anos realizando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz,conforme disposto no inciso XXXIII  do art.  7º  da  Cons tuição Federal  e  inciso V  do art.  27 da Lei  Federal  nº.
8.666/93. Conforme modelo con do no Anexo III deste Edital.

6.5.2. Declaração de  que atende  plenamente  todos os  requisitos  de  habilitação  exigidos para  o certame,  conforme  modelo
con do no Anexo III deste Edital.

6.5.3. Os beneficiários do Decreto 47.437/2018 deverão declarar, se for o caso, eventuais restrições rela vas à documentação de
regularidade fiscal e trabalhista e que atende às demais exigências de habilitação conforme modelo con do no Anexo III deste Edital .

6.5.4. Declaração de que conhece os termos do chamamento publicado no Diário Oficial do Estado, conforme modelo con do no
Anexo III deste Edital;

6.5.5. Declaração de que se sujeita às normas técnicas emi das pelo Conselho Regional de Psicologia 04 (CRP-04), rela vas à
aplicação de avaliações psicológicas, conforme modelo con do no Anexo III deste Edital;

6.5.6. Declaração de que se sujeita às diretrizes para realização de Avaliação Psicológica dispostas na Resolução Nº 09, de 25 de
Abril de 2018, do Conselho Federal de Psicologia, conforme modelo con do no Anexo III deste Edital;

6.5.7. Declaração de aceitação dos valores de serviço, conforme modelo con do no Anexo III deste Edital;

6.5.8. Declaração de capacidade de atendimento, indicando o quan ta vo de avaliações psicológicas que poderão ser realizadas
pela clínica por dia; os dias e horários de atendimento; bem como instalações, equipamentos e quadro de pessoal técnico-especializado
próprio, conforme modelo con do no Anexo III deste Edital.

6.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

6.6.1. O par cipante que possuir o Cer ficado de Registro Cadastral (CRC) emi do pela Unidade Cadastradora da Secretaria de
Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  SEPLAG  poderá  apresentá-lo como  subs tuto  de documento dele  constante,  exigido  para  este
certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal
não poderá ser u lizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

6.6.1.1. Os documentos exigidos para habilitação, que não estejam contemplados no Cer ficado de Registro Cadastral (CRC)
ou  que es verem vencidos,  deverão  ser  encaminhados  via  e-mail  processosele vo@seguranca.mg.gov.br,  no  formato  PDF,  no
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prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a par r do  início da inscrição, dia 07 de dezembro de 2018.

6.6.1.2. Os  documentos poderão  ser  apresentados em  original  ou cópia  auten cada  por  cartório competente,  ou  ainda
auten cados por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

6.6.1.3. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

6.6.2. O  par cipante  que  não  possuir  o  Cer ficado  de  Registro  Cadastral  (CRC)  deverá  encaminhar  todos  os  documentos
habilitatórios via e-mail processosele vo@seguranca.mg.gov.br, no formato PDF.

6.6.3. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sí os oficiais de órgãos e en dades emissores de
cer dões cons tui meio legal de prova.

6.6.4. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o par cipante será inabilitado.

6.6.5. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma clara e visível, o  nome empresarial, o
endereço e o CNPJ do fornecedor.

6.6.6. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se filial,
todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emi dos, obrigatoriamente, em
nome da matriz.

6.6.7. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do par cipante.

6.6.8. Aos beneficiários  listados no item 4.3 será concedido prazo de 05 (cinco)  dias  úteis, prorrogáveis  por igual período, a
critério da  administração,  para  regularização da documentação fiscal  e/ou trabalhista,  contado a par r da divulgação da análise dos
documentos de habilitação do fornecedor, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto Estadual 47.437/2018.

6.6.8.1. A não regularização da documentação, no prazo deste item implicará em sua inabilitação .

6.6.9. Para habilitação serão analisadas, ainda, as exigências de natureza técnica constantes no Anexo I, parte integrante deste
instrumento convocatório

7. DOS VALORES E DO PAGAMENTO

7.1. O valor da prestação de serviço será conforme Tabela de Referência Nacional de Honorários dos Psicólogos, disponível no sí o
eletrônico h ps://site.cfp.org.br/servicos/tabela-de-honorarios/ do Conselho Federal de Psicologia.

7.2. O preço da Avaliação Psicológica será de R$ 173,10 (cento e setenta e três reais e dez centavos). Não será permi da a cobrança
da Entrevista Devolu va e do Recurso Administra vo em nenhuma hipótese.

7.3. Os serviços executados pela credenciada serão pagos diretamente pelo candidato.

7.4. Em nenhuma hipótese será  permi do  à  clínica  realizar  cobrança  a  tulo de  recurso administra vo,  quanto  interposto  por
candidato.

8. DAS FASES DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

8.1. FASE 1 - DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

8.1.1. A documentação prevista no item 6  deste Instrumento Convocatório deverá ser  entregue,  em até 10 (dez)  dias  úteis,
contados a par r do  dia  07 de dezembro de 2018, no endereço e forma previsto no item 6.6. O prazo  poderá ser prorrogável por igual
período, contados  do  primeiro  dia  ú l  posterior  ao término do prazo  de  entrega  dos documentos de habilitação  e da inscrição.   A
prorrogação deverá ser divulgada pelos mesmos instrumentos em que se deu a divulgação do instrumento convocatório.

8.1.2. Não será aceita documentação extemporânea.

8.1.3. Toda as informações e documentos fornecidos pela interessada são de sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe cer ficar-
se, antes da entrega, de que possui condições de atender aos requisitos para par cipação do processo de credenciamento.

8.2. FASE 2 - DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

8.2.1. Os  documentos  serão  analisados  pela  Comissão  Julgadora  de  Chamamento  Público  com  competência  para  receber,
examinar e julgar todos os documentos rela vos ao processo de credenciamento. A análise habilitatória será concluída em até 10 (dez)
dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados do primeiro dia ú l posterior ao término do prazo de entrega dos documentos de
habilitação.

8.2.2. Caso não compareçam interessados, ou quando todos forem inabilitados, será concedido o prazo de 8 (oito) dias úteis para
a apresentação de nova documentação, conforme disposto no art. 48, §3° da Lei 8666/93.

8.2.3. A  Comissão  Julgadora  de  Chamamento  Público  julgará  a  ap dão  da  clínicas  mediante  comprovação  de  TODA  a
documentação solicitada no item 6, sendo que, para a análise da validade destes, será considerada a data da entrega da documentação,
conforme item 8.1.1.

8.2.4. É facultada a Comissão Julgadora de Chamamento Público, em qualquer fase do processo de credenciamento, a promoção
de diligência des nada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sendo vedada a aceitação de documento que deveria ter
sido entregue na data definida no item 8.1.1.
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8.2.5. Concluída a análise da documentação para habilitação será publicado no Diário Oficial de Minas Gerais  o resultado do
credenciamento, sendo divulgado a relação das clínicas habilitadas e as inabilitadas.

9. DOS RECURSOS

9.1. Das decisões da Comissão Julgadora de Chamamento Público, que culminar em habilitação ou inabilitação de qualquer clínica
interessada, será concedida oportunidade de recurso no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a par r da comunicação oficial mencionada
no item 8.2.5 deste Instrumento Convocatório, ficando os demais par cipantes desde logo in mados a apresentarem contrarrazões em igual
número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Os recursos interpostos serão
imediatamente  publicados  no  sí o  eletrônico  h p://www.seguranca.mg.gov.br/  para  ciência  dos  demais  par cipantes,  possibilitando
apresentação de contrarrazões.

9.2. O  encaminhamento  das  razões  do  recurso  e  de  eventuais  contrarrazões  pelos  demais  par cipantes  será  realizado
preferencialmente  via  e-mail  processosele vo@seguranca.mg.gov.br  ou  mediante  protocolo,  junto  ao  Protocolo  Geral,  sito  na  Cidade
Administra va  Presidente Tancredo  Neves,  Rodovia Papa  João Paulo II,  4.001,  Edi cio Gerais,  bairro Serra  Verde, Belo Horizonte/MG,  no
horário de 08h00min (oito) às 17h00min (dezessete) horas. Caso optar por envio ao Protocolo, deverá endereçar à Secretaria de Estado de
Segurança Pública, Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças (CPGF), Superintendência de Recursos Humanos (SRHU), em envelopes
separados,  lacrados,  rubricados,  marcados  como  restritos,  iden ficados  com  os  dados  da  empresa  par cipante  e  do  processo  de
credenciamento 01/2018, devendo ser encaminhadas aos cuidados da Comissão Julgadora de Chamamento Público.

9.3. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo estabelecidos no item 9.1 e 9.2 deste edital.

9.3.1. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, a Comissão Julgadora de Chamamento Público poderá não conhecer do
recurso  caso  verifique  ausentes  quaisquer  pressupostos  processuais,  como  sucumbência,  tempes vidade,  legi midade,  interesse  e
mo vação, vedado exame prévio da questão relacionada ao mérito do recurso.

9.4. A Comissão Julgadora de Chamamento Público avaliará o recurso em até 05 (cinco) dias úteis, podendo reconsiderar seus atos,
se assim julgar per nente, ou submeter o recurso à Autoridade Competente, caso mantenha sua decisão inicial. Nesse úl mo caso, a decisão
final deverá ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados o encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão.

9.5. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados a Comissão Julgadora de Chamamento Público, que poderá:

9.5.1. Mo vadamente, reconsiderar a decisão;

9.5.2. Mo vadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade Competente, conforme §4º art. 109 do Lei
nº 8.666/93.

9.6. A  interposição  de  recurso,  contrarrazões  e  a  decisão  serão  divulgada  por  meio  de  publicação  no  sí o  eletrônico
h p://www.seguranca.mg.gov.br/ e mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

10. DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. O objeto deste Edital  poderá ser  contratado na sua totalidade,  no caso de apenas uma clínica psicológica habilitada  neste
certame, respeitando a capacidade técnica e operacional declarada pelo próprio par cipante.

10.2. Na hipótese de mais de uma clínica habilitada, a escolha do credenciado será realizada pelo candidato que deverá  entrar em
contato com a Clínica Psicológica por ele escolhida e realizar o agendamento de sua avaliação.

11. DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Após finalização de todas as etapas acima elencadas, o ato de resultado final será homologado pela Autoridade Competente
designada pela Resolução SESP nº 37, de 17 de julho de 2018, do Exmo. Secretário de Segurança Pública, publicada no Diário Oficial de Minas
Gerais em 19 de julho de 2018.

11.2. O resultado final deste Chamamento Público será publicado por meio da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

12. DA CONTRATAÇÃO

12.1. Antes da formalização do contrato, deverão as clínicas declaradas habilitadas encaminhar a documentação de habilitação no
prazo máximo de 02 (dois) dias para o seguinte endereço: Secretaria de Estado de Segurança Pública, Coordenadoria de Planejamento, Gestão
e Finanças (CPGF), Superintendência de Recursos Humanos (SRHU) sito na Cidade Administra va Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa
João Paulo II, 4.001, Edi cio Gerais, bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, no horário de 08h00min (oito) às 17h00min (dezessete) horas, em
envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos, iden ficados com os dados da empresa par cipante e do processo de
credenciamento 01/2018   e encaminhado aos cuidados da  Comissão Julgadora de Chamamento  Público.  Poderá  o par cipante u lizar  o
modelo de e queta para envelope abaixo:

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS PSICOLÓGICAS 01/2018

À SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS
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COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
DATA E HORA DA ENTREGA: ____/____/_____, ÀS ____:____HS
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DO PARTICIPANTE: _____________________
CNPJ:_____________________________________________________________
CLASSIFICAÇÃO: DOCUMENTO RESTRITO
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DO DOCUMENTO: _________________________________________________________________

12.1.1. Os  documentos  poderão  ser  apresentados  em  original  ou  cópia  auten cada  por  cartório  competente,  ou  ainda
auten cados por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

12.1.2. Todas as páginas deverão ser enumeradas e rubricadas. O quan ta vo total de páginas da documentação encaminhada
deverá ser indicado no requerimento de inscrição, conforme modelo constante no Anexo II.

12.1.3. Aqueles que optarem por  entregar  a  documentação pessoalmente  no Protocolo  Geral,  receberão,  no ato  da  entrega,
comprovante  atestando  o  recebimento  do  envelope  devidamente  lacrado,  que  deverá  ser  encaminhado  ao  e-mail
processosele vo@seguranca.mg.gov.br.

12.1.4. Aqueles que optarem por encaminhar a documentação via Correios,  da mesma forma do item 12.1.3, deverá enviar o
comprovante de postagem para o e-mail processosele vo@seguranca.mg.gov.br.

12.2. Finalizados todos os procedimentos, os representantes legais das clínicas habilitadas serão convocados para firmar o termo de
contrato, de acordo com o art. 62 da Lei 8.666/93.

12.3. Os contratos serão assinados eletronicamente  pelo Sistema Eletrônico de Informação -  SEI.  Para assinatura eletrônica,  a(s)
clínica(s) interessada(s) deverá(ão) acessar o Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do
link h ps://goo.gl/DRLXHo, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado". Após finalizar o cadastro de usuário externo no SEI,
deverá (ão) encaminhar cópia digitalizada, para o e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br, dos seguintes documentos:

12.3.0.1. RG e CPF.

12.3.0.2. Contrato Social e/ou Procuração para assinar documentos pela empresa.

12.3.0.3. Comprovante  de endereço  atualizado,  em nome do usuário,  com o  mesmo  endereço u lizado  no  momento do
cadastro.

12.3.0.4. A depender do po de processo, poderá ser solicitada documentação complementar para efe vação do cadastro.

12.3.0.5. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-mail sei@seguranca.mg.gov.br.

12.3.0.6. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e condições
que regem o processo eletrônico, conforme Decreto n° 47.222, de 26 de julho de 2017, e  demais normas aplicáveis, admi ndo
como válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a responsabilidade pelo uso
indevido das ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administra va.

12.3.1. O credenciado deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para assinar o termo de contrato e mantê-las
durante o prazo da prestação dos serviços pactuados.

12.3.2. O presente Edital de credenciamento, assim como toda a documentação apresentada, fará parte integrante do instrumento
contratual, independente de transcrição.

12.4. O  representante legal   deverá assinar  o termo  de  contrato dentro  do prazo máximo de 05 (cinco)  dias  úteis,  a  contar  do
recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail.

12.5. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de contrato, somente será analisada se apresentada
antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Considera-se comportamento inidôneo aquele resultante da prá ca de ato ilícito pelo fornecedor, que envolva ação ou omissão
referente a obrigações contratuais ou legais, com condenação defini va pela Administração Pública;

14.2. As  sanções  serão  obrigatoriamente  registradas  no  Cadastro  de  Fornecedores  Impedidos  de  Licitar  e  Contratar  com  a
Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o licitante ser descadastrado junto ao Cadastro de Fornecedores, por igual período, sem
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

14.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumula vamente com a sanção de impedimento.

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
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14.5. A autoridade competente,  na aplicação das sanções, levará em  consideração a gravidade da  conduta do infrator,  o caráter
educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.6. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo CREDENCIANTE, bem como o atraso e a
inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções
pelo CREDENCIANTE:

14.6.1. Advertência por escrito, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de
contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

14.6.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº. 45.902/2012;

14.6.2.1. 0.3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso;

14.6.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada ou entrega de objeto com vícios
ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des nado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas.

14.6.3. Suspensão  temporária  de par cipação em  licitação e impedimento de  contratar  com  a  Administração,  por  prazo  não
superior a dois anos.

14.6.4. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  mo vos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93 e o art. 38, IV, do Decreto Estadual nº 45.902/2012;

14.7. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

14.7.1. Não  atendimento  às  especificações  técnicas  rela vas  a  bens,  serviços  ou  obra  prevista  em  contrato  ou  instrumento
equivalente;

14.7.2. Retardamento imo vado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas;

14.7.3. Paralisação  do  serviço  ou  de  fornecimento  de  bens,  sem  justa  causa  e  prévia  comunicação  à  Administração  Pública
Estadual;

14.7.4. Entrega  de mercadoria falsificada,  furtada,  deteriorada,  danificada  ou inadequada para  o  uso,  como  se verdadeira  ou
perfeita fosse;

14.7.5. Alteração de substância, qualidade ou quan dade da mercadoria fornecida;

14.7.6. Prestação de serviço de baixa qualidade.

14.8. As sanções previstas nos itens 14.6.1, 14.6.3 e 14.6.4 poderão ser aplicadas cumula vamente com a prevista no item 14.6.2,
facultada a defesa prévia do interessado, no respec vo processo, no prazo de cinco dias úteis

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Este edital  deverá ser lido e interpretado na  íntegra e,  após encaminhamento da inscrição, não serão  aceitas  alegações de
desconhecimento.

15.2. Todos os documentos rela vos a esse credenciamento, enviados por meio sico, nas hipóteses previstas na lei e neste edital,
deverão ser entregues em envelopes lacrados, rubricados, marcados como restritos e iden ficados com os dados da empresa par cipante e do
Edital de Credenciamento 01/2018.

15.3. A Comissão Julgadora de Chamamento Público ou à Autoridade Competente, em qualquer fase do julgamento, poderá promover
diligência des nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de
pareceres técnicos des nados a fundamentar as decisões.

15.4. A Comissão Julgadora de Chamamento Público e suas respec vas competências estão previstas na Resolução SESP nº 59, de 06
de novembro de 2018, do Exmo. Secretário de Segurança Pública, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais em 09 de novembro de 2018.

15.5. O  objeto  deste  instrumento  deverá  ser  executado  em  conformidade  com  o  Anexo  I  deste  Edital,  correndo  por  conta  da
Contratada  as  despesas  de  seguros,  transporte,  tributos,  encargos  trabalhistas  e  previdenciários  decorrentes  da  execução  do  objeto  da
contratação.

15.6. O objeto do contrato decorrente da presente credenciamento poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no
parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93.

15.7. A Comissão, no julgamento da habilitação, poderá relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância,  dos documentos e de sua  validade  jurídica,  mediante  despacho  fundamentado,  acessível  a todos os  interessados,  sendo
possível a promoção de diligência des nada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.8. Os órgãos e en dades contratantes pertencentes ao Poder Execu vo Estadual, dependentes de recursos do Tesouro Estadual,
deverão observar o disposto na Resolução SEPLAG nº 13/2014.

15.9. A presente credenciamento somente poderá ser revogado por razão de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de o cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer
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escrito e devidamente fundamentado.

15.10. Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  Belo  Horizonte,  Estado  de  Minas  Gerais,  para  dirimir  eventuais  conflitos  de  interesses
decorrentes deste processo, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

15.11. Os  interessados  poderão  examinar  ou  re rar  gratuitamente  o  presente  Edital  de  Credenciamento  e  seus  anexos  no
site h p://www.seguranca.mg.gov.br/  ou ob do junto a Superintendência de Recursos Humanos, em horário comercial, situado na Cidade
Administra va  Presidente  Tancredo  Neves  –  Rodovia  Papa  João  Paulo  II,  n°4.001,  3°  Andar,  Coordenação  de  Planejamento,  Gestão  e
Finanças/Superintendência de Recursos Humanos, Prédio Gerias, Serra Verde, Belo Horizonte –MG, mediante pagamento e apresentação de
Documento de Arrecadação Estadual – DAE, para cobrir os custos com sua reprodução.

15.12. As demais condições ou exigências per nentes ao objeto deste instrumento são aquelas explicitadas na minuta do Contrato e
especificação do objeto, constante dos anexos, parte integrante deste instrumento convocatório.

15.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se- á o do vencimento, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário. Os prazos previstos neste instrumento, só se iniciam e expiram em dia de expediente na Administração
Pública.

15.14. Cons tuem parte integrante deste Edital os Anexos I a IV.

16. DOS ANEXOS

16.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

16.1.1. Anexo I - Termo de Referência  (2326833)

16.1.2. Anexo II - Modelo de Inscrição

16.1.3. Anexo III - Modelos de Declarações

16.1.4. Anexo IV - Minuta de Contrato

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II - MODELO DE INSCRIÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Rodovia Papa João Paulo II, 3777, Edi cio Minas - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-900

 www.seguranca.mg.gov.br

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, sediada ____________________________________________________,
deseja se inscrever no Processo de Credenciamento 01/2018, cujo objeto é credenciar clínicas em Belo Horizonte/MG para realização das avaliações

psicológicas do Processo Sele vo Simplificado (PSS) des nado à contratação excepcional e temporária de Agentes de Segurança Socioeduca vo
(AGSE) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP).

Concomitantemente a esta inscrição encaminho os documentos necessários para habilitação. Declaro que foram encaminhadas por esta empresa
______ folhas enumeradas e rubricadas.

Data e local.

______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MENORES

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local.

______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, declara, sob as penas da lei, que atende
plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para par cipar do Credenciamento 01/2018. 

Data e local.

______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE RESTRIÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTAS

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, declara, nos termos do Decreto 47.437/2018,
que possui restrição rela va à documentação de regularidade fiscal e/ou trabalhista e que atende aos demais  requisitos de habilitação exigidos para

par cipar do Credenciamento 01/2018. 

Data e local.

______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr.(a) _____________________________________portador(a) da Carteira de Iden dade N.º_________________e do CPF N.º _________________,declara

conhecer os termos do chamamento publicado no Diário Oficial do Estado
.

Data e local.

______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr.(a) _____________________________________portador(a) da Carteira de Iden dade N.º_________________e do CPF N.º _________________, declara

se sujeitar às normas técnicas emi das pelo Conselho Regional de Psicologia 04 (CRP04), rela vas à aplicação de avaliações psicológicas.

Data e local.
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______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr.(a) _____________________________________portador(a) da Carteira de Iden dade N.º_________________e do CPF N.º _________________, declara

se sujeitar às diretrizes para realização de Avaliação Psicológica dispostas na Resolução Nº 09, de 25 de Abril de 2018, do Conselho Federal de Psicologia;

Data e local.

______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE VALORES DE SERVIÇO

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr.(a) _____________________________________portador(a) da Carteira de Iden dade N.º_________________e do CPF N.º _________________, declara

estar ciente da impossibilidade de cobrança de valores adicionais, taxas e/ou valores complementares àqueles estabelecidos no Termo de Referência, sob
qualquer tulo ou pretexto, sendo esta ocorrência causa de descredenciamento e aplicações das penalidades previstas em lei.

Data e local.

______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr.(a) _____________________________________portador(a) da Carteira de Iden dade N.º_________________e do CPF N.º _________________,  declara

capacidade de atendimento ao credenciamento, conforme preenchimento dos quadros abaixo

QUADRO DE HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

DIAS DA SEMANA HORÁRIOS N° DE ATENDIMENTO POR DIA *

*Nº DE ATENDIMENTOS POR DIA: mensurar o quan ta vo máximo de avaliações psicológicas que a clínica credenciada consegue executar por dia
.

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO - ESPECIALIZADO

NOME COMPLETO N° DE REGISTRO NO CRP CPF

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
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SALAS EQUIPAMENTOS

Data e local.

______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Belo Horizonte, 11 de julho de 2018.

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) DESTINADO À CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA DE AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO
(AGSE), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP, E A
EMPRESA ________________________________.                                                           .

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP, com sede em Belo Horizonte/MG,
na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143, Cidade Administra va, Bairro Serra Verde, Edi cio Minas – 3º andar, CNPJ nº 26.245.509/0001-98,
neste ato  representada,  nos termos da lei  estadual  nº 22.257/2016, do decreto nº 47.088/2016 e da Resolução SESP nº 062/2017,  pela
Coordenador  de  Planejamento  Gestão  e  Finanças,  MARCELO  ORRICO  DE  SOUZA,  brasileiro,  casado,  residente  e  domiciliado  em  Belo
Horizonte/MG,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  520.997.096-53  e  C.I  388276/MDDF,  a  seguir  denominado  CREDENCIANTE  e  a
empresa                                     , sediada em                                      , na Rua                                  , nº___ , bairro                              ,    inscrita    no   
CNPJ    sob o   nº                                          ,    I.E.   nº                                     , por seu (ua) representante legal                                             , brasileiro(a),
(estado    civil),    (profissão),    residente    e  domiciliado(a)   em                                          ,   na                                               ,  nº             ,  bairro
                        ,   portador(a)   da   C.I.   nº  M-                         ,  expedida  pela          /   e  inscrito(a)  no  CPF  sob  o  nº                                   ,
doravante denominada simplesmente CREDENCIADA, tendo em vista o resultado do Processo de Credenciamento nº 01/2018, ao qual este
Contrato está vinculado, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial  do Estado  de    /    /     ,  resolvem celebrar o presente contrato de
prestação de serviço de avaliações psicológicas de Processo Sele vo Simplificado (PSS) des nado à contratação excepcional e temporária de
Agentes de Segurança Socioeduca vo (AGSE) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, que se regerá pela Lei 8.666/93 e suas alterações,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Credenciar clínicas em Belo Horizonte/MG para realização das avaliações psicológicas de Processo Sele vo Simplificado (PSS) des nado à
contratação excepcional e temporária de Agentes de Segurança Socioeduca vo (AGSE) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

2.1 Contratação de prestação de serviço de avaliações psicológicas para realização da 3° (terceira) etapa do Processo Sele vo Simplificado (PSS)
des nado à contratação excepcional e temporária de Agentes de Segurança Socioeduca vo (AGSE). Na realização das avaliações, a credenciada
deverá executar todos os procedimentos previstos em normas e Resoluções emanadas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e Conselho
Regional de Psicologia da 4°  Região (CRP-04), bem como atender as especificações legais e técnicas inerentes à matéria.

2.2 A credenciada se responsabilizará pelo fornecimento de todo material u lizado nos exames psicológicos.

2.3. A execução do objeto contratual deverá a ngir o fim a que se des na, com eficácia e qualidade requerida.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua publicação,  podendo ser prorrogado, observado o
disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E PAGAMENTO

4.1. O valor da prestação de serviço será conforme Tabela de Referência Nacional de Honorários dos Psicólogos, disponível no sí o eletrônico
h ps://site.cfp.org.br/servicos/tabela-de-honorarios/ do Conselho Federal de Psicologia.

4.2. O preço da Avaliação Psicológica será de R$ 173,10 (cento e setenta e três reais  e  dez centavos). Não será permi da a cobrança da
Entrevista Devolu va e do Recurso Administra vo em nenhuma hipótese.

4.3. Os serviços executados pela credenciada serão pagos diretamente pelo candidato.

4.4. Em nenhuma hipótese será permi do à clínica realizar cobrança a tulo de recurso administra vo, quanto interposto por candidato.

4.5 As clínicas credenciadas sempre deverão emi r notas fiscais/recibos, referentes aos serviços prestados, sendo fornecidas aos candidatos,
independente de solicitações destes.

4.6. É vedado a cobrança, a qualquer tulo ou pretexto, de adicionais, taxas e/ou valores complementares àqueles es pulados neste edital.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA

Sem prejuízo das disposições das cláusulas deste Contrato e Anexos do Edital e em cumprimento às suas obrigações contratuais, além das
decorrentes de lei e de normas regulamentares, cons tuem encargos específicos da CREDENCIADA pela prestação do serviço:

5.1 Aceitar nas mesmas condições contratuais  os  acréscimos ou supressões em até 25% (vinte e cinco por cento)  do valor atualizado do
contrato;

5.2.  Manter  durante  a  execução  do  contrato,  em  compa bilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na licitação;

5.3. Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária, de seguro, higiene e segurança do trabalho,
assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo integralmente pelos ônus resultantes das infrações come das;

5.4. Observar as disposições legais que regulam o exercício de sua a vidade como empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços
objeto deste contrato;

5.5. Responsabilizar-se pelas providências judiciais ou extrajudiciais para a solução das questões ligadas a danos causados a terceiros, por culpa
ou omissão sua ou de seus prepostos, e tomá-las a seu próprio nome e às suas expensas;

5.6. Colaborar com a fiscalização da CREDENCIANTE em qualquer fase de desenvolvimento deste contrato, proporcionando-lhes assistência e
facilidades necessárias ao exercício de suas funções;

5.7. Apresentar-se à CREDENCIANTE sempre que solicitada, através do representante credenciado;

5.8. Par cipar de reuniões com a CREDENCIANTE, sempre que convocado, acatando toda determinação que se refira à fiel e melhor execução
do contrato;

5.9. Observar a programação dos serviços constantes do cronograma de trabalho e suas eventuais alterações;

5.10. Reforçar ou subs tuir os seus recursos de pessoal, equipamento e ferramentas, se for constatada a sua inadequação para realizar os
serviços;

5.11. Responsabilizar-se integral e diretamente pelo serviço contratado e mencionado em quaisquer dos documentos que integram o presente
termo de contrato, nos termos da legislação vigente;

5.12. Deverá o credenciado cumprir a lei observando todas as exigências a nentes à prestação  regular do seu serviço;

5.13.  Demais obrigações constantes no Anexo I - Termo de Referência.
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE

Sem prejuízo das disposições das cláusulas deste Contrato e Anexos do Edital e em cumprimento às suas obrigações contratuais, além das
decorrentes de lei e de normas regulamentares, cons tuem encargos específicos da CREDENCIANTE pela prestação do serviço:

6.1. Fiscalizar a execução deste contrato de forma permanente, dando o aceite nos serviços prestados a contento.

6.1.1.  Comunicar  à  Superintendência  de  Recursos  Humanos  quaisquer  alterações  na  execução  deste  contrato  que  possam  gerar
modificações em cláusulas e condições.

6.1.2.   Registrar  todas as  ocorrências  relacionadas à execução do contrato,  determinando a  regularização das  falhas ou dos defeitos
detectados e comunicar à Superintendência de Recursos Humanos, antes de expirada a vigência contratual, todas as irregularidades, caso
as decisões e medidas corre vas ou sancionatórias a serem adotadas se situarem fora de seu âmbito de competência.

6.2. Decidir sobre eventuais alterações neste Contrato, nos limites permi dos por Lei, para melhor adequação de seu objeto.

6.3. Comunicar, por escrito, à CREDENCIADA, a respeito da supressão ou acréscimo contratuais, encaminhando o respec vo termo adi vo para
ser assinado.

6.4. Demais obrigações constantes no Anexo I - Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA– DAS PRERROGATIVAS DA CREDENCIANTE

São prerroga vas da CREDENCIANTE:

7.1 Modificar, unilateralmente, este Contrato, respeitando todos os direitos da CREDENCIADA e os limites estabelecidos no §1º, do art. 65 da
Lei 8.666/93;

7.2 Rescindir, unilateralmente, este Contrato, para melhor adequação às finalidades do interesse público;

7.3 Fiscalizar a execução deste Contrato, determinando mudanças em procedimentos, a fim de preservar a integridade, sigilo e qualidade das
avaliações psicológicas. 

7.4. Mo vadamente, aplicar sanções quando da inexecução total ou parcial deste ajuste.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será exercida pela servidora LIA VIEIRA BATISTA - MASP: 753046-2, lotada na Superintendência de Recursos Humanos - SRHU , e o
acompanhamento da gestão do contrato será realizado pelo servidor THOMÁS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE - MASP: 1458230-8, lotado na
Diretoria  de Gestão Estratégica -  DGE,  compe ndo-lhes anotar em registro próprio todas as  ocorrências  relacionadas com a execução do
objeto, bem como determinar as providências necessárias para regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

A rescisão deste Contrato poderá ocorrer:

9.1 Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CREDENCIANTE.

9.2 Por ato unilateral e escrito da CREDENCIANTE, nos seguintes casos: 
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         9.2.1 Pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

9.2.2 Pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

          9.2.3 Pela len dão no cumprimento do Contrato, impossibilitando a prestação do serviço no prazo estabelecido;

          9.2.4 Pelo atraso injus ficado serviço do objeto contratado;

          9.2.5 Pela paralisação da prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CREDENCIANTE;

         9.2.6 Pela subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da CREDENCIADA com outrem, a cessão ou transferência, bem como a
fusão, cisão ou incorporação;

         9.2.7 Pelo não atendimento às determinações regulares da autoridade designada  para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato;

          9.2.8 Por    prá ca    reiterada    de    faltas    na    execução,    anotadas    pela  CREDENCIANTE;

          9.2.9 Pela decretação de falência da empresa ou instauração de insolvência civil de sócio da empresa;

           9.2.10 Pela dissolução da sociedade;

           9.2.11 Pela alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato;

         9.2.12 Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, jus ficadas e determinadas pela autoridade máxima da
esfera administra va a que está subordinada a CREDENCIANTE e exaradas no processo administra vo a que se refere este Contrato;

           9.2.13 Por ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada impedi va da execução do Contrato.

9.3 A CREDENCIANTE poderá valer-se das prerroga vas ins tuídas pelo art. 80, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da aplicação de qualquer das
sanções previstas neste Contrato e na legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA  - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESPECTIVAS CONSEQUÊNCIAS

10.1 Ao fornecedor que descumprir total ou parcialmente do presente contrato serão aplicadas as sanções previstas no art. 87, da Lei Federal
nº 8.666, de 1993, com observância do devido processo administra vo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o
disposto na Lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, além dos seguintes critérios:

           10.1.1 advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e
outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

            10.1.2 multa - deverá observar os seguintes limites máximos:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que
o torne impróprio ao uso a que é des nado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.  
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           10.1.3 suspensão temporária de par cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual, por prazo
definido no art. 6º, da Lei nº 13.994, de 2001, e no art. 47, do Decreto nº 45.902/2012;

         10.1.4  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo vos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o credenciada ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o
disposto no inciso IV, do art. 38, do Decreto 45.902/2012.

10.2  O valor  da multa aplicada,  nos termos do item 13.1.2,  será re do dos pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual  ou
cobrado judicialmente.

10.3  As  penalidades  de  advertência  e  multa  serão  aplicadas  de  o cio  ou  por  provocação  dos  órgãos  de  controle,  pela  autoridade
expressamente nomeada no contrato.

10.4 As sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 poderão ser aplicadas cumula vamente à prevista no item 13.1.2, facultada a defesa
prévia do interessado, no respec vo processo, no prazo de cinco dias úteis.

10.5 A sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada àquele que:

           10.5.1 Pra car ato ilícito visando frustrar os obje vos da licitação no âmbito da Administração Pública Estadual;

           10.5.2 Sofrer condenação defini va por pra car, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

10.6 Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por mo vo de força maior ou caso fortuito devidamente
jus ficado por escrito.

10.7 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CREDENCIANTE no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da no ficação, podendo,
ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas, por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente, se julgar conveniente.

10.8 Considera-se comportamento inidôneo, aquele resultante da prá ca de ato ilícito pelo fornecedor, que envolva ação ou omissão referente
a obrigações contratuais ou legais, com condenação defini va pela Administração Pública;

10.9 O licitante/adjudicatário que cometer quaisquer  das infrações administra vas ficará sujeito,  sem prejuízo da responsabilidade civil  e
criminal, às seguintes sanções:

          10.9.1 Multa de até 20 % sobre o valor es mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

         10.9.2 Impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Minas Gerais e descadastramento no CAGEF, pelo prazo de até cinco anos.

10.10 As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar  e Contratar com a Administração
Pública Estadual  - CAFIMP, devendo o licitante ser descadastrado junto ao Cadastro de Fornecedores, por igual  período, sem prejuízo das
multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

10.11 A penalidade de multa pode ser aplicada cumula vamente com a sanção de impedimento.

10.12 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

10.13 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A CREDENCIANTE providenciará a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Estado, nos termos do parágrafo único, do art. 61,
da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste Contrato, com renúncia
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem  assim avençadas,  as  partes  assinam este  Instrumento em  02 (duas)  vias  de igual  teor  e  forma,  para  fins  de  direito e  de
publicação.

Belo Horizonte,                de                                                 de 2018.

_____________________________________________________________________________

MARCELO ORRICO DE SOUZA

Coordenador de Planejamento, Gestão e Finanças

______________________________________________________________________________________________________________________

CREDENCIADA
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Documento assinado eletronicamente por Marcelo Orrico de Souza, Coordenador de Planejamento, Gestão e Finanças, em 20/11/2018, às
19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2356905 e o código CRC F319EFE3.

Referência: Processo nº 1690.01.0016153/2018-22 SEI nº 2356905
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Núcleo de Gestão de Recrutamento e Seleção

Termo de Referência SESP/NUGRS nº. 2326833/2018

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2018.

TERMO DE REFERÊNCIA

Responsável: Thomás Henrique de Oliveira Resende – MASP 1458230-8

Contato: thomas.resende@seguranca.mg.gov.br / (031) 3915-5964

Núcleo de Gestão de Recrutamento e Seleção

Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas

Superintendência de Recursos Humanos

1. OBJETO:

Credenciar clínicas em Belo Horizonte/MG para realização das avaliações psicológicas de
Processo Sele vo Simplificado (PSS) des nado à contratação excepcional  e temporária  de Agentes de
Segurança Socioeduca vo (AGSE) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP).

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

De acordo com o ar go 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia
(CFP), que regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos sele vos de natureza
pública e privada, temos que: 

A avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos(as) é um processo sistemá co,
de  levantamento  e  síntese  de  informações,  com  base  em  procedimentos  cien ficos  que  permitem
iden ficar  aspectos  psicológicos  do(a)  candidato(a)  compa veis  com o  desempenho das  a vidades  e
profissiografia do cargo.

 Para ser u lizada como uma das etapas do PSS, a aplicação de testes psicológicos deve
avaliar a capacidade de trabalho em equipe, a inicia va e comportamento proa vo no âmbito de atuação,
o conhecimento e domínio de conteúdo da área de atuação e a habilidade de comunicação do candidato,
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conforme § 2º  do ar go 4º do Decreto nº 45.155/2009, que regulamenta a Lei nº 18.185, de 4 de junho
de 2009, que trata das contratações administra vas excepcionais e temporárias.  

Além de abranger os critérios supracitados, a avaliação psicológica deve mensurar o grau
de atendimento às caracterís cas compa veis com as a vidades do cargo (Quadro 1), traçadas a par r de
análise do Perfil Profissiográfico do AGSE.

Quadro 1. Caracterís cas Compa veis:

ÁREA CARACTERÍSTICA

COGNITIVA

POTENCIAL INTELECTUAL: capacidade de iden ficar e lidar com problemas simultaneamente,
discriminando partes de um todo, englobando-as em uma percepção geral; capacidade de
entender, assimilar, elaborar informação e usá-la de forma adequada; recep vidade para

incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos, a fim de definir
procedimentos técnicos e administra vos, diretrizes, de forma a dirigir adequadamente seu

comportamento para a função.
ATENÇÃO CONCENTRADA: capacidade de selecionar es mulos relevantes do ambiente, buscando-

os nos detalhes e focando-se neles.
ATENÇÃO DIFUSA: capacidade que permite uma varredura do campo visual, focalizando de uma

só vez diversos es mulos dispersos neste campo.
MEMÓRIA: capacidade de iden ficar um es mulo, informação ou objeto como algo

anteriormente já visto. Boa parte da eficácia das atribuições vem da capacidade de conhecer e
memorizar as feições e o padrão de comportamento das pessoas, as caracterís cas da área

geográfica e os procedimentos picos diante de situações-problemas. A par r dessa capacidade
em memorizar e comparar é que se pode discriminar entre uma situação normal e uma de risco

em potencial.

PERSONALIDADE

ENERGIA VITAL: nível de energia vital disponível e circulante em certo momento da vida que
representa uma medida de potencial biológico capaz de ser liberado em situações adversas. É o

nível de energia interna da qual o indivíduo dispõe para interagir com o meio.
PRODUTIVIDADE: quan dade de trabalho que a pessoa é capaz de fazer tanto em termos

profissionais como em outros pos de a vidades
ORGANIZAÇÃO: forma de pensar e de agir de acordo com um plano, método ou regra que avalie e

relacione os fatos e as coisas de uma maneira clara, coerente, precisa e ordenada.
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: nível de espontaneidade afe va e grau de vínculo que a
pessoa estabelece com o outro. Para exercer seu papel social, é necessário estabelecer um

adequado nível nas relações humanas que permita aperceber-se do comportamento dos outros,
do mesmo modo em que consegue comunicar-se apropriadamente. É preciso que saiba entender
e fazer-se entendido diante das pessoas e da comunidade a que serve. Para tanto, são esperadas

a tudes intera vas e proa vas, fundamentais para o exercício de suas atribuições.
RELACIONAMENTO COM AUTORIDADES: comportamento de respeito, consideração e deferência

para com as autoridades.
ACATAMENTO DE NORMAS: capacidade de seguir regras ins tucionais.

ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES NOVAS, RISCOS E DESAFIOS: capacidade de reagir de modo
apropriado mediante situações imprevistas que ocorrem no dia a dia, as quais exigem respostas
emergenciais adequadas. Deve-se manter o controle emocional e não comprometer a própria

integridade e nem a de outrem.
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EMOTIVIDADE: Reação somato psíquica a uma situação para a qual o indivíduo não está
preparado para reagir, ocasionando uma exacerbação das reações emocionais, que podem ser

expressas através de comportamentos como choro, tremores, taquicardia, dentre outros.
IMPULSIVIDADE: propensão em empreender ações sobre o meio sem raciocínio prévio. Tal

condição, dentro dos limites, permite uma reação rápida e adequada diante de uma solicitação
externo ao psiquismo. Entretanto, acima desses limites, pode levar a reação de modo irrefle do

em situações nas quais seria esperada a serenidade. A impulsividade pode ocasionar
instabilidade, explosividade e a desproporcionalidade entre es mulo/resposta. A ação impulsiva

não se submete à mediação intelectual ou a volição.
AGRESSIVIDADE: força propulsora que leva à a tude de afirmação e domínio pessoal perante

qualquer situação. Reação a es mulos de forma equilibrada e adequada. Entretanto, acima dos
limites leva a inadequadas reações de hos lidade.

Ressalte-se, neste ponto, que os graus esperados em cada uma das caracterís cas descritas
acima serão repassados às clínicas psicológicas após o credenciamento, bastando para o fim a que este
Termo de Referência se des na a descrição delas. 

Cabe ainda esclarecer que a Resolução CFP nº 009/2018, de 25 de abril de 2018, delibera:

“Art. 2º Na realização da Avaliação Psicológica, a psicóloga e o psicólogo devem basear sua
decisão,  obrigatoriamente,  em  métodos  e/ou  técnicas  e/ou  instrumentos  psicológicos  reconhecidos
cien ficamente para uso  na  prá ca profissional  da  psicóloga e  do psicólogo (fontes fundamentais  de
informação), podendo, a depender do contexto,  recorrer a procedimentos e recursos auxiliares (fontes
complementares de informação).

Consideram-se fontes de informação:

I – Fontes fundamentais:

a) Testes psicológicos aprovados pelo CFP para uso profissional da psicóloga e do psicólogo
e/ou;

b) Entrevistas psicológicas, anamnese e/ou;

c) Protocolos ou registros de observação de comportamentos ob dos individualmente ou
por meio de processo grupal e/ou técnicas de grupo.

II - Fontes complementares:

a) Técnicas e instrumentos não psicológicos que possuam respaldo da literatura cien fica
da área e que respeitem o Código de É ca e as garan as da legislação da profissão;

b) Documentos técnicos, tais como protocolos ou relatórios de equipes mul profissionais.”

Sendo assim, serão u lizadas somente fontes fundamentais,  a saber,  testes psicológicos
favoráveis,  de  acordo  com  o  Sistema  de  Avaliação  de  Testes  Psicológicos  -  SATEPSI  para  uso  do
profissional em Psicologia. A bateria de testes será padronizada e repassada pela SESP às clínicas a serem
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credenciadas após finalização do processo de credenciamento.

Ressalta-se que, para elaboração do laudo, o qual atesta se o candidato está ou não apto
para o cargo definido, as fontes complementares de informação não possuem a oportunidade de serem
levadas em consideração.

3. JUSTIFICATIVA:

O credenciamento de clínicas psicológicas é de suma importância para a realização do PSS
que suprirá o déficit de AGSE atualmente existente. Inicialmente será feita a recomposição do quadro de
pessoal  através  da  contratação  administra va  excepcional  e  temporária,  a  fim  de  garan r  o
funcionamento das unidades socioeduca vas, até que seja futuramente autorizado, realizado e finalizado
concurso público para provimento de cargos efe vos da carreira.

 Isto  posto,  cabe  ressaltar  que  para  celebração  de  tais  contratos  é  imprescindível  a
realização  de  um  PSS nos  termos  do  Decreto  nº  45.155/2009,  abrangendo  quatro  fases:  1)  Análise
de Currículo e Documentação; 2) Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada (Inves gação Social); 3)
Avaliação Psicológica; e 4) Curso Introdutório.

Tendo em vista o fato de que a Avaliação Psicológica só pode ser efetuada exclusivamente
por profissionais graduados em Psicologia, com capacitação e conhecimento das ferramentas necessárias
para aplicação dos testes, faz-se imperioso o credenciamento de clínicas para a viabilização do processo
sele vo. A execução desta etapa pelos profissionais do quadro de pessoal da SRHU resta sobremaneira
impossibilitada, devido às limitações vivenciadas nos seguintes aspectos:

3.1 QUANTITATIVOS DE SERVIDORES:

A execução de atos necessários  ao recrutamento  e  seleção  da SESP é  competência da
Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas (DGE), pertencente à Superintendência de Recursos Humanos
(SRHU), conforme ar go 23, inciso VII do Decreto Estadual nº 47.088/2016. Neste ponto cabe ressaltar
que a  SRHU possui  apenas 6  (seis)  servidores  graduados em Psicologia,  segundo dados extraídos do
Sistema de Administração de Pessoal (SISAP) em junho de 2018, quan ta vo insuficiente para execução
de todas as avaliações psicológicas.

3.2 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES:

A Avaliação Psicológica envolve a aplicação e correção dos testes, a elaboração dos laudos,
a  realização  das  entrevistas  devolu vas  e  a  análise  dos  recursos.  Para  execução  destas  a vidades  é
essencial que o profissional possua domínio e competência técnica atualizada para aplicar e corrigir os
testes de acordo com as normas e orientações dos manuais. Atualmente a SESP conta com apenas um
profissional  com a experiência necessária,  o que culminaria na necessidade de capacitar e treinar os
demais servidores para viabilizar a realização da etapa pela SRHU.

3.3 QUANTO A AQUISIÇÃO DOS TESTES:

Conforme Car lha sobre Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia, de Junho
de 2007, para executar a etapa de Avaliação Psicológica a SESP necessitaria de disponibilidade financeira
para comprar os testes e seus respec vos kits de aplicação, contendo diversos materiais, como: manuais,
cadernos de aplicação, folhas de resposta e crivos de correção.
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Para  aquisição  dos  materiais  supracitados,  seria  necessário  instaurar  um  processo
licitatório, o que demandaria mais tempo para conclusão do PSS e provocaria um ônus aos cofres públicos
em um contexto de restrição financeira e orçamentária.

3.4 QUANTO AO LOCAL PARA APLICAÇÃO DOS TESTES:

Cada teste psicológico define exigências específicas quanto ao espaço sico para aplicação
dos  testes  em  seus  manuais.  Tais  exigências  referem-se  à  luminosidade  do  ambiente,  o  isolamento
acús co, a temperatura e as condições de infraestrutura (cadeiras, mesas, ven ladores). Por tal razão, o
Conselho Regional de Psicologia define em seu Guia para o Exercício Profissional (Edição de 2015):

5.2 - Local adequado do serviço de Psicologia

O local deverá garan r o sigilo profissional e, ainda, ter um armário ou arquivo com trancas
para  guarda  do  Registro  Documental  e  material  priva vo.  É  necessário  ter  cuidado  com  possíveis
vazamentos  de  som,  facilitados,  por  exemplo,  por  paredes,  divisórias,  vãos  de  portas  e  janelas.  O
ambiente deverá ser preservado de barulhos externos que possam interferir na qualidade do serviço. O
local  deverá  garan r,  ainda,  condições  adequadas  de  segurança,  ven lação,  iluminação,  higiene  e
acomodação  aos  usuários  do  serviço  em  consonância  com  os  critérios  estabelecidos  pela  Vigilância
Sanitária.

No  caso  de  Avaliação  Psicológica  também deverão  ser  respeitados  os  critérios
encontrados nos manuais dos testes uƟlizados.

Item 14. Cuidar da adequação do ambiente, do espaço sico, do vestuário dos aplicadores
e de outros es mulos que possam interferir na aplicação.

Observa-se  desta  forma  que,  para  aplicação  dos  testes  pela  SESP,  seria  necessário
encontrar um local adequado ou adequar um local para realização da etapa de Avaliação Psicológica, o
que reforça a vantajosidade de contratar clínicas para execução desta etapa.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA:

Caberá à clínica credenciada o dever e a responsabilidade de:

Aplicar e corrigir os testes escolhidos;

Elaborar e arquivar os laudos, informando jus fica va de ap dão ou inap dão, de
forma precisa, clara, inteligível e concisa;

Realizar a entrevista devolu va ao (à) candidato (a) inapto(a), e somente a este (a),
caso  seja  de seu  interesse conhecer  os  resultados  da  avaliação,  preservando  o sigilo  sobre  as
informações ob das na Avaliação Psicológica, na forma prevista pelo Código de É ca Profissional do
Psicólogo, segundo Art. 6º da Resolução CFP N.º 002/2016.

Analisar os recursos administra vos, caso algum candidato venha a interpor;

SEI/GOVMG - 2326833 - Termo de Referência https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

5 of 9 20/11/2018 16:37



Encaminhar  a  relação  nominal  de  candidatos  aptos,  desclassificados[1]  e  dos
recursos  administra vos  deferidos  e  indeferidos  à  DGE,  em  data  definida  no  cronograma  de
execução.

Responsabilizar-se integralmente pela execução das a vidades neste Termo, estando
vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços.

Garan r que os profissionais que efetuarem avaliações psicológicas no certame não
poderão par cipar das entrevistas devolu vas e do julgamento de recursos, conforme determinado
no §1º do ar go 7º da Resolução CFP nº 002/2016.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Caberá a contratante o dever e a responsabilidade de:

Publicar no Diário Oficial o resultado da Avaliação Psicológica, por meio de relação
nominal, constando os (as) candidatos (as) aptos (as) e desclassificados;

Publicar  no  Diário  Oficial  o  resultado  da  análise  recursal,  constando  os  recursos
deferidos e indeferidos;

Publicar  no  Diário  Oficial  Ato  de  Convocação  de  candidatos  para  a  3ª  etapa  -
Avaliação Psicológica; devendo o próprio candidato escolher uma clínica, dentre as credenciadas,
para realização de seu teste psicológico. 

Repassar às clínicas os graus esperados em cada uma das caracterís cas descritas no
Quadro 1 após finalização do credenciamento;

Padronizar a  bateria  de testes  a  ser  aplicada e  repassar a  informação  às  clínicas
mediante reunião presencial, resguardando o sigilo da informação; e

Publicar  no  Diário  Oficial  Comissão  Julgadora  responsável  pela  análise  dos
documentos entregues pelas clínicas.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

A clínica interessada deverá apresentar documentação que comprove habilitação jurídica,
qualificação  econômico-financeira  e  regularidade fiscal  e  trabalhista,  a  serem especificadas no Edital,
cumprindo as previsões legais constantes dos ar gos 27 a 32 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Quanto a qualificação técnica, solicitamos o que segue:

I - Registro ou inscrição válido e atualizado na en dade profissional competente, conforme
Resolução 03/2017 do Conselho Regional de Psicologia.

II - alvará de funcionamento emi do pela municipalidade;

III  -  cer dão de nada  consta  do CRP-04 de todos  os psicólogos  da clínica  credenciada
responsáveis pela aplicação dos testes. 

IV  -  indicação  das  instalações,  do  aparelhamento  e  dos  psicólogos  disponíveis  para  a
realização das avaliações, bem como suas respec vas qualificações, em conformidade com o Guia para o
Exercício Profissional (Edição de 2015) do Conselho Regional de Psicologia.
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V – apresentação, no mínimo por parte do responsável técnico pela clínica credenciada, de
comprovante de conclusão de curso de especialização em avaliação psicológica ou psicodiagnós cos (pós-
graduação, mestrado ou doutorado),  devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação. Também
será aceito comprovante de tulo profissional de especialista e o respec vo registro, a ser concedido pelo
Conselho Federal de Psicologia, conforme Resolução CFP n° 13/2007, de 14 de setembro de 2007.

Além  da  documentação  supracitada,  as  clínicas  interessadas  deverão  encaminhar
Requerimento  de  Credenciamento  (1825406),  a  ser  divulgado  juntamente  com  o  Edital  de
Credenciamento no Diário Oficial, devidamente preenchido, sem emendas ou rasuras, datado e assinado,
pelo responsável legal da clínica e acompanhado dos seguintes itens:

a) declaração de que conhece os termos do chamamento publicado no Diário Oficial do
Estado;

b)  declaração de que se sujeita às normas técnicas emi das pelo Conselho Regional  de
Psicologia 04 (CRP-04), rela vas à aplicação de avaliações psicológicas;

c)  declaração  de  que  se  sujeita  às  diretrizes  para  realização  de  Avaliação  Psicológica
dispostas na Resolução Nº 09, de 25 de Abril de 2018, do Conselho Federal de Psicologia;

d) declaração de aceitação dos valores de serviço;

e)  declaração  de  capacidade  de  atendimento,  indicando  o  quan ta vo  de  avaliações
psicológicas que poderão ser realizadas pela clínica por dia; os dias e horários de atendimento; bem como
instalações, equipamentos e quadro de pessoal técnico-especializado próprio.

Salientamos que os documentos exigidos para a habilitação deverão ser encaminhados em
um único documento em formato PDF, digitalizado do original, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados a par r da abertura das inscrições, para o e-mail processosele vo@seguranca.mg.gov.br.

7. ESTIMATIVA DE CUSTO:

O credenciamento das clínicas psicológicas não acarretará custos para esta SESP, ficando o
(a) candidato (a) responsável por efetuar o pagamento rela vo à sua avaliação psicológica.

O preço da Avaliação Psicológica será de R$ 173,10 (cento e setenta e três reais e dez
centavos), limite inferior da Tabela de Referência Nacional de Honorários dos Psicólogos, disponível no
sí o eletrônico h ps://site.cfp.org.br/servicos/tabela-de-honorarios/ do Conselho Federal de Psicologia.
Todavia,  não  será  permi da  a  cobrança  da  Entrevista  Devolu va  e  do  Recurso  Administra vo  em
nenhuma hipótese.

8. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

A inexigibilidade de licitação,  prevista  no  Ar go  25º da Lei  Nº 8.666/93 para  casos de
inviabilidade  de  compe ção,  jus fica-se  neste  processo  de  credenciamento  pela  impossibilidade  de
execução da a vidade em tempo hábil por uma única empresa vencedora, o que ocorreria caso fosse
instruído um processo licitatório.
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Segundo  jurista  Marçal  Justen  Filho  (Cometários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos
Administra vos.  2009. pg  367.),  a  inviabilidade de compe ção no  credenciamento não está  presente
porque  existe  apenas  um  fornecedor,  mas  sim,  porque  será  assegurada  a  contratação  de  todos  os
prestadores de serviço que sa sfizerem os requisitos estabelecidos e se disporem a cobrar o valor fixado
neste  Termo.  Dessa  forma,  observa-se  a  inviabilidade  de compe ção  jus ficada pela  contratação  de
todos.

O sistema de credenciamento é um procedimento regular, com previsão legal, u lizado por
órgãos públicos na esfera estadual, como a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), o Ins tuto
de Desenvolvimento  do Norte  e  Nordeste  de Minas  Gerais  (IDENE)  e  o Ins tuto de Previdência  dos
Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG). A legalidade do credenciamento, no âmbito da saúde,
está consagrada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no Processo nº. 187210-9-94.

9. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

Considerar-se-ão habilitadas apenas as clínicas que apresentarem toda a documentação
regular exigida no Item 6 deste Termo e o serviço será prestado mediante previa celebração de Contrato
de Prestação  de Serviços,  com vigência  de 12 (doze)  meses,  iniciando-se na data  de sua publicação,
podendo ser prorrogado, observado o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

O  contrato  celebrado  terá  como  gestor  o  servidor  THOMÁS  HENRIQUE  DE  OLIVEIRA
RESENDE -  MASP: 1458230-8,  lotado na DGE,  e  como fiscal  a  servidora LIA  VIEIRA BATISTA -  MASP:
753046-2, lotada na SRHU.

O credenciamento será processado e controlado pelo Secretário de Estado de Segurança
Pública, cabendo a ele a emissão de todos os atos administra vos necessários à sua efe vação.

É vedado ao credenciado cobrar adicionais,  taxas e/ou valores complementares àqueles
estabelecidos  neste  Termo,  sob  qualquer  tulo  ou  pretexto,  sendo  esta  ocorrência  causa  de
descredenciamento e aplicações das penalidades previstas em lei. 

Insta destacar que a equipe de psicólogos da SESP poderá realizar visitas técnicas às clínicas
credenciadas a fim de acompanhar a execução dos serviços e que, caso a credenciada mude seu local de
instalação, esta deverá comunicar imediatamente seu novo endereço, atentando para o fato de que as
mesmas caracterís cas exigidas para o credenciamento deverão ser man das. 

Por fim, cabe ressaltar que serão observados os princípios da legalidade, da moralidade, da
impessoalidade,  da  igualdade,  da  publicidade  e  da  probidade  administra va  para  a  realização  do
credenciamento.

[1] Candidato desclassificado é aquele que não compareceu para fazer a avaliação, chegou atrasado, não
concluiu a bateria de testes ou desacatou alguma outra norma.

[2] Artigo acrescido pelas alterações realizadas através do Decreto Federal nº 7.308, de 22 de setembro de
2010.
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Documento assinado eletronicamente por Thomas Henrique de Oliveira Resende, Servidor, em
14/11/2018, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Janise Marcia Alexandre Zaraƫni, Diretor(a), em
20/11/2018, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Aline Chaves Lopes, Superintendente, em 20/11/2018, às
15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2326833 e o código CRC ED167C66.

Referência: Processo nº 1690.01.0016153/2018-22 SEI nº 2326833

Rodovia Papa João Paulo II, 3777  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900
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