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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE OFICINEIROS 

INTERESSADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO 

DE OFICINAS NO CRAS DO MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE – MG 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE por intermédio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, considerando a 

responsabilidade da municipalidade no tocante à garantia dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, bem como as ações de produção, promoção 

e difusão de bens culturais, previstas no art. 215 da Constituição Federal de 1988 e 

o Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

(SCFV), faz saber, que estarão abertas as inscrições durante o período de 18 a 27 

de março de 2020, das 12h00 às 18h00, para credenciamento de profissionais 

interessados em apresentar propostas de desenvolvimento de Oficinas do Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS) para o ano de 2020, em conformidade 

com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e Anexos que serão 

regidos pela Lei Federal nº 8.666/93. 

 
1 – DO OBJETO: 

 
 

1.1 O presente processo de chamamento tem por objetivo a contratação em caráter 

temporário de Pessoa Jurídica para oficinas das áreas de Dança e Zumba, 

Terapeuta Ocupacional para projeto CRAS na Escola, Artes Marciais 

(Kickboxing/Muay Thai), Capoeira, Esportes (Futsal e Vôlei), Orientação Social e 

Desenho. 
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1.2 As oficinas são de acesso gratuito à população e terão lugar em prédios 

municipais ou em outros locais indicados e disponibilizados pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

 
2. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS OFICINAS 

 
 

2.1 As oficinas correspondentes à Secretaria Municipal de Assistência Social 

deverão ser organizadas de acordo com a estruturação de no mínimo 06 (seis) 

horas semanais, com duração mínima de 12 semanas (03 meses) e máxima de 36 

(trinta e seis) semanas (09 meses). 

 
2.2 Os dias e os horários das atividades serão definidos com a equipe de trabalho 

de Centro de Referência de Assistência Social. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
 

3.1. Poderão participar do presente chamamento os as pessoas jurídicas que 

comprovem atuação e experiência na técnica a ser desenvolvida. 

 
3.2. Somente serão admitidas a integrar o cadastramento, as pessoas jurídicas que 

comprovem, no mínimo, um ano de experiência na área relativa à oficina proposta. 

 
3.3 Serão admitidos a participar da presente seleção todas as pessoas jurídicas 

interessadas das áreas que apresentarem perfis compatíveis com os objetivos e 

natureza das oficinas, e que manifestem interesse em fazê-lo, nos termos deste 

Edital. 

 
3.4 Será necessário, ainda, que o representante da pessoa jurídica preencha os 

seguintes requisitos: 
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a) Para a oficina de artes marciais: 

 Ser Pessoa Jurídica; 

 Ter disponibilidade de horário; 

 Possuir Ensino Médio completo; 

 Possuir experiência de trabalho comprovada com crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos; 

 Possuir Certificado que comprove o grau de qualificação na área. 

 
b) Para a oficina de capoeira: 

 Ser Pessoa Jurídica; 

 Ter disponibilidade de horário; 

 Possuir Ensino Médio completo; 

 Possuir experiência de trabalho comprovada com crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. 

 Possuir Certificado que comprove o grau de qualificação na área. 

 
c) Para a oficina de Dança e Zumba: 

 Ser Pessoa Jurídica; 

 Ter disponibilidade de horário; 

 Ser graduado em Educação Física; 

 Possuir experiência de trabalho comprovada com crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. 

 Possuir Certificado que comprove o grau de qualificação na área. 

 
d) Para a oficina de Desenho: 

 Ser Pessoa Jurídica; 

 Ter disponibilidade de horário; 

 Possuir Ensino Médio Completo; 

 Possuir experiência de trabalho comprovada com crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos; 

 Possuir Certificado que comprove o grau de qualificação na área. 
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e) Para a oficina de Esportes (Futsal e Vôlei): 

 Ser Pessoa Jurídica; 

 Ter disponibilidade de horário; 

 Ser graduado em Educação Física; 

 Possuir experiência de trabalho comprovada com crianças adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. 

 Possuir Certificado que comprove o grau de qualificação na área. 

 
f) Para a oficina de Orientação Social: 

 Ser Pessoa Jurídica; 

 Ter disponibilidade de horário; 

 Ensino médio completo; 

 Possuir experiência de trabalho comprovada com crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. 

 Possuir Certificado que comprove o grau de qualificação na área. 

 
g) Para a oficina Terapeuta Ocupacional para o Projeto CRAS na Escola: 

 Ser Pessoa Jurídica; 

 Ter disponibilidade de horário; 

 Ensino médio completo; 

 Possuir experiência de trabalho comprovada com crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. 

 Possuir Certificado que comprove o grau de qualificação na área. 

 

 
4. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

4.1 OFICINA: DANÇA E ZUMBA: 

 
 

Prestar serviços na área de Assistência Social, com a finalidade de desenvolver 

atividades planejadas em consonância com o serviço de convivência e o trabalho 
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social com as famílias, aulas variadas como dança, zumba, recreação a fim de 

prevenir os riscos sociais e fortalecer os vínculos sociais das famílias. 

 
4.2 OFICINA: TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA PROJETO CRAS NA ESCOLA: 

 
 

Prestar serviços na área de Assistência Social, com a finalidade de dar suporte ao 

projeto CRAS na Escola, formando grupos de jovens e adolescentes que se 

encontram em situações prioritárias, trabalhando temas como droga e alcoolismo 

afim de intervir em determinada esfera, contribuindo para a emancipação e 

autonomia das pessoas que estão ligadas a esta problemática. 

 
4.3 OFICINA: ORIENTAÇÃO SOCIAL: 

 
 

Prestar serviços na área de Assistência Social, com a finalidade de prevenção de 

situações de risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além de 

recepcionar e ofertar informações às famílias dos usuários do programa e mediar 

processos grupais, que são próprios do serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos. 

 
4.4 OFICINA: DESENHO: 

 
 

Prestar serviços na área de Assistência Social, com a finalidade de 

desenvolvimento de atividades que estimulem o raciocínio, coordenação, 

concentração. A presente oficina está entre os serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos do CRAS, sendo um serviço realizado em grupo, 

organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliando as trocas 

culturais, de vivência, fortalecendo vínculos e incentivando a socialização. 
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4.5 OFICINA: ARTES MARCIAIS (KICKBOXING/MUAY THAI): 

 
 

Prestar serviços na área de Assistência Social, com o objetivo de atender através 

de atividades planejadas a demanda de prevenção e fortalecimento de vínculos 

sociais, a oficina de artes marciais apresentará e trabalhará com os usuários do 

serviço social, temas como educação, respeito, dignidade e disciplina, visando o 

trabalho proativo, de promoção e proteção que o referido centro preconiza. 

 
4.6 OFICINA: CAPOEIRA: 

 
 

Prestar serviços na área de Assistência Social, com a finalidade de desenvolver 

atividades voltadas à garantia de direitos, promoção, proteção, desenvolvimento e 

socialização, tendo como complemento o trabalho com a família e a comunidade. 

 
4.7 : OFICINA: ESPORTES (FUTSAL E VÔLEI): 

 
 

Prestar serviços na área de Assistência Social, com a finalidade de buscar o 

fortalecimento do papel protetivo da família e combater a vulnerabilidade social. A 

oficina também desenvolverá trabalhos de condicionamento físico e atividades em 

grupo o que acarretará na melhoria da saúde dos jovens, adultos e idosos. 

 
5. DO PÚBLICO ALVO: 

 
 

As oficinas possuem como público alvo os membros de famílias em 

acompanhamento no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, na 

Secretaria Municipal de Assistência Social, no Conselho Tutelar, beneficiários do 

Programa Bolsa Família e Alunos da rede de ensino municipal e estadual. 
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6. DAS INSCRIÇÕES: 

 
 

6.1. As inscrições serão realizadas do dia 18 a 27 de março de 2020, das 12h00 às 

18h00, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, mediante a entrega, no 

ato da inscrição, de duas vias do projeto, contendo as seguintes informações: 

 
6.1.1. Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo I); 

 
 

6.1.2. Exposição na qual constem os aspectos e conceitos sobre os quais se 

fundamentará o método de trabalho, os objetivos a serem alcançados e a 

metodologia de avaliação dos resultados da oficina (no máximo duas laudas); 

 
6.1.3. Plano de trabalho para a oficina a ser ministrada, contendo: cronograma da 

oficina, que atenda à estruturação prevista neste edital, a descrição dos recursos 

materiais necessários, a estimativa do número de pessoas a serem atendidas; 

 
6.1.4. Informações complementares que o proponente julgar necessárias para a 

avaliação do projeto. 

 
6.2. Uma das vias do projeto deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 

 
 

6.2.1 Carteira de Identidade (fotocópia). 

 
 

6.2.2 Cadastro no CNPJ. 

 
 

6.2.3 Currículum Vitae ou Projeto de realização de atividades, atualizado e 

assinado, com anexos que comprovem a experiência e eventual formação 

específica, demonstrando estar o proponente apto a desenvolver oficina na área 

proposta (entendendo-se por “área” uma das linguagens especificadas no item 1, 

do Edital); 
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6.2.4. Declaração do proponente de que tem ciência de que o seu credenciamento 

e a sua possível seleção não gera direito subjetivo a sua efetiva contratação, bem 

como que conhece e aceita incondicionalmente as regras do presente edital, 

responsabilizando-se por todas as informações contidas no projeto e pelo 

cumprimento do respectivo plano de trabalho, caso venha a ser contratado, após 

apresentar a documentação exigida no item 8, do Edital (Anexo II); 

 
6.2.5 Declaração do proponente – sob as penas da lei – de que não é servidor 

público municipal do município de Volta Grande. (Anexo III); 

 
6.2.6 Serão disponibilizadas fotocópias das Declarações e da Ficha de Inscrição 

constantes nos Anexos I a III, a fim de que as mesmas sejam preenchidas 

pessoalmente pelos interessados, quando da entrega dos projetos. 

 
7. DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 

 
 

7.1. À Comissão Especial de Avaliação caberá a análise e a seleção dos projetos, 

por meio de participação nas reuniões promovidas para estes fins. 

 
7.2. Os integrantes da Comissão Especial de Avaliação serão nomeados pelo 

Exmo. Prefeito Municipal. 

 
7.3. Nenhum membro da Comissão Especial de Avaliação poderá participar de 

forma alguma de projeto concorrente ou ter quaisquer vínculos profissionais ou 

empresariais com as propostas apresentadas, ou de parentesco com os 

proponentes. 

 
7.4 A Comissão de Seleção é soberana quanto ao mérito das decisões. 
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8. DA SELEÇÃO DOS CRITÉRIOS 

 

 
8.1 A Comissão de Seleção avaliará e classificará os projetos inscritos, em ordem 

decrescente e por área, considerando as exigências especificadas neste Edital de 

acordo com as seguintes fases: 

I-) na primeira fase, de caráter eliminatório, serão levados em consideração os 

seguintes critérios: 

 

a) A efetiva adequação da oficina proposta a uma das áreas 

descritas neste Edital. 

b) A adequação do plano de trabalho da oficina à estruturação 

proposta neste Edital. 

c) A comprovação de conhecimento e maior tempo de 

experiência, por parte do proponente, na área da oficina a ser 

desenvolvida. 

d) A viabilidade da implementação do projeto. 

e) Apresentação do maior número de títulos por parte do proponente 

 
 

II-) na segunda etapa será de Entrevista individual com representante da Pessoa 

Jurídica. 

 

8.2. Após a seleção e credenciamento dos projetos, a Comissão de Seleção 

encaminhará o resultado para homologação e publicação, no site Oficial do 

Município de Volta Grande, da lista de todos os credenciados. 

 
9. DOS RECURSOS 

 
 

9.1 Do resultado da primeira e da segunda fase caberá recurso, no prazo de 03 

(três) dias úteis da publicação, dirigido ao Presidente da Comissão, que deverá ser 

devidamente protocolado no endereço constante no preâmbulo deste Edital; 
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9.2 Não serão aceitos recursos enviados pelo correio, fac-símile, correio eletrônico, 

ou qualquer outro meio de comunicação. 

 
10. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

 
 

10.1 Os credenciados integrarão um banco de dados específico que terá prazo de 

validade de 09 (nove) meses, podendo tal prazo ser prorrogado caso haja interesse 

da Administração Municipal. 

 
10.2 A Secretaria Municipal de Assistência Social, segundo as necessidades do 

programa de Oficinas e disponibilidade orçamentária, convocará os selecionados 

para contratação sempre respeitando os critérios de credenciamento em cada área 

e as formas de contratação aqui definidas. 

 
10.3 As contratações serão realizadas nos termos do artigo 25 (inexigibilidade de 

licitação), da Lei Federal nº 8666/93 e demais normas estabelecidas por esse 

diploma, nos termos da minuta contrato que integra o Anexo IV deste Edital. 

 
10.4 Os selecionados serão convocados pessoalmente ou através de publicação 

no site Oficial do Município de Volta Grande e terão o prazo de até 07 dias após a 

publicação para apresentarem os documentos relacionados a seguir: 

 
10.4.1 Cópia da cédula de identidade; 

 
 

10.4.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 
 

10.4.3 Certidões Negativas ou Positivas com efeitos de Negativa de Débitos 

Relativos a Créditos Tributários Federais, Estaduais e Municipais; 

 
10.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
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mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva 

com efeitos de negativa; 

 
10.4.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS. 

 
10.4.6 Cópia da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 

profissional que desenvolverá a oficina. 

 
11. DA REMUNERAÇÃO: 

 
 

11.1 Os oficineiros selecionados e contratados receberão como contrapartida 

financeira o pagamento de: 

 
a) R$ 900,00 (novecentos reais) por mês (carga horária de 06 horas semanais), 

para oficineiro selecionado para a oficina de dança e zumba; 

 
b) R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), por mês (carga horária de 06 horas 

semanais), para oficineiro selecionado para a oficina Terapeuta Ocupacional para 

projeto CRAS na Escola; 

 
c) R$ 900,00 (novecentos reais), por mês (carga horária de 06 horas semanais), 

para oficineiro selecionado para a oficina de Artes Marciais (Kickboxing/Muay Thai); 

 
d) R$ 900,00 (novecentos reais), por mês (carga horária de 06 horas semanais), 

para oficineiro selecionado para a oficina de Capoeira; 

 
e) R$ 900,00 (novecentos reais), por mês (carga horária de 06 horas semanais), 

para oficineiro selecionado para a oficina de Esportes (Futsal e Vôlei); 
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f) R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), por mês (carga horária de 30 

horas semanais), para oficineiro selecionado para a oficina de orientação social; 

 
g) R$ 900,00 (novecentos reais), por mês (carga horária de 06 horas semanais), 

para oficineiro selecionado para a oficina de desenho. 

 
11.2 Os referidos valores serão pagos mensalmente em até 30 (trinta) dias da 

comprovação da execução dos serviços, mediante confirmação pela unidade 

responsável e o reajustamento dos preços, quando cabível, observará as decisões, 

que expressamente o autorizar, observando a periodicidade mínima de 12 (doze) 

meses. 

 
12. DOS DESCREDENCIAMENTOS 

 
 

12.1. Será descredenciada a Pessoa Jurídica que: 

 
 

a) Receber avaliações desfavoráveis por parte dos alunos e articuladores do 

projeto para o qual estará contratado; 

 
b) Cujo representante faltar mais que 02 (duas) vezes, interromper a atividade em 

andamento ou atrasar-se constantemente; 

 
c) Cobrar qualquer honorário dos alunos relativos aos trabalhos executados em 

vista do credenciamento; 

 
d) Não cumprir integralmente o estabelecido neste Edital e no contrato de 

prestação de serviços; 

 
e) Apresentar em qualquer fase do processo de credenciamento ou na vigência do 

contrato de prestação de serviços, documentos que contenham informações 
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inverídicas. 

 
 

13. DAS PENALIDADES 

 
 

13.1 A inexecução parcial ou total do contrato acarretará a aplicação, nos termos 

do disposto na Lei Federal n° 8.666/93, das seguintes penalidades: 

 
I - Advertência; 

 
 

II - pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do 

contrato; 

 
III- pela inexecução total: multa de 30% do valor total do contrato; 

 
 

IV - Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do 

desconto da hora aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante 

todo o período da contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução 

parcial e incidência na multa prevista no item II. 

 
V- As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior 

(doença, morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da 

contratação, sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na 

multa prevista no item II. 

 
13.2 As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das demais 

sanções previstas na Lei nº 8.666/1.993, sendo que são independentes e a 

aplicação de uma não exclui as outras. 
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Prefeitura de Volta Grande 
Minas Gerais 

Terra do Cineasta Humberto Mauro 

Av. Arthur Pedras, nº 120 – Centro – Volta Grande – MG 

Cep.: 36 . 720 - 000 CNPJ 17 . 710. 690 / 0001 -75   ( 032 ) 3463 - 1232  
Email – gabinete@voltagrande.mg.gov.br 

Site: voltagrande.mg.gov.br 

 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

14.1. Os casos omissos relativos ao presente edital serão resolvidos pela 

Secretária de Assistência Social no Município de Volta Grande, ouvidas as áreas 

competentes. 

 
15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

 
 

Dotação 

 
Fonte 

 
Descrição 

 
Valor 

 
3.3.90.39.00.2.11.00.08.241.0016.2.0073 

 
00.01.29 

 
SERV. DE CONV. E FORTAÇECIMENTO DE VÍNCULOS 

 
R$ 74.294,00 

 
 
 
 
 

Volta Grande, 28 de fevereiro de 2020. 
 
 

 

Jorge Luiz Gomes da Costa 

Prefeito Municipal 

 
 
 

Rosemay Teperino Abreu 

Secretária de Assistência Social 
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