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CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022 

EDITAL Nº 003/2022 

PROCESSO Nº 001/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS torna público, para conhecimento de 

quantos possam se interessar que fará realizar CHAMAMENTO PÚBLICO destinado 

selecionar ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, qualificadas nos termos da Lei Municipal nº 1.488 

de 01 de março de 2016 e Decreto nº 101, de 14 de setembro de 2017, para celebrar 

Contrato de Gestão nos termos da Lei Federal 13.019/2014, que estabelece o regime 

jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade 

civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 

previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 

colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. 

Objetivando o funcionamento do CEMA Dorival Rossi, visando o atendimento de 

crianças e adolescentes matriculados no ensino fundamental da Rede Municipal de 

Ensino (contraturno escolar de regime de período integral – atividades diversificadas) 

e crianças (a partir dos 6 anos), adolescentes, jovens e adultos residentes no município 

de Pradópolis (atividades culturais), incluindo Pessoas com Deficiência. 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente edital de chamamento público tem por objeto a seleção de entidade 

qualificada como Organização Social, mediante celebração de Contrato de Gestão 

para a consecução de finalidade de interesse público na área da educação e 

cultura conforme condições estabelecidas neste Edital. 

1.1.1. São objetivos específicos da parceria: 

a) O atendimento, das crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino 

municipal, em salas do ensino fundamental, a partir de 6 anos, será realizado no 

contraturno escolar e integrará as atividades diversificadas do currículo escolar 

(período integral), por meio de oficinas de Arte e Ofícios; e 

b) O atendimento de crianças e adolescentes, jovens e adultos, a partir de 6 anos 

de idade, residentes no município de Pradópolis, que não estão matriculadas na rede 

municipal de ensino, incluindo Pessoas com Deficiência, para desenvolvimento de 
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atividades relacionadas à Cultura – Fomento, Abrangência, Reflexão, Comunicação, 

Emoção, Estética, História e outros, por meio de oficinas de Arte e Ofícios. 

1.2.  O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Municipal nº 1.488, de 01 de 

março de 2016, pelo Decreto Municipal nº 101, de 14 de setembro de 2017, e pelos 

demais atos normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.   

1.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a 

disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de colaboração. 

 

2. DO CONTRATO DE GESTÃO 

2.1. A vigência do Contrato de Gestão será de 12 (doze) meses a contar da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da administração, até o limite de 60 

(sessenta) meses. 

2.2. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil 

reais) para o ano contratado, conforme Termo de Referência constante do Anexo III 

deste Edital. Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou firmadas em 

exercício financeiro seguinte ao da seleção, a previsão dos créditos e aditivos 

necessários para garantir a execução das parcerias será indicada nos orçamentos 

dos exercícios seguintes. 

3. DA ABERTURA 

3.1. O presente CHAMAMENTO PÚBLICO será processado e julgado por COMISSÃO 

ESPECIAL DE SELEÇÃO, designada nos termos da Portaria nº 2.565 de 05 de Janeiro de 

2022, obedecidas às regras gerais estabelecidas neste Edital. 

3.2. O Protocolo dos envelopes contendo a documentação e o programa de trabalho 

será realizada até às 09:30 hrs do dia 23 de Fevereiro de 2022, na sede da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS, situada a rua Tiradentes 956, centro, neste Município de 

Pradópolis, sendo a sessão de abertura dos mesmos às 10:00 hrs do dia 23 de Fevereiro 

de 2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS, situada a rua Tiradentes 956, centro, 

neste Município de Pradópolis. 

3.3. As Sessões Públicas poderão ser assistidas por qualquer pessoa, mas somente 

serão permitidas a participação e a manifestação dos representantes credenciados 

das Organizações Sociais, vedada a interferência de assistentes ou de quaisquer 

outras pessoas que não estejam devidamente credenciadas. 
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4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar as ORGANIZAÇÕES SOCIAIS assim declaradas pela 

Municipalidade anteriormente à publicação deste Chamamento Público, que 

satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste EDITAL. 

4.2. As ORGANIZAÇÕES SOCIAIS devem examinar todas as disposições do presente 

edital, implicando a apresentação de documentação e respectivas propostas na 

aceitação incondicional dos termos deste instrumento convocatório. 

4.3. Esclarecimentos complementares relativos ao presente EDITAL deverão ser 

solicitados por escrito, no máximo até 05 (cinco) dias úteis após a publicação do 

Edital, protocolada aos cuidados da Comissão Especial de Seleção, no setor de 

protocolo geral da prefeitura. 

4.4. Decairá do direito de impugnar os termos do presente EDITAL qualquer 

INTERESSADO que não o fizer no prazo estabelecido nos termos do §2º do artigo 41, 

da Lei 8.666/93. 

4.5. A intimação e divulgação dos atos do presente CHAMAMENTO PÚBLICO será feita 

por publicação no Jornal Oficial do Município e na página oficial deste município, no 

sítio eletrônico www.pradopolis.sp.gov.br  

5. PROCEDIMENTOS GERAIS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

5.1. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

5.1.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROGRAMA DE TRABALHO, exigidos no 

presente CHAMAMENTO PÚBLICO deverão ser apresentados em envelopes distintos, 

devidamente lacrados e identificados da seguinte forma: 

a) ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

b) ENVELOPE 2 - PROGRAMA DE TRABALHO. 

5.1.2. Os envelopes deverão ser entregues na sessão pública a ser realizada na data 

indicada neste edital no item 3.2. 

5.1.3. Os documentos juntados no envelope “1” devem ser apresentados em duas 

vias: uma contendo os documentos originais ou cópia autenticada, que serão 

juntados aos autos do processo e outra em cópia simples, sendo que todos os arquivos 

que o compõem devem ser apresentados também em mídia eletrônica. 

http://www.pradopolis.sp.gov.br/


                                                                                                                     
 

4 
 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO: 001/2022 
 

FOLHA:____________  
 

ASS:_______________ 

4 

5.1.4 No envelope “2”, o Programa de Trabalho e demais documentos que o 

acompanhem devem ser apresentados em duas vias, com todas as folhas rubricadas 

e numeradas sequencialmente e, ao final, assinadas pelo representante legal da OSC. 

O programa de trabalho e documentos deste envelope também deve ser entregue 

em mídia eletrônica.  

5.2. O ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos 

que comprovem os seguintes condições: 

5.2.1 – Habilitação Jurídica 

I – Certificado de qualificação como Organização Social emitido pela 

municipalidade;  

II – Ato constitutivo ou estatuto social em vigor, devidamente registrado; 

III - Ata de eleição da atual diretoria.  

5.2.2 – Regularidade Fiscal e trabalhista 

I – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

II – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

expedida pela Caixa Econômica Federal, para a matriz da instituição, dentro do prazo 

de validade; 

III – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme 

o caso relativo ao domicílio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

IV – Prova de regularidade para com: 

a) Fazenda Federal – Certidão conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com 

efeito de negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive contribuições sociais) e 

à Dívida Ativa da União; 

b) Fazenda Estadual, em relação aos Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria 

da Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 

c) Fazenda Municipal – Certidão Mobiliária, expedida pela Prefeitura da sede da 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor 

na data de abertura do envelope 1. 
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V – Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), podendo ser obtida no portal 

www.tst.gov.br. 

5.2.2.1. As certidões que não possuírem validade expressa, ou que não tenham prazo 

fixado neste Edital, serão aceitas até 90 (noventa) dias após a expedição; 

5.2.3 – Qualificação econômica - financeira 

I – Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultados Contábeis do último exercício, 

acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, bem como sua 

devida transcrição, devidamente registrado no órgão competente na forma da Lei, 

que comprovem a boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes 

de balanços provisórios podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, em 

original ou cópia autenticada; 

II – Demonstrativo da capacidade financeira, apresentando as demonstrações 

contábeis do último exercício social, cuja verificação e avaliação se fará pelo 

balanço regularmente extraído do último exercício exigível. A boa situação financeira 

da empresa será comprovada através dos seguintes índices contábeis: 

Obs: Para efeito de avaliação da capacidade econômico-financeira, fica 

estabelecido a fórmula, parâmetro e pontuação abaixo, referentes ao último 

exercício, que deverá ser apresentada devidamente assinada pelo contador 

responsável e o representante legal da entidade em planilha similar à aqui apontada. 

Somente serão habilitados: 

Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior a 1 (um), sendo: 

ILC = AC 

          PC 

 

Onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente; 

 AC = Ativo circulante; 

 PC = Passivo circulante 

 

Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior a 1 (um), sendo: 

 

ILG = AC + RLP 

           PC + ELP 

 

Onde:  ILG = Índice de liquidez geral; 

AC = Ativo circulante; 

http://www.tst.gov.br/
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RLP = Realizável à Longo Prazo; 

 PC = Passivo circulante; 

ELP = Exigível à Longo Prazo   

  

Índice de Endividamento Geral (EG) menor ou igual a 0,50 (cinquenta centésimos), sendo: 

 
EG = PC + ELP  

   AT 

 

Onde:  EG = Índice de Endividamento geral; 

 PC = Passivo Circulante; 

 ELP = Exigível a longo prazo; 

AT = Ativo total  

 

5.2.4 – Qualificação técnica 

I – Fornecimento de, ao menos, um atestado (ou declaração) de capacidade 

técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a 

prestação de serviços similares aos constantes do objeto. 

5.2.5 – Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal.  

5.3. O ENVELOPE 2 – PROGRAMA DE TRABALHO deverá conter comprovação dos 

meios e recursos necessários para execução das atividades previstas, em 

atendimento às condições deste EDITAL, na seguinte conformidade: 

I - a especificação do programa de trabalho proposto; 

II - o detalhamento do valor orçado para implementação do programa de trabalho; 

III - a definição de metas operacionais, indicativas de melhoria da eficiência e 

qualidade do serviço, no tocante aos aspectos econômico, operacional e 

administrativo, bem como os respectivos prazos e cronograma de execução; 

IV - a definição de indicadores para avaliação de desempenho e de qualidade na 

prestação dos serviços. 

5.3.1. O orçamento proposto pelas interessadas deverá suportar despesas de custeio 

na hipótese de sucessões trabalhistas. 

5.3.2. Recursos para aquisições de materiais permanentes, equipamentos e reformas 

não devem compor o orçamento. 
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5.4 DA SESSÃO PÚBLICA 

5.4.1. A COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO dará início aos trabalhos com o 

recebimento dos envelopes na data designada, bem como fará o credenciamento 

dos representantes das Organizações Sociais participantes. 

5.4.1.1. O representante da Organização Social deverá apresentar a carta de 

credenciamento, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Carteira de identidade ou outro documento equivalente; 

b) Instrumento de mandato que comprove poderes para praticar todos os atos 

referentes a este CHAMAMENTO PÚBLICO, tais como formular questionamentos, 

interposição e desistência de recurso, análise de documentos, acompanhado do(s) 

documento(s) que comprove(m) os poderes da outorgante. 

c) Em se tratando de instrumento particular de mandato, este deverá ser apresentado 

com firma reconhecida. 

d) Não serão aceitas procurações que contenham poderes amplos, que não 

especificamente o presente CHAMAMENTO PÚBLICO. 

e) Estatuto social ou documento equivalente, nos casos de representante legal da 

Organização Social; 

f) Será admitido no máximo 2 (dois) representantes credenciado por ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL. 

5.4.2. Os envelopes serão rubricados pela COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO e pelos 

representantes credenciados das Organizações Sociais e a seguir o ENVELOPE 1 será 

aberto. 

5.4.3. Na mesma sessão será feita análise da documentação do ENVELOPE 1 para fins 

de habilitação, observando se seguintes procedimentos: 

5.4.3.1. Será dado vistas dos documentos aos credenciados; 

5.4.3.2. A Comissão procederá análise da documentação deliberando sobre a 

habilitação ou inabilitação; 

5.4.3.3. O resultado será divulgado na sessão e publicado no Jornal Oficial do 

Município e no portal eletrônico www.pradopolis.sp.gov.br  fluindo a partir da 

publicação o prazo legal para fins de interposição de recursos, salvo se ocorrer 

http://www.pradopolis.sp.gov.br/
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manifestação expressa de desistência de recurso por parte das Organizações Sociais 

concorrentes, hipótese em que este prazo será suprimido. 

5.4.4. Não havendo interposição de recurso, com a desistência expressa, ou após 

julgamento dos recursos interpostos a COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO designará 

data para a sessão de abertura do ENVELOPE 2 - PROGRAMA DE TRABALHO. 

5.4.5. Havendo manifestação expressa de todas as Organizações Sociais pelo 

desinteresse da propositura de recursos contra a fase de habilitação, a abertura do 

ENVELOPE 2 - PROGRAMA DE TRABALHO poderá se dar na mesma sessão. 

5.4.6. De cada sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, que 

deverá ser assinada obrigatoriamente pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE 

SELEÇÃO e pelos representantes credenciados presentes. 

6. HABILITAÇÃO 

6.1. Serão considerados habilitados pela COMISSÃO os PARTICIPANTES que 

apresentarem com exatidão todos os documentos relativos ao ENVELOPE 1. 

6.2. O ENVELOPE 2 da organização que for inabilitada será devolvido, inviolado, após 

ter decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, ou tendo havido renúncia 

expressa de interposição de recursos, ou ainda após o não provimento aos recursos 

interpostos. 

7. ANÁLISE, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO ENVELOPE 2 “PROGRAMA DE 

TRABALHO” 

7.1. O ENVELOPES 2 – PROGRAMA DE TRABALHO das entidades participantes 

habilitadas serão abertos pela COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO. 

7.1.1. A COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO procederá à análise do PROGRAMA DE 

TRABALHO verificando as conformidades de acordo com os requisitos do Edital. 

7.2.  A análise e julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de 

Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento. 

7.3.  A Comissão de Seleção terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para conclusão do 

julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de 

seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por 

igual período. 

7.4.  As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de 
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julgamento estabelecidos neste edital observado o contido no Anexo II – Programa 

de Trabalho e, principalmente, atender aos seguintes critérios: 

I – Interesse Público; 

II – Economicidade; 

III – Otimização dos indicadores objetivos de eficiência e qualidade do serviço. 

7.5.  A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios 

de julgamento apresentados na tabela a seguir: 

 

Critérios de 

Julgamento 

Metodologia de Pontuação Pontuação 

Máxima por 

Item 

(A) Informações sobre 

ações a serem 

executadas, metas a 

serem atingidas, 

indicadores que aferirão 

o cumprimento das 

metas e prazos para a 

execução das ações e 

para o cumprimento das 

metas 

- Grau pleno de atendimento (4,0 

pontos) 

- Grau satisfatório de atendimento 

(2,0 pontos) 

- O não atendimento ou o 

atendimento insatisfatório (0,0). 

 

4,0 

(B) Adequação da 

proposta aos objetivos da 

política, do plano, do 

programa ou da ação 

em que se insere a 

parceria. 

- Grau pleno de adequação (2,0) 

- Grau satisfatório de adequação 

(1,0) 

- O não atendimento ou o 

atendimento insatisfatório do 

requisito de adequação (0,0). 

 

2,0 

(C) Descrição da realidade 

objeto da parceria e do 

nexo entre essa realidade 

- Grau pleno da descrição (1,0) 

- Grau satisfatório da descrição (0,5) 
1,0 
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e a atividade ou projeto 

proposto. 

- O não atendimento ou o 

atendimento insatisfatório (0,0). 

. 

(D) Adequação da 

proposta ao valor de 

referência constante do 

Edital – Anexo III, com 

menção expressa ao 

valor global da proposta. 

- O valor global proposto é, pelo 

menos, 10% (dez por cento) mais 

baixo do que o valor de referência 

(1,0); 

- O valor global proposto é igual ou 

até 10% (dez por cento), exclusive, 

mais baixo do que o valor de 

referência (0,5);  

- O valor global proposto é superior 

ao valor de referência (0,0). 

 

1,0 

(E) Capacidade técnico-

operacional da instituição 

proponente, por meio de 

experiência comprovada 

no portfólio de 

realizações na gestão de 

atividades ou projetos 

relacionados ao objeto 

da parceria ou de 

natureza semelhante  

- Grau pleno de capacidade 

técnico-operacional (2,0).  

- Grau satisfatório de capacidade 

técnico-operacional (1,0). 

- O não atendimento ou o 

atendimento insatisfatório do 

requisito de capacidade técnico-

operacional (0,0). 

 

2,0 

Pontuação Máxima Global 10,0 

  

7.6. A falsidade de informações nas propostas deverá acarretar a eliminação da 

proposta, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a 

instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive 

para apuração do cometimento de eventual crime. 

7.7.  O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao 

critério de julgamento (E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua 
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duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, 

dentre outras informações que julgar relevantes, comprovados documentalmente.  

7.8.  Serão eliminadas aquelas propostas: 

a)  cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; 

b)  que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (E); 

ou ainda que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da 

realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as 

ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão 

o cumprimento das metas; os prazos para a execução das ações e para o 

cumprimento das metas;  

c) que estejam em desacordo com o Edital; 

d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela 

Comissão de Seleção à luz da estimativa realizada na forma prevista no Anexo III deste 

edital e de eventuais diligências complementares, que ateste a inviabilidade 

econômica e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.   

7.9. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de 

acordo com a pontuação total obtida conforme a tabela acima, sendo considerada 

a média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de 

Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento. 

7.10.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com 

base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação 

de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, 

sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (E) e (D). Caso essas regras não 

solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo de 

constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.  

7.11 Se todas as propostas forem desclassificadas, será concedido prazo de 10 (dez) 

dias úteis para apresentação de outras propostas, desde que sanados os vícios 

apontados. 

7.12. Realizada a classificação e o julgamento do PROGRAMA DE TRABALHO, ocorrerá 

a publicação do resultado preliminar, no Jornal Oficial do Município e no portal 

eletrônico www.pradopolis.sp.gov.br 

 

 

http://www.pradopolis.sp.gov.br/
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8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1. Após a publicação do resultado preliminar, será facultada aos interessados, nos 

termos da legislação vigente, a interposição de recurso administrativo perante o 

Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da publicação. 

8.3. A interposição de recurso será comunicada aos demais PARTICIPANTES, que 

poderão apresentar suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

intimação do ato. 

8.4.  É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 

indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, 

arcando somente com os devidos custos. 

8.5.  Recebido o recurso, a Comissão de Seleção deverá, dentro de 5 (cinco) dias, 

deverá se manifestar sobre o recurso e encaminhá-lo aos titulares dos departamentos 

envolvidos para decisão final conjunta. 

8.6. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento do recurso. A motivação deve 

ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância 

com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, 

neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra 

esta decisão. 

8.7.  Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. 

Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou 

entidade responsável pela condução do processo de seleção. 

8.8.  O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  

 

9. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 

9.1.  Após o julgamento dos recursos ou transcorrido o prazo sem interposição, a 

administração pública municipal publicará o resultado definitivo no Jornal Oficial do 

Município e portal eletrônico www.pradopolis.sp.gov.br e homologará o resultado 

final. 

http://www.pradopolis.sp.gov.br/
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9.2. As decisões recursais proferidas serão publicadas juntamente com o resultado 

final. 

9.3. Após a Homologação do Chamamento Público, dar-se-á início ao processo de 

contratação. 

9.4. Antes de sua assinatura, o contrato de gestão deverá ser previamente 

APROVADO, nos termos do art. 18 do Decreto Municipal nº 101/2017.  

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A realização de vistoria técnica de reconhecimento das instalações físicas, 

infraestrutura e recursos humanos da unidade objeto do futuro Contrato de Gestão 

decorrente deste chamamento, visando à elaboração do Plano de Trabalho deverá 

ser acompanhada por profissional designado e apto a fornecer informações sobre a 

unidade. 

10.2. Todas as publicações relativas ao presente processo de seleção serão feitas 

através do Jornal Oficial do Município e no portal eletrônico oficial 

www.pradopolis.sp.gov.br  

10.3. É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase do certame, nos termos do art. 34, 

parágrafo único, do Decreto Municipal nº 101/2017 a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a posterior 

inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente dos 

envelopes ou, ainda, realizar ato que por sua natureza deva ser praticado pela 

Organização Social. 

10.4. As retificações do presente EDITAL, por iniciativa da municipalidade ou 

provocadas por eventuais impugnações, serão publicadas no Jornal Oficial do 

Município e no portal eletrônico www.pradopolis.sp.gov.br  

10.5. A Administração se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo 

critério, por despacho motivado, adiar ou revogar a presente SELEÇÃO, sem que isso 

represente motivo para que as Organizações Sociais participantes pleiteiem qualquer 

tipo de indenização. 

10.6. Os recursos necessários para fazer frente às despesas decorrentes da 

contratação onerarão a dotação abaixo especificada: 

 

http://www.pradopolis.sp.gov.br/
http://www.pradopolis.sp.gov.br/
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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02 PODER EXECUTIVO 

02 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

020413 EDUCAÇÃO 

12 Educação 

12 361 Ensino Fundamental 

12 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 

12 361 0059 2489 0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" 

148 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

0.01.00 200.001 EDUCACAO 25%  

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02 PODER EXECUTIVO 

02 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

020801 DIVISÃO DE CULTURA 

13 Cultura 

13 361 Ensino Fundamental 

13 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 

13 361 0059 2489 0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" 

312 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

0.01.00 110.000 GERAL 

 

10.7. Constituem anexos do presente edital: 

ANEXO I – Minuta do Contrato de Gestão; 

ANEXO II – Modelo de Plano de Trabalho; 

ANEXO III – Termo de Referência 

 

Pradópolis, 21 de Janeiro de 2022. 

 

 

__________________________ 

Silvio Martins 

Prefeito Municipal de Pradópolis 
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ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO DE GESTÃO 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  

PRADÓPOLIS E O (A).............................. QUALIFICADO (A) 

COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, PARA REGULAMENTAR A 

GESTÃO DO CEMA - CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL 

DE APRENDIZAGEM ARTES E OFÍCIOS “DORIVAL ROSSI”, 

NO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o município de Pradópolis, com sede nesta 

cidade na Rua Tiradentes, 956 - Centro, neste ato representada pelo Sr. Silvio Martins, 

prefeito municipal, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 12.717.923, CPF nº 

04423250888, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o(a) a 

________________________________________ CNPJ nº __________, com sede à rua 

________________________________, neste ato representada pelo  Sr. (a) 

_________________, presidente, portador do RG nº ________, CPF nº, denominada 

CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe o art. 5º e seguintes da Lei Municipal nº 

1.488, de 01 de março de 2016, nos termos da Lei Federal 13.019/2014, que estabelece 

o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da 

sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 

de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 

previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 

colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação e considerando 

a realização do chamamento público nº ___/2021, celebram o presente CONTRATO 

DE GESTÃO referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços do 

CEMA - Centro Educacional Municipal de Aprendizagem Artes e Ofícios “Dorival Rossi” 

pelo período de vigência do presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 

1.1 - O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto a gestão do CEMA - Centro 

Educacional Municipal de Aprendizagem Artes e Ofícios “Dorival Rossi” visando ao 

atendimento de crianças e adolescentes matriculados no ensino fundamental da 

Rede Municipal de Ensino (contraturno escolar de regime de período integral – 

atividades diversificadas) e crianças, adolescentes e Jovens de (a partir de 6 anos) 

residentes no município de Pradópolis em atividades culturais: Oficinas e Eventos 

Culturais, reunindo objetivos educacionais, culturais e sociais.  
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1.2 - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com 

eficácia e qualidade requeridas. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

 

2.1 Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações 

constantes das especificações técnicas deste contrato e daquelas estabelecidas na 

legislação municipal pertinente, bem como nos diplomas legais que regem a presente 

contratação, as seguintes: 

 

2.1.1 - Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão 

voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a usuários do serviço e a terceiros a estes vinculados, bem como 

aos bens públicos móveis e imóveis objetos de permissão de uso, assegurando-se o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da 

aplicação das demais sanções cabíveis; 

 

2.1.2 - A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de danos 

causados por falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor); 

 

2.1.3 - Restituir, em caso de desqualificação, ao Poder Público, o saldo dos recursos 

líquidos resultantes dos valores dele recebidos; 

 

2.1.4 - Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em 

conformidade com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua 

restituição ao Poder Público; 

 

2.1.4.1- A permissão de uso a que se refere o item anterior deverá observar o que 

dispõe o artigo 13 da Lei Municipal nº 1.488/2017 e artigo 14 do Decreto Municipal 

101/2017; 

 

2.1.5 - Comunicar à instância responsável da CONTRATANTE todas as aquisições de 

bens móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua 

ocorrência; 

 

2.1.6 – Reverter à CONTRATANTE, no caso de desqualificação, todos os bens 

permitidos e o saldo remanescente dos valores financeiros entregues à utilização da 

Organização Social, nos termos do que dispõe o §2º do art. 16 da Lei Municipal nº 
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1.488/2016 e transferir integralmente o patrimônio, os legados ou doações que lhe 

foram destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes da prestação de 

serviços que envolve este contrato. 

 

2.1.7 - Contratar, se necessário, pessoal para a execução das atividades previstas 

neste Contrato, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto desta avença; 

 

2.1.8 – Limitar suas despesas com o pagamento de remuneração e vantagens de 

qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor global das despesas de custeio da unidade. 

 

2.1.9 - Manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumental 

necessários para a realização dos serviços contratados; 

 

2.1.10- Atender aos usuários do serviço público com dignidade e respeito, de modo 

universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços; 

 

2.1.11 – Divulgar as ações, atividades e eventos às escolas e comunidade em geral, 

com a devida autorização dos responsáveis.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

3.1 - Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE 

obriga-se a: 

 

3.1.1 - Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execução do objeto deste 

Contrato; 

 

3.1.2 - Programar no orçamento municipal, nos exercícios subsequentes ao da 

assinatura do presente Contrato, os recursos necessários, nos elementos financeiros 

específicos para custear a execução do objeto contratual, de acordo com o sistema 

de pagamento previsto na cláusula sétima; 

 

3.1.2 - Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, mediante a edição de Decreto e 

celebração dos correspondentes termos de permissão de uso e sempre que uma 

nova aquisição lhe for comunicada pela CONTRATADA; 

 

3.1.3 - Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cláusula, 

anteriormente à formalização dos termos de permissão de uso; 
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3.1.4 - Promover, mediante autorização, observada necessidade e o interesse público, 

a cessão de servidores públicos municipais para terem exercício na Organização 

Social, conforme o disposto no art. 14 e seguintes da Lei Municipal nº 1.488/2016; 

 

3.1.5 - Analisar, sempre que necessário e, no mínimo anualmente, a capacidade e as 

condições de prestação de serviços comprovadas por ocasião da qualificação da 

entidade como Organização Social, para verificar se a mesma ainda dispõe de 

suficiente nível técnico-assistencial para a execução do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DA AVALIAÇÃO 

 

4.1 - O Diretor Municipal de Educação e Diretor Municipal de Cultura, mediante auxílio 

da Comissão de Avaliação e Acompanhamento da Execução do Contrato, 

constituída nos termos do que dispõe a Lei Municipal nº 1.488/2016 procederá à 

verificação do desenvolvimento das atividades e retorno obtido pela Organização 

Social contratada com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório 

circunstanciado, encaminhando cópia à autoridade supervisora. 

 

4.2 - A verificação de que trata a cláusula acima, restringir-se-á aos resultados obtidos 

em sua execução, através dos indicadores de desempenho estabelecidos, em 

confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no desenvolvimento 

das respectivas atividades, os quais serão consolidados pela instância responsável da 

CONTRATANTE e encaminhados aos membros da Comissão de Avaliação da 

Execução dos Contratos de Gestão em tempo hábil para a realização da avaliação 

trimestral. 

 

4.3 - A Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão referida nesta 

cláusula, deverá elaborar relatório anual conclusivo, sobre a avaliação do 

desempenho qualitativo e quantitativo da CONTRATADA. 

 

4.4 - Os relatórios mencionados nesta cláusula deverão ser encaminhados aos 

Diretores Municipais responsáveis, para subsidiar a decisão do Prefeito Municipal 

acerca da manutenção da qualificação da entidade como Organização Social. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DO ACOMPANHAMENTO 

 

5.1 - A execução do presente contrato de gestão será acompanhada pela Comissão 

de Avaliação, através do disposto neste Contrato e dos instrumentos definidos em lei. 
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CLÁUSULA SEXTA 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

6.1 - O prazo de vigência do presente Contrato de Gestão será de 12 (doze) meses, 

tendo por termo inicial a data de sua assinatura, podendo ser renovado, após 

demonstrada a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas, 

mediante concordância de ambas as partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO PAGAMENTO. 

 

7.1 - Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE repassará à 

CONTRATADA, no prazo e condições constantes neste instrumento a importância 

global estimada de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 

 

7.2 – O valor a que se refere o item 7.1 será repassado mediante parcelas conforme 

planilha orçamentária mensal, no total de 12 (doze) meses, conforme desembolso 

programado. 

 

7.3 - As parcelas mensais serão pagas até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. 

 

7.4 - Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser por esta aplicados no 

mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicação revertam-se, 

exclusivamente, aos objetivos deste CONTRATO DE GESTÃO. 

 

 

7.5 - A CONTRATADA deverá movimentar os recursos que lhe forem repassados pela 

CONTRATANTE em conta corrente específica e exclusiva, de modo a não se confundir 

com os recursos próprios.  

 

7.6 - Os respectivos extratos de movimentação mensal deverão ser encaminhados 

mensalmente à CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

8.1 O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser aditado, alterado, parcial ou 

totalmente, mediante prévia justificativa por escrito que conterá a declaração de 

interesse de ambas as partes e deverá ser autorizado pelos respectivos (as) Diretores 

de Departamento Municipal.  
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8,2 O valor da importância global do repasse anual poderá ser alterado, mediante 

justificativas apresentadas aos Diretores do Departamento de Educação e 

Departamento de Cultura e Turismo e aceitas pelo prefeito municipal.  

 

CLÁUSULA NOVA 

DA RESCISÃO 

 

9.1 - A rescisão do presente Contrato obedecerá às disposições contidas nos artigos 

77 à 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

9.2 - Verificada qualquer hipótese ensejadora da rescisão contratual, o Poder 

Executivo providenciará a imediata revogação do decreto de permissão de uso dos 

bens públicos, a cessação dos afastamentos dos servidores públicos colocados à 

disposição da CONTRATADA, não cabendo à entidade de direito privado sem fins 

lucrativos direito a qualquer indenização, salvo na hipótese prevista no § 2º do artigo 

79 da Lei federal nº 8.666/93. 

 

9.3 - Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, a mesma se obriga a 

continuar prestando os serviços ora contratados, por um prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da denúncia do Contrato. 

 

9.4 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

data da rescisão do Contrato, para quitar suas obrigações e prestar contas de sua 

gestão à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DAS PENALIDADES 

 

10.1 A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste 

contrato ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, 

autorizará a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as 

sanções previstas na Lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, consistentes em:  

 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação. 
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10.2 - A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade 

do fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias 

objetivas em que ele 

ocorreu, e dela será notificada a CONTRATADA. 

 

11.3 – A sanção prevista na alínea “b” poderá ser aplicada cumulativamente com as 

previstas nas demais alíneas. 

 

11.4 - Da aplicação das penalidades a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias 

para 

interpor recurso, dirigido ao Diretor do Departamento Municipal de Educação e de 

Cultura. 

 

11.5 - O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONTRATADA e o 

respectivo montante será descontado dos pagamentos devidos em decorrência da 

execução do objeto contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa. 

 

11.6 - A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o 

direito de a CONTRATANTE exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador 

da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, 

independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 - Fica acordado que os direitos e deveres atinentes à entidade privada sem fins 

lucrativos subscritora deste instrumento serão sub-rogados para a Organização Social 

por ela constituída, mediante a instrumentalização de termo de reti-ratificação ao 

presente contrato. 

 

12.2 - A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada 

ao Diretor de Departamento Municipal de Educação e de Cultura propor a 

devolução de bens ao Poder Público Municipal, cujo uso fora a ela permitido e que 

não mais sejam necessários ao cumprimento das metas avençadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA 

DA PUBLICAÇÃO 

 

13.1 - O CONTRATO DE GESTÃO será publicado no e, jornal de circulação local e no 

portal oficial do município, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de 

sua assinatura. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA 

DO FORO 

 

14.1 - Fica eleito o Foro de Guariba, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que 

não puderem ser resolvidas pelas partes. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Pradópolis, ___ de __________ de 2022 

 

 

__________________________________________ 

Silvio Martins 

Prefeito Municipal 

 

__________________________________________ 

Lucimara Ferraz Moura 

Diretora Municipal de Educação 

 

__________________________________________ 

Regina Paula Atique Ferraz 

Diretora Municipal de Cultura e Turismo

 

 

Testemunhas: 

 

1) _____________________. 

 

2) _____________________. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROGRAMA DE TRABALHO 

I – Qualificação da Entidade: 

Entidade:  

CNPJ:  Inscrição 

Municipal: 

 

Endereço  

Cidade:  Estado  CEP:  

Responsável  

CPF:  RG:  

Cargo:  

Endereço:  

 

II – Especificação do trabalho proposto:  

Objeto: o atendimento de crianças, adolescentes e jovens matriculados no 

ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino (contraturno escolar de 

regime de período integral – atividades diversificadas) e crianças, 

adolescentes, jovens e adultos residentes no município de Pradópolis em 

atividades culturais: Oficinas e Eventos Culturais, reunindo objetivos 

educacionais, culturais e sociais, incluindo Pessoas com Deficiência. 

 

Justificativa:  

A missão do CEMA Dorival Rossi é promover a transformação social por meio 

da arte, cultura, introdução à profissionalização de jovens que têm poucas 

oportunidades de aprendizagem, de vivências culturais, além da geração de 

trabalho, renda e multiplicação do projeto. Principalmente os jovens carecem 

de ideais, até mesmo não acreditam ser capazes de "fazer" Arte ou mesmo 

qualquer outra coisa. O Projeto irá reformular comportamentos e traduzi-los 

em formação de hábitos e internalização de novos valores, descobrir na arte, 

educação, pluralidade cultural, a ética e na estética os pilares de um novo 

projeto de vida. A partir da ideia de a Arte/Cultura serem poderosas 

ferramentas de integração e sociabilização, embasado nas relações de 

interdependência, no trabalho em grupo, solidariedade e responsabilidade 

no empenhar-se em função do próximo. Busca unir prática e teoria, arte e 

tecnologia, valores culturais comunitários, para tornar viável a sua missão de 

desenvolver o exercício da cidadania e preservação da diversidade cultural.  
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Metas Propostas:  

● Atender crianças, adolescentes, jovens e adultos, incluindo Pessoas com 

Deficiência em atividades culturais, incentivando o protagonismo 

juvenil, empreendedorismo e registros documentais e apropriação do 

momento histórico; 

● Fomentar a Cultura local, preservar a memória das ações e valorizar as 

manifestações culturais;  

● Gerar oportunidades do fazer artístico, ampliar as possibilidades acerca 

de socialização, no sentido de promover o acesso à Cultura em diversos 

locais da cidade; 

● Promover ações para a promoção de conscientização do exercício da 

cidadania envolvendo a comunidade; 

● Realização de movimentos culturais em rede, práticas de inserção 

social, ações afirmativas em acordo com a LEI Nº 12.288, DE 20 DE JULHO DE 

2010; 

● Envolver as famílias e comunidade nas ações do projeto CEMA Dorival 

Rossi. 

 

Atividades propostas (Proposta Pedagógica):  

Oficinas de Artes e Ofícios que, além dos conteúdos relacionados às 

especificidades de cada modalidade artística, possam contribuir para a 

formação global e integral dos alunos/aprendizes com propostas de 

atividades que desenvolvam o protagonismo, autonomia, responsabilidade, 

solidariedade, criatividade, pró atividade, etc.  

As Ações e Eventos: toda a concepção e preparação das Mostras, Exposições 

e Festivais são momentos de estímulo aos alunos, valorizam a dedicação, o 

compromisso, a criatividade, etc. A apresentação dos trabalhos e projetos 

realizados são a devolutiva à sociedade e famílias, promovem o acesso 

cultural direto ao público, despertando a valorização da Arte e do artista. 

Todo planejamento deverá ser construído coletivamente de maneira 

participativa e democrática, unindo instrutores, gestão, alunos e comunidade. 

 

III – Cronograma de execução (no item II). 

Item   

01 Oficinas de Artes e Ofícios 1º ao 12º mês 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.288-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.288-2010?OpenDocument
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02 Eventos ao menos 4 vezes ao 

ano 

03 Ações em prol à Cidadania ao menos 2 vezes ao 

ano 

 

VI – Programa de Execução: 

a) Recursos Humanos: 

O presente quadro deve ser preenchido considerando os contratados da entidade 

que atuarão diretamente no objeto do contrato de gestão:  

 

Item: Cargo: Descrição sumária das atribuições: 

01 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

DANÇAS 

URBANAS 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar 

vivências que aliem teoria e prática específicas 

sobre elementos da História da Dança, estilos e 

características específicas com possibilidades de 

unir os objetivos sociais, culturais e educacionais, 

para que as crianças, adolescentes e jovens possam 

experimentar as propostas e projetos com 

protagonismo a serviço de despertar os sentidos, 

sentimentos e atitudes para a prática da cidadania 

consciente, potencializando aptidões, ampliando 

os conhecimentos culturais, respeitando sempre sua 

história e sua cultura; possibilitando a troca de 

experiências, de ideias, de estilos e difusão cultural. 

A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 

contendo descrição, justificativa, cronograma e 

mostra de cada oficina deverá ser construído 

coletivamente com a participação dos aprendizes, 

demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

02 
INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

DANÇA MULTI 

ESTILOS 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar 

vivências que aliem teoria e prática específicas 

sobre elementos da História da Dança, estilos e 

características específicas com possibilidades de 

unir os objetivos sociais, culturais e educacionais, 

para que as crianças, adolescentes e jovens possam 

experimentar as propostas e projetos com 
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protagonismo a serviço de despertar os sentidos, 

sentimentos e atitudes para a prática da cidadania 

consciente, potencializando aptidões, ampliando 

os conhecimentos culturais, respeitando sempre sua 

história e sua cultura; possibilitando a troca de 

experiências, de ideias, de estilos e difusão cultural. 

A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 

contendo descrição, justificativa, cronograma e 

mostra de cada oficina deverá ser construído 

coletivamente com a participação dos aprendizes, 

demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

03 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

PERCUSSÃO 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar 

vivências que aliem teoria e prática específicas 

sobre elementos da História da Dança, estilos e 

características específicas com possibilidades de 

unir os objetivos sociais, culturais e educacionais, 

para que as crianças, adolescentes e jovens possam 

experimentar as propostas e projetos com 

protagonismo a serviço de despertar os sentidos, 

sentimentos e atitudes para a prática da cidadania 

consciente, potencializando aptidões, ampliando 

os conhecimentos culturais, respeitando sempre sua 

história e sua cultura; possibilitando a troca de 

experiências, de ideias, de estilos e difusão cultural. 

A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 

contendo descrição, justificativa, cronograma e 

mostra de cada oficina deverá ser construído 

coletivamente com a participação dos aprendizes, 

demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

04 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

VIOLÃO/GUITARR

A 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar 

vivências que aliem teoria e prática específicas 

sobre elementos da História da Dança, estilos e 

características específicas com possibilidades de 

unir os objetivos sociais, culturais e educacionais, 

para que as crianças, adolescentes e jovens possam 

experimentar as propostas e projetos com 

protagonismo a serviço de despertar os sentidos, 

sentimentos e atitudes para a prática da cidadania 



                                                                                                                     
 

27 
 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO: 001/2022 
 

FOLHA:____________  
 

ASS:_______________ 

27 

consciente, potencializando aptidões, ampliando 

os conhecimentos culturais, respeitando sempre sua 

história e sua cultura; possibilitando a troca de 

experiências, de ideias, de estilos e difusão cultural. 

A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 

contendo descrição, justificativa, cronograma e 

mostra de cada oficina deverá ser construído 

coletivamente com a participação dos aprendizes, 

demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

05 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

VIOLINO 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar 

vivências que aliem teoria e prática específicas 

sobre elementos da História da Dança, estilos e 

características específicas com possibilidades de 

unir os objetivos sociais, culturais e educacionais, 

para que as crianças, adolescentes e jovens possam 

experimentar as propostas e projetos com 

protagonismo a serviço de despertar os sentidos, 

sentimentos e atitudes para a prática da cidadania 

consciente, potencializando aptidões, ampliando 

os conhecimentos culturais, respeitando sempre sua 

história e sua cultura; possibilitando a troca de 

experiências, de ideias, de estilos e difusão cultural. 

A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 

contendo descrição, justificativa, cronograma e 

mostra de cada oficina deverá ser construído 

coletivamente com a participação dos aprendizes, 

demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

06 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

TECLADO 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar 

vivências que aliem teoria e prática específicas 

sobre elementos da História da Dança, estilos e 

características específicas com possibilidades de 

unir os objetivos sociais, culturais e educacionais, 

para que as crianças, adolescentes e jovens possam 

experimentar as propostas e projetos com 

protagonismo a serviço de despertar os sentidos, 

sentimentos e atitudes para a prática da cidadania 

consciente, potencializando aptidões, ampliando 

os conhecimentos culturais, respeitando sempre sua 
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história e sua cultura; possibilitando a troca de 

experiências, de ideias, de estilos e difusão cultural. 

A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 

contendo descrição, justificativa, cronograma e 

mostra de cada oficina deverá ser construído 

coletivamente com a participação dos aprendizes, 

demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

07 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

SOPRO (FLAUTA 

DOCE, 

TRANSVERSAL E 

SAXOFONE) 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar 

vivências que aliem teoria e prática específicas 

sobre elementos da História da Dança, estilos e 

características específicas com possibilidades de 

unir os objetivos sociais, culturais e educacionais, 

para que as crianças, adolescentes e jovens possam 

experimentar as propostas e projetos com 

protagonismo a serviço de despertar os sentidos, 

sentimentos e atitudes para a prática da cidadania 

consciente, potencializando aptidões, ampliando 

os conhecimentos culturais, respeitando sempre sua 

história e sua cultura; possibilitando a troca de 

experiências, de ideias, de estilos e difusão cultural. 

A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 

contendo descrição, justificativa, cronograma e 

mostra de cada oficina deverá ser construído 

coletivamente com a participação dos aprendizes, 

demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

08 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

CANTO/CORAL 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar 

vivências que aliem teoria e prática específicas 

sobre elementos da História da Dança, estilos e 

características específicas com possibilidades de 

unir os objetivos sociais, culturais e educacionais, 

para que as crianças, adolescentes e jovens possam 

experimentar as propostas e projetos com 

protagonismo a serviço de despertar os sentidos, 

sentimentos e atitudes para a prática da cidadania 

consciente, potencializando aptidões, ampliando 

os conhecimentos culturais, respeitando sempre sua 

história e sua cultura; possibilitando a troca de 

experiências, de ideias, de estilos e difusão cultural. 
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A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 

contendo descrição, justificativa, cronograma e 

mostra de cada oficina deverá ser construído 

coletivamente com a participação dos aprendizes, 

demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

09 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

MODALIDADES 

CIRCENSES 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar 

vivências que aliem teoria e prática específicas 

sobre elementos da História da Dança, estilos e 

características específicas com possibilidades de 

unir os objetivos sociais, culturais e educacionais, 

para que as crianças, adolescentes e jovens possam 

experimentar as propostas e projetos com 

protagonismo a serviço de despertar os sentidos, 

sentimentos e atitudes para a prática da cidadania 

consciente, potencializando aptidões, ampliando 

os conhecimentos culturais, respeitando sempre sua 

história e sua cultura; possibilitando a troca de 

experiências, de ideias, de estilos e difusão cultural. 

A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 

contendo descrição, justificativa, cronograma e 

mostra de cada oficina deverá ser construído 

coletivamente com a participação dos aprendizes, 

demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

10 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

ACROBACIAS E 

AÉREOS 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar 

vivências que aliem teoria e prática específicas 

sobre elementos da História da Dança, estilos e 

características específicas com possibilidades de 

unir os objetivos sociais, culturais e educacionais, 

para que as crianças, adolescentes e jovens possam 

experimentar as propostas e projetos com 

protagonismo a serviço de despertar os sentidos, 

sentimentos e atitudes para a prática da cidadania 

consciente, potencializando aptidões, ampliando 

os conhecimentos culturais, respeitando sempre sua 

história e sua cultura; possibilitando a troca de 

experiências, de ideias, de estilos e difusão cultural. 

A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 
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contendo descrição, justificativa, cronograma e 

mostra de cada oficina deverá ser construído 

coletivamente com a participação dos aprendizes, 

demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

11 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

TEATRO 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar 

vivências que aliem teoria e prática específicas 

sobre elementos da História da Dança, estilos e 

características específicas com possibilidades de 

unir os objetivos sociais, culturais e educacionais, 

para que as crianças, adolescentes e jovens possam 

experimentar as propostas e projetos com 

protagonismo a serviço de despertar os sentidos, 

sentimentos e atitudes para a prática da cidadania 

consciente, potencializando aptidões, ampliando 

os conhecimentos culturais, respeitando sempre sua 

história e sua cultura; possibilitando a troca de 

experiências, de ideias, de estilos e difusão cultural. 

A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 

contendo descrição, justificativa, cronograma e 

mostra de cada oficina deverá ser construído 

coletivamente com a participação dos aprendizes, 

demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

12 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

PINTURA, 

DESENHO E 

ESCULTURA 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar 

vivências que aliem teoria e prática específicas 

sobre elementos da História da Dança, estilos e 

características específicas com possibilidades de 

unir os objetivos sociais, culturais e educacionais, 

para que as crianças, adolescentes e jovens possam 

experimentar as propostas e projetos com 

protagonismo a serviço de despertar os sentidos, 

sentimentos e atitudes para a prática da cidadania 

consciente, potencializando aptidões, ampliando 

os conhecimentos culturais, respeitando sempre sua 

história e sua cultura; possibilitando a troca de 

experiências, de ideias, de estilos e difusão cultural. 

A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 

contendo descrição, justificativa, cronograma e 

mostra de cada oficina deverá ser construído 
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coletivamente com a participação dos aprendizes, 

demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

13 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

ARTESANATO 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar 

vivências que aliem teoria e prática específicas 

sobre elementos da História do Artesanato, segundo 

a PORTARIA Nº 1.007-SEI, DE 11 DE JUNHO DE 2018, com 

possibilidades de unir os objetivos sociais, culturais e 

educacionais, para que as crianças, adolescentes e 

jovens possam experimentar as propostas e projetos 

com protagonismo a serviço de despertar os 

sentidos, sentimentos e atitudes para a prática da 

cidadania consciente, potencializando aptidões, 

ampliando os conhecimentos culturais, respeitando 

sempre sua história e sua cultura; possibilitando a 

troca de experiências, de ideias, de estilos e difusão 

cultural. A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 

contendo descrição, justificativa, cronograma e 

mostra de cada oficina deverá ser construído 

coletivamente com a participação dos aprendizes, 

demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

FOTOGRAFIA 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar vivências 

que aliem teoria e prática específicas sobre elementos da 

História da Fotografia, estilos e características específicas com 

possibilidades de unir os objetivos sociais, culturais e 

educacionais, para que as crianças, adolescentes e jovens 

possam experimentar as propostas e projetos com 

protagonismo a serviço de despertar os sentidos, sentimentos e 

atitudes para a prática da cidadania consciente, 

potencializando aptidões, ampliando os conhecimentos 

culturais, respeitando sempre sua história e sua cultura; 

possibilitando a troca de experiências, de ideias, de estilos e 

difusão cultural. A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, contendo 

descrição, justificativa, cronograma e mostra de cada oficina 

deverá ser construído coletivamente com a participação dos 

aprendizes, demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar vivências 

que aliem teoria e prática específicas sobre elementos da 

História GINÁSTICA RÍTMICA E PATINAÇÃO ARTÍSTICA estilos e 

características específicas com possibilidades de unir os 

objetivos sociais, culturais e educacionais, para que as 
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GINÁSTICA 

RÍTMICA 

crianças, adolescentes e jovens possam experimentar as 

propostas e projetos com protagonismo a serviço de despertar 

os sentidos, sentimentos e atitudes para a prática da cidadania 

consciente, potencializando aptidões, ampliando os 

conhecimentos culturais, respeitando sempre sua história e sua 

cultura; possibilitando a troca de experiências, de ideias, de 

estilos e difusão cultural. A avaliação deve observar a 

frequência, participação, dedicação do aprendiz. O projeto, 

contendo descrição, justificativa, cronograma e mostra de 

cada oficina deverá ser construído coletivamente com a 

participação dos aprendizes, demais instrutores e gestão do 

CEMA Dorival Rossi. 

 

INSTRUTOR DE 

BANDA MARCIAL 

Durante as oficinas, o instrutor deverá proporcionar vivências 

que aliem teoria e prática específicas sobre elementos da 

História da Música e Banda Marcial, estilos e características 

específicas com possibilidades de unir os objetivos sociais, 

culturais e educacionais, para que as crianças, adolescentes e 

jovens possam experimentar as propostas e projetos com 

protagonismo a serviço de despertar os sentidos, sentimentos e 

atitudes para a prática da cidadania consciente, 

potencializando aptidões, ampliando os conhecimentos 

culturais, respeitando sempre sua história e sua cultura; 

possibilitando a troca de experiências, de ideias, de estilos e 

difusão cultural. A avaliação deve observar a frequência, 

participação, dedicação do aprendiz. O projeto, contendo 

descrição, justificativa, cronograma e mostra de cada oficina 

deverá ser construído coletivamente com a participação dos 

aprendizes, demais instrutores e gestão do CEMA Dorival Rossi. 

 

SERVIÇO 

ADMINISTRATIVO 

Profissional responsável pela organização dos 

documentos contábeis, fiscais e bancários, 

referentes ao Contrato de Gestão; Realização de 

processos seletivos, orçamentos, relatórios de 

prestação de contas e demais documentos 

relacionados ao CEMA Dorival Rossi. 

 

b) Recursos materiais:  

 

Item

: 

Objeto Finalidade: 
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01 Equipamentos de som e instrumentos 

musicais  

Uso nas oficinas 

02 Móveis  e eletrodomésticos para uso nas 

oficinas e ações 

Uso nas oficinas 

03 Manutenção de instrumentos e 

equipamentos 

Uso nas oficinas 

04 Materiais de consumo para as oficinas e 

secretaria 

Uso nas oficinas 

05 Materiais e equipamentos para as oficinas 

de Circo, Dança, Ginástica Rítmica  

Uso nas oficinas 

06 Materiais  e equipamentos para as oficinas 

de Artes visuais e Fotografia 

Uso nas oficinas 

07 Produção de Eventos (Materiais, Serviços e 

Locações) 

Uso nos Eventos 

08 Manutenção do prédio (pequenos reparos) Segurança e 

funcionalidade para as 

oficinas 

09 Formação dos Instrutores e alunos, visitas 

pedagógicas, etc. (serviços, transporte e 

alimentação) 

Aprimoramento das 

ações 

 

c) Estrutura Física  

Cedida pela Prefeitura Municipal de Pradópolis 

 

 

d) Recursos financeiros: 

 

d.1) Estimativa de despesas:   

Os valores são estimados, podendo ser redirecionados entre os itens conforme 

a necessidade iminente para a realização do contrato de gestão. 

 

Item Descrição Valor: 

01 Pagamento de Instrutores  R$    450.000,00 

02 Bens duráveis  R$   16.000,00 
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03 Bens de consumo  R$   18.000,00 

04 Produção de Eventos   R$   47.000,00 

05 Manutenção do prédio  R$   15.000,00 

07 Formação  R$     8.000,00 

08 Ações para a Cidadania  R$   10.000,00 

09 Pagamento de profissional para serviço 

Administrativo 

 R$      36.000,00 

 Total   R$    600.000,00 

 

 

V – Cronograma de desembolso: 

Item: Tipo de 

despesa: 

1º 

Parcela 

2º 

Parcela 

3º 

Parcela 

4º 

Parcela 

5º 

Parcela 

6º 

Parcela 

7ª 

parcela 

8ª 

parcela 

9ª 

parcela 

10ª 

parcela 

11ª 

parcela 

12ª 

parcela 

01 
Pagamento 

de Instrutores 

 R$   

37.450,00 

 R$      

37.450,00 

 R$ 

37.450,00 

 R$ 

37.450,00 

 R$ 

37.450,00 

 R$ 

37.450,00 

 R$  

37.450,00 

 R$ 

37.450,00 

 R$ 

37.450,00 

 R$ 

37.450,00 

 R$ 

37.450,00 

 R$ 

37.450,00  

02 Bens duráveis 
 R$    

8.000,00 
        

 R$   

8.000,00 
            

03 
Bens de 

consumo 
 R$    

3.000,00 
      

 R$   

3.000,00 
      

 R$   

3.000,00 
      

04 
Produção de 

Eventos  
      

 R$ 

15.600,00 
    

 R$  

15.600,00 
    

 R$ 

15.600,00 
    

05 
Manutenção 

do prédio 
  

 R$        

7.500,00 
          

 R$   

7.500,00 
        

06 Formação     
 R$   

4.000,00 
          

 R$   

4.000,00 
      

07 
Ações para a 

Cidadania 
      

 R$   

5.000,00 
      

 R$   

5.000,00 
        

08 

Pagamento 

de 

profissional 

para serviço 

Administrativo 

 R$    

3.000,00 

 R$        

3.000,00 

 R$   

3.000,00 

 R$   

3.000,00 

 R$   

3.000,00 

 R$   

3.000,00 

 R$    

3.000,00 

 R$   

3.000,00 

 R$   

3.000,00 

 R$   

3.000,00 

 R$   

3.000,00 

 R$   

3.000,00 
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VI – Critério para aferição de cumprimento de metas: 

Item Descrição: 

01 Fornecimento de relatório trimestral 

02 Avaliação interna sobre o cumprimentos das metas 

03 Pesquisas de opinião na comunidade 

 

VII – Declaração. 

Declaro, para todos os fins, que as informações prestadas neste programa de trabalho 

foram por mim preenchidas, na qualidade de presidente da entidade qualificada no 

item I. 

Pradópolis, xxxx. 

Silvio Martins 

Prefeito Municipal 
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Anexo III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO  

 

O presente TERMO DE REFERÊNCIA visa estabelecer as especificações para PROCESSO 

LICITATORIO nº 001/2022 - EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2022, e tem por objeto 

a seleção de Organizações Sociais, atuantes na área da Educação e Cultura, para a 

gestão do CEMA - Centro Educacional Municipal de Aprendizagem Artes e Ofícios 

“Dorival Rossi”, cuja finalidade é o atendimento de crianças e adolescentes 

matriculados no ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino (contraturno escolar 

de regime de período integral – atividades diversificadas) e crianças, adolescentes, 

jovens (a partir dos 6 anos) e adultos, incluindo Pessoas com Deficiência residentes no 

município de Pradópolis em atividades culturais: Oficinas e Eventos Culturais, reunindo 

objetivos educacionais, culturais e sociais, mediante celebração de Contrato de 

Gestão com a Prefeitura Municipal de Pradópolis. 

 

1.1. ADEQUAÇÃO DO OBJETO À LEGISLAÇÃO  

O contrato de gestão em referência tem por fundamento a Constituição Federal, em 

especial por seus artigos 205 a 214; Lei Federal nº 9.394/96, que dispõe sobre as Diretrizes 

e Bases Nacionais da Educação; Leis Federais nºs 8.069/90; 8.666/93 e 9.637/98, e suas 

alterações; Lei Federal 13.019/2014, Lei Municipal nº 1.488, de 01 de março de 2016, 

regulamentada pelo Decreto Municipal nº 101, de 14 de setembro de 2017 e demais 

disposições regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as condições 

estabelecidas neste instrumento. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Educação – atividades diversificadas para alunos matriculados no ensino 

fundamental da rede municipal de ensino. 

Tendo em vista o compromisso que Administração Pública Municipal de Pradópolis tem 

com a qualidade da educação básica, bem como a meta de oferecer serviço 

educacional de excelência a seus munícipes, o Departamento Municipal de 

Educação vem tomando iniciativas no sentido aperfeiçoar a oferta do ensino 

fundamental, respondendo às necessidades da população, sem perder de vista os 

seus deveres constitucionais em relação à garantia do direito à educação (pública, 

gratuita e de qualidade). 

Para tanto, verificou-se que além da oferta de vagas no ensino fundamental, é 

imperioso ampliar a carga horária destes alunos de forma a aumentar o seu tempo de 

permanência na escola, visando à melhoria da aprendizagem por meio do 

desenvolvimento de atividades diversificadas, abrangendo as Linguagens da Arte 

(Música, Dança, Artes Visuais, Audiovisual, Teatro, Circo), dos Ofícios (Culinária, 

Artesanatos), no contraturno escolar (regime de tempo integral), o que impulsionará o 

melhor desempenho educacional e a redução do abandono e da reprovação 

escolar. Tais atividades diversificadas se desenvolvem na sede do CEMA - Centro 

Educacional Municipal de Aprendizagem Artes e Ofícios “Dorival Rossi”, cujo espaço e 

infraestrutura são adequados ao atendimento de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, incluindo Pessoas com Deficiência. 

Registre-se que o poder público, em estrita observância às diretrizes educacionais 

emanadas pelo Conselho Nacional de Educação, prima pela qualidade social da 

educação, resultante da garantia de um padrão de qualidade, com pleno acesso, 

inclusão e permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com 

redução da evasão, da retenção e da distorção de idade/ano/série, sendo esta uma 
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conquista coletiva de todos os sujeitos do processo educativo (Resolução CNE/CEB nº 

04/2010, art. 8º). 

Ademais, é sabido que o Plano Nacional da Educação (Lei 13005/2014) tem como 

meta a ampliação da educação em tempo integral: 

 

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo 

menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação 

básica. 

 

Em igual sentido são as disposições da Lei Federal 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional): 

 

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 

quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente 

ampliado o período de permanência na escola. 

(...) 

§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo 

integral, a critério dos sistemas de ensino. 

 

2.2. Cultura - Oficinas de Arte e Ofícios para Crianças, Adolescentes, Jovens e 

Adultos, incluindo Pessoas com Deficiência residentes no Município. 

 

A parceria que se busca junto às Organizações Sociais para a gestão do CEMA, além 

dos objetivos educacionais descritos no item 2.1, tem objetivos relacionados à Cultura 

– Fomento, Abrangência, Reflexão, Comunicação, Emoção, Estética, História e outros, 

sempre interligados com superação, busca de estilo, autoestima, inclusão, combate 
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ao preconceito, solidariedade, respeito, responsabilidade e outros valores que a 

Cultura permite desenvolver nas crianças, adolescentes e jovens com prazer e 

ludicidade no espaço do CEMA Dorival Rossi. 

Portanto, visa-se o atendimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, incluindo 

Pessoas com Deficiência residentes no Município, possibilitando, inclusive, a 

complementação do trabalho social, prevenindo a ocorrência de situações de risco 

social e fortalecendo a convivência comunitária dos usuários; a promoção e acesso a 

serviços setoriais, em especial das políticas de educação, cultura e lazer, contribuindo 

para o usufruto dos demais direitos sociais constitucionalmente assegurados aos 

cidadãos, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; a troca de 

experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos 

familiares e comunitários. 

Por outra via, é importante ressaltar que nem todas as crianças e adolescentes 

residentes no município estão matriculados na rede municipal de ensino de Pradópolis, 

que também conta com as redes de ensino Estadual e particular. Em tais casos há 

preocupação tanto do Poder Público, como dos pais e responsáveis, com o período 

ocioso destes, já que em última instância este período pode ser a porta de entrada 

para os perigos da vida. 

Nestes casos, é sabido que atividades de cunho cultural podem potencializar as 

relações e interatividades sociais, estimular jovens talentos, dentre outros tantos 

aspectos positivos que tais projetos podem propiciar.  

Busca-se, assim, manter e disponibilizar um espaço de oportunidades para fazer 

despertar e evoluir os sentidos dos aprendizes, suas famílias e toda a comunidade, 

elevando a qualidade e perspectiva de sucesso na vida e relacionamentos, vivenciar 

um mundo mais rico em cultura, conhecimentos e possibilidades. Cultura e saberes 

para vencer dificuldades, superar obstáculos, exercer a cidadania e solidariedade. O 

exercício do protagonismo infantil e juvenil pode proporcionar à personalidade e 
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comportamento do futuro adulto, maior condição de gerir a própria vida: pessoal, 

profissional, artística, política, cidadã, enfim, dentre tantos benefícios que temos 

estudado e vivenciado, de vislumbrar um presente e futuro digno e feliz. 

Assim, a presente parceria atingirá melhores metas de desempenho, maior qualidade, 

eficiência e economicidade no gerenciamento do CEMA Dorival Rossi, fator 

preponderante na qualidade do aprendizado, beneficiando toda a coletividade. 

 

3. OBJETO ESPECÍFICO DO CONTRATO DE GESTÃO – PÚBLICO ALVO 

 

3.1 – Alunos matriculados na rede municipal de ensino: 

 

O atendimento, das crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino 

municipal, em salas do ensino fundamental, a partir de 6 anos, será realizado no 

contraturno escolar e integrará as atividades diversificadas do currículo escolar 

(período integral), por meio de oficinas de Arte e Ofícios.  

 

3.2 – Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos, incluindo Pessoas com Deficiência, 

residentes no município. 

 

O atendimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, a partir de 06 anos de 

idade, residentes no município de Pradópolis, que não estão matriculadas na rede 

municipal de ensino, para desenvolvimento de atividades relacionadas à Cultura – 

Fomento, Abrangência, Reflexão, Comunicação, Emoção, Estética, História e outros, 

por meio de oficinas de Arte e Ofícios. 

 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
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12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, até o limite de 60 

(sessenta) meses, a critério da Administração. 

 

5. UNIDADE DE EXECUÇÃO 

CEMA - Centro Educacional Municipal de Aprendizagem Artes e Ofícios “Dorival Rossi”, 

localizado a Rua Tiradentes, 1061 – Centro e polos descentralizados conforme 

demanda de alunos nos demais bairros no município de Pradópolis.  

 

6. ATENDIMENTOS - VAGAS 

 

6.1 – Do número de atendimentos - vagas: 

 

6.1.1. Alunos matriculados na rede municipal de ensino 

No mínimo, 400 vagas nas Oficinas de Arte e Ofícios do CEMA. 

Considerando a média dos anos anteriores, estima-se a variação do número de 

matrículas em 10% (dez por cento) para mais e para menos. 

 

6.1.2. Crianças, Adolescentes e Jovens residentes no município. 

Ainda, deverão ser disponibilizadas, no mínimo, 80 vagas para os atendimentos de 

crianças, adolescentes, jovens e adultos, incluindo Pessoas com Deficiência, residentes 

no Município (a partir dos 6 anos), não matriculados na Rede Municipal de Ensino.   

 

6.2 – Dos profissionais: 

 

6.2.1 – Dos professores/instrutores de atividades diversificadas: 

Para consecução dos objetos previstos no Contrato de Gestão, a Organização Social 

deverá dispor de profissionais apresentem projetos que possuam metodologia e 
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didática apropriadas para crianças, adolescentes, jovens e adultos, incluindo Pessoas 

com Deficiência, vinculados às linhas formativas humanistas do Departamento 

Municipal de Educação e do Departamento Municipal de Cultura de Pradópolis, para 

promoção da cidadania e difusão cultural a ser socializada com a comunidade. 

A jornada de trabalho dos professores/instrutores será composta por HTA (Horário de 

Trabalho com Alunos), HTC (Horário de trabalho Coletivo). O HTE (Horário de trabalho 

em eventos). 

Os contratos serão de Prestação de Serviço e remunerados mediante a apresentação 

de Relatório Mensal e apresentação de Nota Fiscal, considerando a atribuição de 

carga horária mensal realizada pelos Diretores dos Departamentos de Educação e de 

Cultura e Turismo de acordo com a análise dos projetos, demanda e interesse do 

município. 

A Jornada de trabalho do Instrutor de Oficina, em Contrato de Prestação de Serviços 

será de no máximo 80 horas mensais (onde serão descritos os horários em contato 

direto com os alunos para ministrar teoria e prática de cada Oficina e horários 

reservados para reuniões mensais e eventos e mostras artísticas), podendo acontecer 

com atividades presenciais e/ou remotamente, via Internet. Será atribuída e 

contratada de acordo com a demanda de interesse e relevância observada pela 

Comissão Acompanhamento e Avaliação e do Departamento Municipal de 

Educação e Departamento de Cultura em comum acordo com a Associação de 

Assistência e Desenvolvimento ao Adolescente de Pradópolis–PROJOVEM, sem alterar 

o montante financeiro programado no cronograma de repasses financeiros totais à 

Organização Social. 

Valor da hora-oficina: 

● Instrutores de Oficina com Curso Superior completo: R$28,24 

● Instrutores de Oficina com Ensino Médio completo: R$26,90 
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Observação importante: O mesmo prestador de serviço poderá ministrar Oficinas 

diversas, dentro da mesma linguagem artística, respeitando-se a carga horária total 

atribuída pelo período de execução e capacidade técnica para execução de 

variantes propostas ou projetos no Planejamento Anual e Proposta Político Pedagógica 

do CEMA Dorival Rossi. 

7. Da organização das Oficinas de Arte e Ofícios. 

 

Para os alunos da Rede Municipal de Ensino o Projeto Político-Pedagógico e a 

organização curricular deverão observar à legislação educacional vigente e, 

especialmente, as diretrizes do Conselho Nacional de Educação e as disposições do 

Departamento de Educação do Município. 

O atendimento dos alunos no CEMA Dorival Rossi poderá ser realizado em turmas 

agrupadas por categoria e/ou idade, a depender das atividades realizadas, de 

acordo com a demanda das matrículas, garantindo a frequência, a evolução e o 

interesse. 

  

Algumas turmas são constituídas por alunos com proximidade de faixa etária, outras 

heterogêneas (06 a 18 anos), levando em consideração a flexibilidade da 

permanência na oficina de acordo com sua adaptação, grau de dificuldade e gosto 

pessoal. Para efeitos de formação de grupos (ex. musicais, teatrais, trupes circenses, 

equipe de produção e outros) e integração entre oficinas, poderá haver outros 

modelos de agrupamentos para estudos, reflexões e produção de eventos. 

 

Serão ofertadas oficinas abrangendo as Linguagens da Arte (Música, Dança, Artes 

Visuais, Teatro, Circo), dos Ofícios (Artesanato, Fotografia), de acordo com o 

planejamento escolar a ser constituído por toda a equipe em reuniões de 8 horas 

mensais, que tratará, além da metodologia, planos de trabalho individuais e conjuntos, 
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estratégias e conteúdos das aulas e oficinas e ainda manter ativos os objetivos 

socioeducativos e culturais durante todas as fases do projeto, que incluem: 

planejamento, desenvolvimento das aulas e oficinas, implantação dos projetos 

individuais e coletivos, preparação de reuniões e eventos, divulgação, resultados, 

avaliação e registros. 

 

As atividades serão organizadas em cinco áreas principais: dança, música, circo, 

teatro e artes visuais – e serão subdivididas em oficinas específicas, conforme 

quadrante abaixo: 

 

Área OFICINAS Descrição 

DANÇA 

STREET DANCE  

Elemento do Hip Hop, Street Dance, História da 

Dança, destaque às modalidades B.Boying, 

Poppin, Lockin e Up-rockin, 

MULTI ESTILOS 

Apresentação de estilos de dança (ritmos 

nacionais e internacionais, clássicos, modernos e 

contemporâneos) 

MÚSICA 

PERCUSSÃO 

Apresentação de estilos musicais (nacionais, 

internacionais, clássicos, modernos e 

contemporâneos), teoria e prática específica de 

cada instrumento, formação de grupos musicais 

(bandas, orquestras, camerata, duetos, ...) 

VIOLÃO/GUITARRA 

VIOLINO 

TECLADO 

SOPRO 

CANTO/CORAL 

CIRCO 

MODALIDADES 

CIRCENSES 

Ilusionismo, faquirismo, bicicletas e monociclos, 

perna de pau, patinação, portagem, 

contorcionismo, parada de mão, jogos 

malabares, equilíbrio de objetos, pirofagia 

báscula, jogos icários, antípodas, parada de 

mãos ou de cabeça, saltos, contorcionismo, 

acrobacias, diabolô  

ACROBACIAS 

AÉREOS 

Trapézio, tecido, corda indiana, lira, anéis 

volantes ou argolas, corda bamba, quadrante 
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TEATRO   

Noções básicas da técnica física e vocal do ator, 

analisa  Aulas teóricas e práticas, com o auxílio 

de textos, bem como experimentação dos 

conceitos e atividades em grupo. personagens e 

desenvolve a percepção espacial, temporal, 

rítmica e sonora; jogos teatrais e improvisações; 

Análise do personagem; Leitura e estudos de 

texto; Montagem de cenas; Dinâmicas de 

desinibição individual e em grupo ; 

Apresentação de aula aberta 

ARTES 

VISUAIS 

 

Pintura, Desenho, Escultura, Modelagem, 

Instalação, Visagismo, Cenografia, Scrapbooking, 

Encadernação, Cartonagem, Muralismo, Grafite, 

Mangá, etc. 

ARTESANATO 

Trabalhos com tecidos, linhas, fitas, fios diversos, 

customização, materiais alternativos, naturais, 

construção de cenários, figurinos, acessórios para 

Dança, Teatro, Circo, etc. 

 
INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

AUDIOVISUAL 

Produção Fotográfica (artística, documental, 

jornalística, paisagismo, publicitária, etc.)  

Produção Audiovisual (Podcast, Animação, 

Curta-metragem, Documentário, Clip, Teaser, 

Registros de eventos,  

 

INSTRUTOR DE 

OFICINA DE 

GINÁSTICA 

RÍTMICA 

Movimentos corporais baseados nos elementos 

do Ballet, da dança, trabalhando todos os 

músculos aumentando a  capacidade física e 

motora, flexibilidade, agilidade, resistência, força, 

equilíbrio e sincronia com a música. Manuseio de 

aparelhos como fita, arco, bola, corda e massas. 

 
INSTRUTOR DE 

BANDA MARCIAL 

Conhecimentos específicos de instrumentos de 

Banda Marcial para composição dos repertórios 

musicais, com abordagem teoria musical e 

instrumentos; abordagem do estudo das notas, 

partituras, estudo do solfejo, unidade de grupo, 

disciplina, musicalidade, coordenação motora, 

dicção motora, ritmo, etc. 

 

Considerando-se que as ações do Projeto CEMA Dorival Rossi devem existir para, 

acima de tudo, estimular a participação efetiva das crianças, adolescentes, jovens e 
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adultos, incluindo Pessoas com Deficiência, cumprindo as características precípuas da 

ARTE que é Comunicação, Expressão, Criação e Percepção, apresentando às famílias 

e toda a comunidade os estudos e construções artísticas produzidas durante as 

oficinas, deverão ser organizados espetáculos, festivais, saraus, mostras, exposições 

compostos pelas Oficinas de maneira integrada.  

 

Os temas e formatos serão definidos conjuntamente com a entidade, Departamento 

Municipal de Educação, Departamento Municipal de Cultura e alunos, de acordo 

com o calendário escolar e municipal. Dentre outras atividades que poderão ser 

realizadas pelo município e eventuais convites, deverão ser realizadas os seguintes 

eventos: 

●  Participação no Calendário Cultural da cidade; 

● Espetáculo de Artes Integradas; 

● Festival de Música; 

● Festival de Dança; 

● Festival de Circo e Teatro; 

● Exposição de Artes Visuais; 

● Feiras e espaços de Arte diversos. 

 

8. CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

 

8.1. Ambiente físico 

 

A unidade de execução já se encontra adequada para o atendimento dos alunos da 

rede municipal. 

A Organização Social deverá manter, no mínimo, sala(s) de atendimento 

individualizado, sala(s) de atividades coletivas e comunitárias e instalações sanitárias, 
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com adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, salubridade, 

limpeza, organização e acessibilidade em todos seus ambientes de acordo com as 

normas da ABNT.  

Compete, ainda, à Organização Social a responsabilização pela manutenção das 

unidades como jardinagem, reparos elétricos, pintura, dentre outros. 

Ampliações, reformas estruturais ocorrerão por conta da Prefeitura Municipal. 

 

8.2     Recursos materiais 

 

Para o desempenho das atividades objetos do contrato de gestão a Organização 

Social será responsável pela aquisição de bens duráveis e de consumo, necessários ao 

desenvolvimento das atividades. 

O CEMA já conta com um patrimônio de bens duráveis, que serão cedidos para uso, 

mediante termo, para a Organização Social, que ficará responsável pela manutenção 

constante. Havendo necessidade de substituição do bem cedido, deverá ser 

observado o disposto no art. 13 da Lei Municipal nº 1.488/2016. 

 

8.3 Recursos Humanos 

8.3.1 – Professores/instrutores das oficinas: 

A Organização Social será responsável pela contratação de profissionais capacitados 

e especializados nas áreas de atendimento, com experiência profissional em projeto 

educacional e socioculturais comprovados e nível de escolaridade adequado. 

 

8.3.2 - Profissional para serviço administrativo: 

A Organização Social será responsável pela contratação de profissional qualificado 

para:  
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● Organização dos documentos contábeis, fiscais e bancários, referentes ao 

Contrato de Gestão; 

● Realização de processos seletivos, orçamentos, relatórios de prestação de 

contas e demais documentos relacionados ao CEMA Dorival Rossi. 

 

9. VALOR REFERENCIAL DO REPASSE. 

 

Será disponibilizado o valor de até R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) por ano (12 

meses), para a Organização da Sociedade Civil que firmar o contrato de gestão com 

o município de Pradópolis, a ser desembolsado conforme cronograma apresentado 

no Programa de Trabalho. 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

As despesas decorrentes da execução do presente Termo de Referência correrão à 

conta de recursos próprios do orçamento vigente, alocado sob a classificação 

funcional:  

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02 PODER EXECUTIVO 

02 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

020413 EDUCAÇÃO 

12 Educação 

12 361 Ensino Fundamental 

12 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 

12 361 0059 2489 0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" 

148 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

0.01.00 200.001 EDUCACAO 25%  

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

02 PODER EXECUTIVO 

02 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

020801 DIVISÃO DE CULTURA 

13 Cultura 

13 361 Ensino Fundamental 

13 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 
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13 361 0059 2489 0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" 

312 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

0.01.00 110.000 GERAL 

10.1. Para o público alvo descrito no item 3.1 (Educação): 

 80%  

Departamento Municipal de Educação 

 

10.2. Para o público alvo descrito no item 3.2 (Cultura): 

20% 

Departamento Municipal de Cultura 

 

 

SILVIO MATINS 

Prefeito Municipal 


