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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.019/2021-04 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio da 

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - SECOMP, torna público aos 

interessados que realizará CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES DE OFICINA “DANÇA PARA TODOS”, VOLTADO PARA A PROMOÇÃO NA ÁREA 

DA CULTURA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE–MS, autorizado no processo 

administrativo nº 13.019/2021-04, em atenção à solicitação da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo - SECTUR e em conformidade com as regras e procedimentos estabelecidos 

na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como demais 

especificações e exigências previstas neste edital e seus anexos integrantes. 

HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: Os envelopes poderão ser entregues 

a partir da publicação do aviso de abertura do credenciamento, de segunda a sexta-feira, em 

dias úteis, no horário das 07h30min às 11h00min e das 13h00min às 17h30min (horário local), 

na Secretaria-Executiva de Compras Governamentais – SECOMP, localizada na avenida Afonso 

Pena, 3297 – Centro, térreo. 

DATA DA PRIMEIRA SESSÃO PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES: A primeira sessão para 

abertura dos envelopes será realizada 14 (quatorze) dias, após a publicação do aviso de 

abertura do credenciamento, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR, 

localizada nesta Capital, na rua Usi Tomi, nº 567, Carandá Bosque, às 13h30min.  Após a 

primeira sessão de abertura, os demais envelopes entregues serão abertos com intervalo de 

14 (quatorze) dias, a partir da homologação do resultado dos habilitados ou inabilitados, no 

mesmo horário e local. 

VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO: O credenciamento permanecerá aberto pelo período de 

10 (dez) meses ou até que seja utilizado todo o recurso estimado para a sua realização.  
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OBTENÇÃO DO EDITAL: na Secretaria-Executiva de Compras Governamentais – SECOMP, no 

endereço supracitado, e/ou no site http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/, 

podendo ainda obter informações pelo telefone (67) 3314-3267, das 07h30min às 11h00min 

e das 13h00min às 17h30min (horário local). 

1.  DO OBJETO, DOS VALORES E CONDIÇÕES GERAIS: 

1.1. O presente edital tem por objeto o credenciamento de pessoas físicas para realização de 

atividades de oficina “dança para todos”, voltado para a promoção na área da cultura, no 

município de Campo Grande – MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo - SECTUR. 

1.2. O procedimento visa credenciar pessoas físicas para ministrar oficinas da arte da dança 

nos locais mencionados no subitem 8.9.2, nas seguintes modalidades: 

MODALIDADES METODOLOGIA DE ENSINO FAIXA ETÁRIA CARGA HORÁRIA 

DANÇA DE RUA 

 Técnicas básicas conectando 

movimentos e estilos; 

 Desenvolvimento de ritmos; 

 Coordenação de movimentos 

 Sensibilização com batidas e ritmos. 

 

10 a 17 anos 

10 h/a mensal 

somente sábado, 

devendo ser 

atendidas 02 turmas 

por sábado. 

DANÇA DO VENTRE 

 Técnicas com sequências; 

 Expressões e ritmos, com 

espontaneidade e expressão; 

 Técnicas de quadril isoladas, em 

diferentes velocidades e ritmos; 

 Isolamento de dorso, oitos, 

ondulações, movimentos dos braços, 

vibrações com diferentes movimentos, 

giros, dentre outros; 

 Combinação de passos e sequências 

com ênfase nos ritmos. 

A partir de 13 anos 

10 h/a mensal 

somente sábado, 

devendo ser 

atendidas 02 turmas 

por sábado. 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
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1.3. Serão desenvolvidas 04(quatro) linguagens de dança e contemplados 10(dez) 

professores(as), sendo 04(quatro) para dança de rua, 02(dois) para dança de salão, 02(dois) 

para dança do ventre e 02(dois) para dança contemporânea, observado o disposto no subitem 

8.2. 

1.4. As demais informações relativas aos objetivos, público alvo, faixa etária a ser 

contemplada pelas oficinas, local de realização do curso/oficina, conteúdo, recursos didáticos, 

entre outros, se encontram dispostas no plano de curso/oficina (ANEXO VI). 

DANÇA DE SALÃO 

Técnica Individual:  

 Desenvolver o conhecimento e 

habilidade do mecanismo corporal que 

permite a execução dos movimentos, 

(consciência corporal); 

Técnica do Movimento: 

  Conquistar o conhecimento e 

habilidade que permita saber executar os 

movimentos característicos de cada uma 

das danças de salão, sozinha, 

independentemente da condução do 

par. 

 Técnica de Inter-relação: Adaptação ao 

dançar abraçado com outra(o). 

 Ensinar as pessoas dançarem de 

maneira flexível e leve, sabendo 

improvisar com naturalidade, devido a 

capacidade de adaptação. 

A partir de 13 anos 

10 h/a mensal 

somente sábado, 

devendo ser 

atendidas 02 turmas 

por sábado. 

DANÇA 

CONTEMPORÂNEA 

 Desenvolver a atenção, raciocínio, 

composição corporal, criatividade e 

coordenação motora global; 

 Trabalhar a comunicação verbal e não 

verbal, além de desenvolver as 

habilidades motoras, emocional e social, 

pela qual deverá desenvolver habilidades 

que atingem o campo físico.  

A partir de 13 anos 

10 h/a mensal 

somente sábado, 

devendo ser 

atendidas 02 turmas 

por sábado. 
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1.5. Os valores para a contratação dos profissionais de dança e o quantitativo de horas/aula 

seguem na tabela abaixo: 

Modalidade/oficina 
Hora/Aula 

Total de Horas Valor Bruto Valor Líquido 
Dança de rua 202,00 169,68 400 
Dança do ventre 202,00 169,68 200 
Dança de salão 202,00 169,68 100 
Dança de salão 
capacitado em 
educação especial e 
inclusiva 

202,00 169,68 100 

Dança 
contemporânea 202,00 169,68 200 

**Informações contidas na Resolução Normativa nº 15, de 16 de abril de 2021, divulgada no 

DIOGRANDE de 19 de abril de 2021 e no item 4 do termo de referência. 

1.5.1. A quantidade de horas a serem prestadas por cada profissional é estimada e será 

utilizada conforme a necessidade. 

1.6. O valor total estimado para o presente credenciamento é de R$ 202.000,00 (duzentos e 

dois mil reais), visando remunerar as aulas ministradas pelas pessoas físicas credenciadas pelo 

período de vigência do credenciamento. 

1.7. Uma vez utilizado todo recurso previsto para o credenciamento ficarão suspensos novos 

cadastros.  

1.8. É vedado ao credenciado subcontratar, ceder ou transferir os serviços deste instrumento, 

sob pena de descredenciamento. 

2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar deste credenciamento exclusivamente interessados, cujo o ramo de 

atividade seja compatível com o objeto mencionado no subitem 1.1, que atendam a todas as 

condições estabelecidas neste edital e que atendam a todos os requisitos abaixo: 

a) Ser pessoa física; 

Valor bruto mensal por oficina R$ 2.020,00 
Retenção INSS prestador avulso (11%) R$ 222,20 
Retenção de ISSQN (5%) R$ 101,00 
Valor líquido mensal por oficina R$ 1.696,80 
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b) Maior de 18 anos; 

c) Executar atividades na área de dança, na faixa etária específica da modalidade, há no 

mínimo 02 (dois) anos. 

2.2. Não poderão participar deste credenciamento as pessoas físicas: 

a) Que se enquadrem em qualquer das vedações do artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 

b) Servidores públicos municipais e membros da Comissão de Seleção da SECTUR ou da 

Comissão de Credenciamento da SECOMP, ou seus cônjuges, companheiros, parentes 

consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 1º (primeiro grau), ascendentes 

ou descendentes; 

c) Que estejam suspensas para participar de licitação ou impedidas de contratar com a 

Administração; 

d)  Que sejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição. 

2.3. As adesões ao presente credenciamento serão gratuitas e a participação implica 

automaticamente na aceitação integral e irretratável de todos os conteúdos e anexos contidos 

no Edital. 

2.4. O credenciamento não estabelece obrigação à SECTUR em efetuar qualquer contratação, 

constituindo apenas cadastro para atendimento das demandas, quando evidenciadas. 

3.  DO REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO: 

3.1. Para participar do presente credenciamento, os interessados deverão entregar em único 

envelope lacrado, TODOS os documentos de habilitação jurídica (BLOCO I) e a documentação 

artística (BLOCO II), elencados no item 4 deste edital. 

3.1.1. Os interessados poderão se inscrever em apenas 01 (uma) modalidade de dança. 

3.2. A entrega do envelope poderá ser realizada pessoalmente, mediante protocolo, na 

Secretaria-Executiva de Compras Governamentais – SECOMP, no dia, nos horários e local 

especificados no preâmbulo deste edital, ou ainda, por correspondência, no mencionado 
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endereço, mediante AR. 

3.2.1. No caso de remessa de envelope via correio, será considerada como data de entrega da 

documentação a data do efetivo recebimento por parte da Administração. 

3.2.2. A Administração não se responsabiliza por eventuais atrasos, extravios ou quaisquer 

outras ocorrências com o envelope contendo a documentação. 

3.3. O envelope deverá conter na parte externa as seguintes informações e em seu conteúdo 

as documentações exigidas no item 4: 

 
 

ENVELOPE ÚNICO - “DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO” 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
“DANÇA PARA TODOS” 

CREDENCIAMENTO N. 003/2021 
Nome completo do(a) interessado(a): _____________ 

Endereço Completo: _____________ 
 

 
 

4. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO: 

4.1. O(s) interessado(s) em se credenciar(em) para ministrar as aulas deverá(ão) apresentar, 

conforme o subitem 3.1 e 3.3, sob pena de inabilitação/não credenciamento, os seguintes 

documentos: 

4.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA (BLOCO I): 

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato (ANEXO I). 

 
II. Cópia simples do RG e CPF;  

 
III. Cópia simples do PIS/NIS/PASEP; 

 
IV. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, 

nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014);  
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V. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos, 

compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão 

competente, da localidade de domicílio do interessado; 

 

VI. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de Débitos 

Municipais);  

 
VII. Deverá ser informado na ficha de inscrição os dados bancários (nome do banco/ agência e 

conta corrente) do candidato, juntamente com o comprovante bancário, para fins de 

recebimento dos pagamentos. 

4.1.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO ARTÍSTICA (BLOCO II): 

I. Currículo do ministrante; 

II. Documentos que comprovem suas atividades na área da dança, há pelo menos 02(dois) 

anos na faixa etária específica da modalidade, podendo ser apresentados, entre outros 

documentos: 

a) Matérias de jornais e revistas, fotos ou vídeos de trabalhos, com as datas de realização; 

b) Cópia da carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviço; 

c) Declaração ou atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado compatíveis com o segmento pretendido e que atestem a 

experiência exigida na faixa etária da modalidade escolhida; 

d) Poderão ser indicados, também, links da internet, contendo informações sobre 

trabalhos já realizados pelo profissional; 

e) Histórico escolar do curso ou graduação, especificamente aos professores candidatos 

a 01 (uma) vaga para a modalidade de Dança de Salão. 

III. Cópia simples do diploma de conclusão do curso superior, pós-graduação e/ou mestrado 

na área da dança; 

IV. Cópia simples do diploma de conclusão do curso superior, e/ou pós-graduação e/ou 

mestrado e/ou especialização na área de Educação Especial e Inclusiva, especificamente 
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aos professores candidatos a 01 (uma) vaga para a modalidade de Dança de Salão, 

capacitado em educação especial e inclusiva. 

4.1.2.1. O rol de documentos contidos nas alíneas do item II do subitem 4.1.2 não é exaustivo, 

podendo ser apresentados outros documentos, desde que não sejam auto declaratórios. 

4.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

4.2.1. Toda a documentação exigida para o credenciamento deverá ser apresentada de forma 

legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, podendo ser cópias simples, publicações de 

Diário Oficial e/ou documento extraído da internet.  

4.2.2. A participação no presente credenciamento, implica na declaração por parte do 

interessado de que as informações prestadas e os documentos apresentados para fins de 

inscrição presumem-se verdadeiros e autênticos, ficando o interessado ciente que a falsidade 

das informações e documentações configura crime previsto no Código Penal Brasileiro e 

passível de apuração na forma da lei. 

4.2.2.1. A SECTUR poderá checar todas as informações previstas acima, a fim de constatar sua 

veracidade, ressaltando-se que as informações que contenham conteúdo que não 

corresponda à verdade, com o objetivo de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos 

relevantes constitui-se crime, previsto no artigo 299 do Código Penal e punível com reclusão, 

de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa, a ser apurado pelas autoridades policiais e judiciárias 

competentes. 

4.2.3. A Administração não se responsabiliza por eventuais falhas na entrega, extravios de 

documentos ou quaisquer outras ocorrências no credenciamento.  

4.2.4.  Os documentos que demandarem prazo deverão estar no prazo de validade neles 

previstos que, uma vez não mencionado, será considerado como de até 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua emissão. 

4.2.5. No caso de documentos emitidos em língua estrangeira, os mesmos deverão estar 

acompanhados da tradução para língua portuguesa nos termos da legislação vigente.  

4.2.6. Não serão admitidas modificações ou substituições de quaisquer documentos, após a 
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sua entrega à Administração.  

4.2.7. É permitida à Administração, a qualquer tempo, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a documentação apresentada pelos interessados, na forma do 

§3º do art. 43 da Lei nº 8.666/1993. 

4.2.7.1. Não poderá ser credenciada a pessoa que deixar de prestar as informações 

complementares acima solicitadas mencionada à título de diligência. 

4.2.8. A apresentação de documentos de forma incompleta, ilegível, rasurada, bem como, a 

falta das informações ou de quaisquer documentos obrigatórios exigidos no presente edital 

ou suas apresentações tardias ou em desconformidade com este instrumento, implicará no 

não credenciamento do interessado, não havendo, contudo, óbice para que o mesmo 

participe novamente do credenciamento, quantas vezes entender pertinente, com a 

apresentação de documentos que atendam a este edital. 

5. DAS ATRIBUIÇÕES: 

5.1. À Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR caberá: 

I - Acompanhar e conduzir o processo de credenciamento;  

II - Monitorar o cumprimento do Edital de Credenciamento e dos atos normativos 

complementares dele decorrentes;  

III- Examinar e se manifestar quanto às impugnações e pedidos de esclarecimentos, propondo 

à SECOMP a elaboração de alteração na minuta do edital, quando cabível; 

IV- Conferir, rubricar e analisar os pedidos de inscrição dos interessados e analisar os 

documentos relativos à habilitação jurídica (bloco I) e à documentação técnica (bloco II); 

V- Elaborar as listas de credenciados; 

VI- Receber, examinar e se manifestar quanto aos pedidos de recurso referentes à habilitação 

jurídica e à documentação técnica; 

VII- Encaminhar à SECOMP os atos que demandarem divulgação para a devida publicação; 
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VIII- Elaborar parecer final, encaminhando o processo devidamente instruído à autoridade 

superior, com vistas a homologação; 

IX - Proceder ao descredenciamento, em caso de descumprimento das obrigações assumidas; 

X- Aplicar penalidade, quando cabível;  

XI - Resolver os casos omissos. 

5.2.  À Secretaria-Executiva de Compras Governamentais–SECOMP, caberá: 

I- Elaborar o edital da licitação; 

II- Elaborar parecer inicial quanto à minuta do edital,  

III- Publicar o aviso de abertura do credenciamento; 

IV- Receber as impugnações e os pedidos de esclarecimentos referentes à minuta do edital, 

encaminhando, quando couber, à SECTUR para análise e manifestação; 

V- Elaborar adendo ao edital, quando cabível;  

VI- Receber os envelopes dos interessados encaminhando-os à SECTUR para análise e 

julgamento; 

VII- Divulgação dos atos que demandarem publicação. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS: 

6.1. O credenciamento será conduzido pelas Comissões da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo – SECTUR publicadas no DIOGRANDE nº 6.409, de 9 de setembro de 2021, p. 35. 

6.1.1. À Comissão de Seleção Documental, designada na Resolução “PE” SECTUR nº 80, de 03 

de setembro de 2021, publicada na impressa oficial acima, compete a análise dos documentos 

de habilitação jurídica (BLOCO I).  

6.1.2. À Comissão de Seleção Artística, designada na Resolução “PE” SECTUR nº 82, de 03 de 

setembro de 2021, publicada na impressa oficial acima, compete o exame da documentação 

artística (BLOCO II). 
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6.2. A primeira reunião para análise da documentação dos interessados será realizada em 

sessão pública, 14 (quatorze) dias após a publicação do aviso de abertura do credenciamento 

nos veículos oficiais, na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR, 

localizada nesta Capital, na rua Usi Tomi, nº 567, Carandá Bosque, CEP:79032-425, às 

13h30min. 

6.3. As demais sessões ocorrerão com o intervalo de 14 (quatorze) dias, a partir da 

homologação do resultado dos habilitados ou inabilitados, no mesmo local, e no mesmo 

horário. 

6.4. Caso alguma das datas anteriormente mencionadas recaiam em feriado, ponto facultativo 

ou final de semana, a data para realização da abertura dos envelopes dos interessados será 

transferida automaticamente para o dia útil subsequente. 

6.5. As documentações dos interessados serão recebidas na SECOMP, em dias úteis, de 

segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h00min e das 13h00min às 17h30min, no local 

mencionado no preâmbulo, sendo remetidos posteriormente à SECTUR, para análise dos 

documentos apresentados pelos proponentes. 

6.6. Após o exame das documentações pelas Comissões mencionadas no subitem 6.1.1 e 6.1.2 

deste edital, o proponente será declarado habilitado ou inabilitado. 

6.6.1. Serão habilitados/credenciados todos os interessados que atenderem as condições 

previstas no edital e seus anexos. A decisão quanto ao credenciamento não implica 

necessariamente na assinatura do Termo de Credenciamento. 

6.6.2. Não serão credenciados os interessados que deixarem de apresentar, ou apresentarem 

de maneira irregular, qualquer documento exigido neste edital, o que não impede o 

interessado de participar novamente do credenciamento, apresentando a documentação 

pertinente. 

6.7. Será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s) com todos os fatos relevantes das sessões, 

a(s) qual(is) será(ão) disponibilizada(s) no portal da transparência 

(http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/) ficando acessíveis aos eventuais 

interessados. 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/
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6.8. O resultado das análises quanto à habilitação ou inabilitação dos interessados, por 

modalidade, será divulgado em veículo(s) oficial(is) e disponibilizado no site 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/.  

6.9. Com a publicação do resultado nos veículos oficiais, abrir-se-á contagem de prazo para 

apresentação de recurso por parte dos interessados, sendo franqueada vista dos autos. 

6.10. Transcorrido o prazo recursal sem a apresentação de recurso ou julgado os recursos 

eventualmente interpostos será divulgada a lista com a ordem de classificação para 

distribuição das demandas da SECTUR. 

6.11. O procedimento de credenciamento será homologado pela autoridade competente, 

após o julgamento de eventual interposição de recurso, conforme dispõe o item 10 deste 

edital. 

6.12. O procedimento de credenciamento permanecerá aberto pelo período de 10 (dez) 

meses, os candidatos interessados poderão apresentar sua documentação a qualquer 

momento dentro desse período ou até que o recurso orçamentário previsto se esgote, desde 

a publicação do aviso de abertura do credenciamento. 

7. DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 

7.1. A ordem de classificação dos credenciados será processada conforme a ordem 

cronológica das inscrições pelos proponentes e de acordo com a modalidade escolhida. 

7.2. Após a publicação do resultado do credenciamento, os interessados que apresentarem, 

nos dias subsequentes, a documentação de acordo com o edital serão incluídos ao final da 

lista de credenciamento, observando-se a ordem cronológica e modalidade escolhida. 

7.3. Os credenciados deverão desenvolver seus trabalhos dentro das normas estabelecidas e 

devidamente aprovadas pela SECTUR.  

7.4. A ordem de credenciamento atualizada permanecerá, durante toda a vigência do 

credenciamento, disponível para consulta no endereço eletrônico 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/, nas redes sociais da SECTUR, 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
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Instagram: @secturcg e no Facebook: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo 

Grande –SECTUR. 

 

8. DA DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

8.1. Somente participarão da distribuição dos serviços os interessados previamente 

habilitados e credenciados. 

8.2. Os 10 (dez) primeiros credenciados prestarão, originalmente, os serviços, constituindo-se 

os demais em um cadastro reserva a ser convocado, em caso de desistência, não cumprimento 

de obrigações ou demais circunstâncias que impeçam a prestação dos serviços pelo(s) 

credenciado(s) originário(s), observada a ordem sequencial do credenciamento. 

8.3. Serão convocados para assinar o termo de credenciamento os interessados habilitados, 

os quais serão demandados de acordo com a ordem estabelecida, mediante a emissão de 

autorizações de serviço. 

8.4. Os serviços serão solicitados pela SECTUR, distribuindo-os em conformidade com a ordem 

de classificação mencionada no subitem 7.1 do edital, de forma impessoal, levando em 

consideração os critérios objetivos estabelecidos neste edital. 

8.5. Os serviços serão distribuídos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo -SECTUR de 

forma ROTATIVA para cada credenciado, observando a ordem de classificação já mencionada, 

ou seja, o primeiro “colocado” será convocado primeiramente, e assim sucessivamente. 

8.6. A convocação para a prestação do serviço será efetivada por meio de comunicação formal 

por endereço eletrônico da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR. O 

credenciado terá o prazo de 02 (dois) dias para responder a solicitação para realização dos 

serviços. 

8.6.1. A recusa formal da prestação do serviço, por parte do credenciado, justificada ou não, 

bem como a ausência de manifestação dentro do prazo estabelecido pela Administração 

implica em repasse para o próximo candidato, seguindo a ordem sequencial. 

8.6.2. Caso haja impossibilidade de prestar o serviço quando convocado, o credenciado 

deverá manifestar a inviabilidade no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes da prestação, 
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sendo assim colocado no final da fila conforme sua modalidade, caso contrário, será 

descredenciado. 

 8.7. A Administração não estará obrigada a convocar os credenciados, podendo fazê-lo 

conforme o seu interesse e necessidade. 

8.8. O credenciado deverá estar disponível para a prestação dos serviços a partir do primeiro 

dia útil após a assinatura do Termo de Credenciamento. 

8.9. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

8.9.1. O número de oficinas e horários por ministrante, dentre outros aspectos, serão 

definidos pela SECTUR, sendo os credenciados comunicados antecipadamente. 

8.9.2.  As oficinas serão ministradas nos locais descritos abaixo: 

a) Polo 1 – Plataforma Cultural / Região Centro (Av. Calógeras, 3015 / Centro);  

b) Polo 2 – E.M. Elpídio Reis / Região Prosa (R. Tertuliano Ghersel Cattanei, s/n / Conj. Res. 

Mata do Jacinto);  

c) Polo 3 – E. M. Profª Gonçalina Faustina de Oliveira/ Região Lagoa (R. Delamare, 42 / Jd. 

Tarumã);  

d) Polo 4 – E. M. José Mauro Messias da Silva / Região Bandeira (R. Ivo Osman Miranda, 13 - 

Vila Moreninha IV)  

e) Polo 5 – E.M. Nerone Maiolino / Região Segredo (R. Maraú, 57-107 / Jd. Vida Nova).  

 

9.  DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

9.1. Dos atos da Administração praticados no presente credenciamento caberá a interposição 

de recurso administrativo, nos termos do que dispõe o art. 109 da Lei nº 8.666/1993 e suas 

alterações. 

9.2. Será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, conforme art. 109 da Lei nº 8666/93. 
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9.3. A falta de manifestação no prazo concedido no subitem 9.2 importará na decadência do 

direito de recurso. 

9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

9.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

9.6. Os recursos poderão ser interpostos através de protocolo na Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo - SECTUR, localizada na Rua Usi Tomi, nº567, Carandá Bosque, Campo 

Grande-MS,  CEP 79032-425, no horário de 07h30min à 11h00min e de 13h00min à 17h30min, 

ou através do e-mail sector_danca@gmail.com. 

9.7. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante ou procurador não habilitado legalmente para responder pelo proponente. 

9.8. Os interessados, através de seu representante legal, poderão renunciar expressamente 

ao direito de interposição dos recursos administrativos previstos no art. 109, I alínea “a”, da 

Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

10. DA HOMOLOGAÇÃO: 

10.1. O procedimento de credenciamento será homologado pela autoridade competente, 

após o julgamento de eventual interposição de recurso, com publicação na imprensa oficial, 

podendo ocorrer por conjunto de credenciados, ou individualmente, caso sobrevenha(m) 

intercorrência(s) que impeça(m) a homologação conjunta de todos eles em um único ato. 

11. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO: 

11.1. O TERMO DE CREDENCIAMENTO será assinado por cada credenciado, no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis, após a regular convocação pela SECTUR. 

11.2. Caso o credenciado não assine o termo de credenciamento, não aceite ou retire a nota 

de empenho no prazo estabelecido pela Administração, ou, ainda, venha a recusar-se 

formalmente por meio de assinatura de termo de desistência, dentro do mesmo prazo, 

mailto:sector_danca@gmail.com


 

 

Processo nº 13.019/2021-04 
Rubrica: _________ Fls:____ 

automaticamente serão convocadas as subsequentes, conforme ordem prevista na lista de 

credenciados, por modalidade.       

12.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

12.1. A dotação orçamentária prevista para custeio dos serviços é da: 

Unidade Gestora: 3700F- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR; 

Gestor – Setor: 1 – 0470100400 – SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA; 

Convênio: 2021423 – Convênio 111/2020/MTUR/Dança para todos; 

Fonte do Recurso: 3 – RECURSOS DE CONVÊNIOS; 1 - RECURSOS DO TESOURO;  

Programa de Trabalho: 217 13 392 1 2003; 101 13 392 1 2003; 403 13 392 1 2003; 

Elemento de Despesa: 33903699- Outros Serviços. 

13.  DO PAGAMENTO: 

13.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta, no prazo de até 30 (trinta) dias 

úteis contados do recebimento definitivo dos serviços, sendo obrigatoriamente realizado em 

nome da pessoa credenciada e diretamente em sua conta bancária, após a apresentação da 

nota fiscal e da documentação fiscal, devidamente atestadas pelo setor competente.  

13.1.1. A credenciante pagará ao credenciado os valores estabelecidos na tabela publicada na 

Resolução Normativa nº 15, de 16 de abril de 2021 e indicados no subitem 1.5 deste edital. 

13.1.2. Os serviços prestados serão medidos mensalmente, de acordo com o Relatório Mensal 

de Atividades (ANEXO III), juntamente com a lista de frequência dos alunos, que deverão ser 

juntadas com a nota fiscal do serviço prestado.  

13.1.3. De posse do relatório, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR, através 

de suas gerências, promoverá a conferência e confirmado os quantitativos de serviços 

prestados, encaminhará o expediente para as providências de praxe. 

13.2. No ato da entrega da nota fiscal a contratada deverá apresentar as seguintes certidões: 

Certidões de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, e todas dentro 

do prazo de validade em relação à data de emissão da nota fiscal. 

13.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da 
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nota fiscal apresentada pelo credenciado. O atesto fica condicionado à verificação da 

conformidade da nota fiscal apresentada e o regular cumprimento das obrigações assumidas. 

13.4.  A nota fiscal deverá ser emitida em nome do próprio credenciado, constar o número do 

empenho, o preço unitário e o total expressos em reais.  

13.5. Havendo erro na emissão da nota fiscal, esta será devolvida para que o credenciado 

tome as medidas necessárias, passando o prazo para pagamento a ser contado da data de sua 

reapresentação. 

13.6. Os valores da hora/aula a serem pagos não sofrerão reajustes. 

13.7. No valor estabelecido presumem-se inclusos todos os tributos ou encargos sociais. 

14.  DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE: 

14.1. É de responsabilidade da CREDENCIANTE: 

I. O estabelecimento e o gerenciamento da execução da Política Municipal de Cultura; 

II. A coordenação do planejamento e da execução de atividades que visem o desenvolvimento 

cultural e a preservação e a reativação do patrimônio histórico e artístico do município; 

III. O planejamento, a avaliação e a coordenação da execução de programas, projetos e 

atividades de promoção cultural; 

IV. O desenvolvimento e incentivo da cultura e das artes em suas manifestações populares, 

incentivando sua produção e os valores culturais da região; 

V. Nomear a equipe técnica qualificada e adequada que se responsabilizará pela execução e 

avaliação do projeto “Dança para Todos”; 

VI.  Solicitar ao credenciado e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento dos serviços; 

VII.  Documentar as ocorrências existentes no decorrer da prestação de serviços; 

VIII.  Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos por parte do credenciado, 

orientando-o, quando necessário; 
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IX. Realizar o pagamento no prazo e forma ajustados; 

X. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e cláusulas do termo 

de credenciamento, aplicando as penalidades previstas quando for o caso; 

XI. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto decorrente deste credenciamento. 

 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS: 

15.1. É de responsabilidade do CREDENCIADO: 

I. Ampliar as experiências corporais da comunidade campo-grandense; 

II. Apresentar a dança como alternativa de bem-estar para as pessoas de diferentes faixas 

etárias; 

III. Incentivar a interação e inclusão entre as pessoas; 

IV. Melhorar a autoestima dos participantes; 

V. Registrar diariamente a presença dos participantes em livro ata, que poderão ter no 

máximo 02 (duas) faltas por mês, sem justificativa. Ultrapassando este limite sua vaga será 

colocada à disposição daquela oficina; 

VI. Apresentar relatórios, conforme anexo III, mensalmente, à Gerência de Difusão Cultural e 

Eventos/Setor Dança; 

VII. Registrar também através de filmagens e registro fotográficos; 

VIII. Organizar uma apresentação no final do projeto, visando um espetáculo como 

encerramento, de sua oficina, conforme anexo II; 

IX. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos, dentro dos prazos 

estabelecidos, assumindo exclusivamente como seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto; 

X. Registrar também através de filmagens, registro fotográficos, pesquisa/avaliação de 

satisfação sobre as atividades; 
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XI. Manter uma conduta condizente com a moral e a ética própria da profissão; 

XII. Manter-se, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas 

no procedimento de credenciamento; 

XIII. Prestar esclarecimentos à credenciante sempre que solicitado; 

XIV. Comunicar à credenciante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 

serviços; 

XV. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços. 

 

15.1.1. O credenciamento e a prestação dos serviços pelo credenciado não implica nenhum 

vínculo empregatício com a Administração. 

15.1.2. A responsabilidade pelos serviços executados é do credenciado, cabendo-lhe a 

promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 

comprometer a consecução do objeto deste credenciamento. 

 

16.  DAS SANÇÕES: 

16.1. Comete infração administrativa, o proponente/credenciado que:  

a) apresentar documentação falsa; 

b) falhar na execução do termo de credenciamento, de modo a ensejar a inexecução total ou 

parcial da obrigação assumida; 

c) declarar informações falsas; 

d) cometer fraude; 

e) comportar-se de modo inidôneo. 

16.1.1. Considera-se comportamento inidôneo, atos direcionados a prejudicar o bom 

andamento do credenciamento, tais como a fraude, ação em conluio ou em desconformidade 

com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, 

apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou 
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rasura, destinada a prejudicar a veracidade de seu teor original, constituindo-se como 

exemplos as condutas tipificadas como crimes na Lei Geral de Licitação. 

16.1.2. Configurar-se-á a inexecução total da obrigação assumida, entre outras hipóteses: 

a) A não prestação dos serviços; 

b) A prestação de serviço diverso do acordado com a Administração. 

16.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o 

proponente/credenciado ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções:  

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

proponente/credenciado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;  

d) Multa compensatória de até 2% (dois por cento) do valor total estimado para a modalidade 

da qual participou o proponente, se a infração ocorrer durante a licitação ou de até 10% (dez 

por cento) do valor empenhado, se a infração ocorrer durante a execução do termo de 

credenciamento; 

e) Em caso de subcontratação não autorizada, será aplicada multa de até 10% (dez por cento) 

do valor empenhado. A reincidência por uma vez de subcontratação não autorizada 

configurará inexecução parcial da obrigação e ensejará a aplicação de multa de 20% (vinte por 

cento) do valor empenhado, sem prejuízo do descredenciamento. 
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16.2.1. As sanções poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente com a penalidade 

de multa, sem prejuízo da rescisão do termo de credenciamento nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993. 

16.3. Por infração a qualquer outra cláusula do edital e seus anexos, não prevista nas condutas 

do subitem 16.1, também poderão ser aplicadas, as sanções elencadas no subitem 16.2. 

16.4. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas junto ao órgão competente no prazo 

a ser estabelecido pela Administração, contados de sua publicação no Diário Oficial do 

Município, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério 

do proponente/credenciado. 

16.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao proponente/credenciado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos que lhes são inerentes. 

16.6. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará: 

a) Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

b) A culpabilidade do ato praticado; 

c) A não reincidência da infração; 

d) A conduta social do proponente/credenciado; 

e) A personalidade do proponente/credenciado; 

f) O motivo do ato praticado; 

g) As circunstâncias da infração; 

h) As consequências da infração; 

i) A atuação do proponente/credenciado em minorar os prejuízos advindos de sua conduta 

omissiva ou comissiva; 

j) A execução satisfatória das demais obrigações; e, 
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k) A conduta da Administração, no sentido de ter eventualmente concorrido para a prática da 

infração. 

16.7. A aplicação das sanções previstas neste tópico não exclui a possibilidade de aplicação de 

outras constantes da legislação que rege o tema. 

16.8. As sanções serão registradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Campo 

Grande –MS, inclusive para consulta da hipótese da alínea “c” do item 16.6. 

16.9. Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à 

Administração Pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão 

os infratores às penalidades previstas na referida lei. 

17.  DO DESCREDENCIAMENTO: 

17.1. Constituem motivos de descredenciamento, independentemente das sanções cabíveis: 

a) O descredenciamento ocorrerá a qualquer momento, quando do descumprimento de 

quaisquer cláusulas e condições ajustadas, ou pelos motivos previstos no art. 78 da Lei nº 

8.666/1993; 

b) A divulgação, pelo credenciado, de informações de interesse exclusivo da Administração 

obtidas em decorrência deste credenciamento; 

c) Por solicitação escrita do credenciado à credenciante, com antecedência mínima de 90 

(noventa) dias, que após verificação de não inexistência de pendência das obrigações 

constantes no termo de credenciamento, expedirá o deferimento do pedido; 

d) Pelo descumprimento das cláusulas previstas no edital; 

e) Atendimento nos respectivos locais de prestação dos serviços de forma discriminatória 

e/ou prejudicial, devidamente comprovada; 

f) Cobrança feita, direta ou indiretamente, aos usuários na execução dos serviços, objeto do 

credenciamento, de valores referentes a serviços prestados ou quaisquer outros valores 

adicionais; 
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g)   Deixar de prestar o serviço quando convocado, sem manifestar a impossibilidade no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas; 

h) Subcontratação, cessão ou transferência dos serviços por parte do credenciado; 

i) Ação comprovada de má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à Administração e/ou aos 

beneficiários; 

j) Deixar de ministrar as aulas, alegando atraso no recebimento dos valores já faturados. 

17.2. Os casos de descredenciamento deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

17.3. O descredenciamento não eximirá o credenciado das garantias assumidas em relação 

aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser 

imputadas.  

18.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO: 

18.1. Qualquer interessado poderá em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, solicitar esclarecimentos ou providências e impugnar o ato 

convocatório, sob pena de decadência do direito de fazê-lo administrativamente.   

18.2. Além dos interessados, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 

licitação, por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/1993, devendo protocolar o pedido 

até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, nos mesmos 

meios previstos neste tópico. 

18.3. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 

pelo proponente. 

18.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório que afete a formulação de propostas, 

será designada nova data para a realização do certame, na forma do §4º do art. 21 da Lei nº 

8.666/1993. 
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18.5. As informações, pedidos de esclarecimentos ou impugnações inerentes a este 

procedimento poderão ser apresentados pelos interessados mediante protocolo na 

Secretaria-Executiva de Compras Governamentais – SECOMP, localizada na Av. Avenida 

Afonso Pena nº 3.297, Paço Municipal, Térreo, nesta Capital, em dias úteis, no horário de 

07h30min à 11h00min e de 13h00min à 17h30min, ou através do e-mail 

esclarecimento.suplic@secomp.campogrande.ms.gov.br. Dúvidas inerentes ao 

credenciamento também poderão ser sanadas pelo telefone (67) 3303-2700. 

18.6. Recebidas as impugnações ou os esclarecimentos, a SECOMP, quando pertinente, os 

encaminhará à SECTUR para análise e manifestação. 

19.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

19.1. O credenciamento ficará aberto pelo período de 10 (dez) meses ou até que se esgote os 

recursos orçamentários para ele previstos.  

19.2. Em caso de necessidade de alteração do edital, esta deverá ser feita na forma do art. 21, 

§4º da Lei nº 8.666/1993. 

19.2.1. Havendo alteração no edital os já credenciados assim permanecem conforme a ordem 

de classificação inicial. Os que forem credenciados após a data da nova publicação, ficarão no 

final da lista de credenciados existentes, sendo a convocação realizada seguindo a cronologia 

inicial, conforme a conveniência e oportunidade da administração. 

19.3. O Município de Campo Grande –MS, através da autoridade competente, poderá revogar 

este credenciamento nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/1993, ou anulá-lo nos casos de 

ilegalidade de ofício, ou por provocação de terceiros. 

19.4. Em caso de divergência entre as disposições constantes no edital e em seus anexos, 

prevalecerão às disposições do edital. 

19.5. Integram o presente edital, independentemente de qualquer transcrição, o ANEXO:  

 
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO; 

ANEXO II – FICHA DE AVALIAÇÃO PARA OS ALUNOS; 

ANEXO III – RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES; 

mailto:esclarecimento.suplic@secomp.campogrande.ms.gov.br
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ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO V – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO VI – PLANO DE CURSO/OFICINA. 

 

Campo Grande/MS, 29 de setembro de 2021. 

 

 

 

JANIELY P. DE ARAÚJO TEIXEIRA 

Elaboradora do Edital 

ANA CAROLINA RAMOS DE ALMEIDA 

Coordenadora de Editais 

   



 

 

Processo nº 13.019/2021-04 
Rubrica: _________ Fls:____ 

ANEXO I 
FICHA DE INSRIÇÃO 

 
 

Nome: ____________________________________________________________________ 
 
CPF:_________________________________ RG:__________________________________ 
 
Modalidade:________________________________________________________________ 
 
Faixa etária pretendida (público-alvo):__________________________________________ 
 
Email:_____________________________________________________________________ 
 
Telefone: ______________________________Celular:______________________________ 
 
Endereço:__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

(LOCAL E DATA)_________________/___/___/2021. 

 
  
 

_________________________________________________________________ 
Assinatura do proponente 
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ANEXO II 

FICHA DE AVALIAÇÃO PARA OS ALUNOS (final da oficina) 

 

Local da oficina: ____________________________________________________________ 
 
Modalidade:  ______________________________________________________________ 
 
E-mail: ___________________________________________________________________ 
 
Telefone:  _________________________________________________________________ 
 
Celular: ___________________________________________________________________ 
 
Endereço:__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________                     

   
Aspectos Positivos: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
Aspectos Negativos: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Sugestões:_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
 

(LOCAL E DATA)_________________/___/___/2021. 

 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Assinatura  
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ANEXO III 
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (proponente) 

 

Mês:____________________________ 

 
 
Nome do Professor:___________________________________________________________ 
 
Telefone: ____________________________________      
 
Celular:  _____________________________________ 
 
Email:_____________________________________________________________________ 
 
Modalidade:________________________________________________________________ 
 
Polo:______________________________________________________________________ 
 
Faixa Etária: ___________________________________ 
 
Endereço:__________________________________________________________________ 
 
Telefone: ____________________________________      
 
Celular:  _____________________________________ 
 
 
 

Plano de trabalho previsto: 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Plano de trabalho desenvolvido: 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Dificuldades encontradas: 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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Dificuldades resolvidas: 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Ações sugeridas pelo Polo: 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

Sugestões pelo professor: 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

(LOCAL E DATA)___________________________________/___/___/2021. 

 
 
 

______________________________________________ 
                                                                                                                    Assinatura do Professor 
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ANEXO IV 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de pessoas físicas para realização de atividades de oficina dança para todos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O objetivo maior da Sectur é o fomento e difusão da cultura, aliando-se ao momento 

delicado no qual impacta a sociedade aplicando veemente ações como tal apresentada. O 

Projeto Oficinas de Dança tem por objetivo oferecer oficinas da arte da dança nos bairros, com 

isso justificamos a necessidade da implantação destas oficinas de Dança nos bairros: 

MODALIDADES METODOLOGIA DE ENSINO FAIXA ETÁRIA CARGA HORÁRIA 

DANÇA DE RUA 

 Técnicas básicas conectando 

movimentos e estilos; 

 Desenvolvimento de ritmos; 

 Coordenação de movimentos 

 

 Sensibilização com batidas e ritmos. 

 

10 a 17 anos 

10 h/a mensal 

somente sábado, 

devendo ser 

atendidas 02 turmas 

por sábado. 

DANÇA DO VENTRE 

 Técnicas com sequências. 

 Expressões e ritmos, com 

espontaneidade e expressão; 

 Técnicas de quadril isoladas, em 

diferentes velocidades e ritmos. 

 Isolamento de dorso, oitos, 

ondulações, movimentos dos braços, 

vibrações com diferentes movimentos, 

giros, dentre outros; 

 Combinação de passos e sequências 

com ênfase nos ritmos. 

A partir de 13 anos 

10 h/a mensal 

somente sábado, 

devendo ser 

atendidas 02 turmas 

por sábado. 
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2.1. Promover o acesso à cultura, de forma inovadora, criativa e inclusiva; valorizar a produção 

artística do município, como forma de garantir o acesso continuado à vida cultural campo-

grandense, incentivando a sustentabilidade de artistas da dança e dinamizar as atividades 

culturais nas regiões de Campo Grande, ampliando e democratizando o acesso à cultura a 

todos os moradores, descobrindo novos talentos e promovendo a educação pela arte; 

 

2.2. Para a realização do projeto Oficina de Dança Para Todos, será necessária a contratação 

dos profissionais em oficinas de dança com as especificações citadas no item 3. 

DANÇA DE SALÃO 

Técnica Individual:  

 Desenvolver o conhecimento e 

habilidade do mecanismo corporal que 

permite a execução dos movimentos, 

(consciência corporal); 

Técnica do Movimento: 

  Conquistar o conhecimento e 

habilidade que permita saber executar os 

movimentos característicos de cada uma 

das danças de salão, sozinha, 

independentemente da condução do 

par. 

 Técnica de Inter-relação: Adaptação ao 

dançar abraçado com outra(o). 

 Ensinar as pessoas dançarem de 

maneira flexível e leve, sabendo 

improvisar com naturalidade, devido a 

capacidade de adaptação. 

A partir de 13 anos 

10 h/a mensal 

somente sábado, 

devendo ser 

atendidas 02 turmas 

por sábado. 

DANÇA 

CONTEMPORÂNEA 

 Desenvolver a atenção, raciocínio, 

composição corporal, criatividade e 

coordenação motora global; 

 Trabalhar a comunicação verbal e não 

verbal, além de desenvolver as 

habilidades motoras, emocional e social, 

pela qual deverá desenvolver habilidades 

que atingem o campo físico.  

A partir de 13 anos 

10 h/a mensal 

somente sábado, 

devendo ser 

atendidas 02 turmas 

por sábado. 



 

 

Processo nº 13.019/2021-04 
Rubrica: _________ Fls:____ 

2.3. Com isso, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR assume uma função 

social, a fim de organizar e permitir o acesso ampliado às manifestações artísticas, 

colaborando para uma sociedade que encontre nas diferenças a riqueza do patrimônio 

cultural de nossa identidade. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS 

 

Itens  

Tipo Item Código Descrição Un. 
Aquisição 

Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Total Vlr. Acum. 

 
LOTE 
001 

 
1 

 
00019697 

Contratação de 
profissional para 
ministrar aula de 
dança de rua 

 
1 - 
Hora/aula 

 
400 

 
202,0000 

 
80.800,00 

 
80.800,00 

 
LOTE 
002 

 
1 

 
00019700 

Contratação de 
profissional para 
ministrar aula de 
dança contemporânea 

 
1 - 
Hora/aula 

 
200 

 
202,0000 

 
40.400,00 

 
40.400,00 

LOTE 
003 

 
1 

 
00019699 

Contratação de 
profissional para 
ministrar  aula  de  
dança de salão 

1 - 
Hora/aula 

 
100 

 
202,0000 

 
20.200,00 

 
20.200,00 

 
LOTE 
004 

 
 
1 

 
 
00019944 

Contratação de 
profissional para 
ministrar aula de dança 
de salão capacitado em 
educação especial e 
inclusiva 

 
1 - 
Hora/aula 

 
 
100 

 
 
202,0000 

 
 
20.200,00 

 
 
20.200,00 

 

 
LOTE 
005 

 
1 

 
00019698 

Contratação de 
profissional para 
ministrar aula de dança 
do ventre 

 
1 - 
Hora/aula 

 
200 

 
202,0000 

 
40.400,00 

 
40.400,00 

                                                                                          Total (R$):            1.010,0000 202.000,00  



 

 36 

Processo nº 13.019/2021-04 
Rubrica: _________ Fls:____ 

4. VALORES 

4.1.1. O Município remunerará os serviços prestados conforme os preços estabelecidos 

abaixo: 

 

Modalidade/ Oficina Hora Aula 

Valor bruto / Valor liquido 

Total de horas 

Dança de Rua R$ 202,00 / R$ 169,68 400 

Dança Contemporânea R$ 202,00 / R$ 169,68 200 

Dança de Salão R$ 202,00 / R$ 169,68 100 

Dança de Salão 

capacitado em 

educação especial e 

inclusiva 

 

R$ 202,00 / R$ 169,68 

 

100 

Dança do Ventre R$ 202,00 / R$ 169,68 200 

 

5. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. O número de oficinas, horários e outros aspectos, por ministrante, serão definidos pela SECTUR, 

as oficinas serão ministradas nestes locais descritos abaixo; 

Polo 1 – Plataforma Cultural / Região Centro (Av. Calógeras, 3015 / Centro); 

Polo 2 – E.M. Elpídio Reis / Região Prosa (R. Tertuliano Ghersel Cattanei, s/n / Conj. Res. Mata do 
Jacinto); 

Polo 3 – E. M. Profa Gonçalina Faustina de Oliveira/ Região Lagoa (R. Delamare, 42 
/ Jd. Tarumã); 

Polo 4 – E. M. José Mauro Messias da Silva / Região Bandeira (R. Ivo Osman Miranda,13/ Vila 
Moreninha IV) 

Polo 5 – E.M. Nerone Maiolino / Região Segredo (R. Marau, 57-107 / Jd. Vida Nova). 
 
6. DA ORIGEM DA ESTIMATIVA 

6.1. Os valores a serem pagos para os profissionais de oficinas de dança referenciam pelo 

Retenção ISSQN (5%) 

Retenção INSS prestador avulso (11%) 
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convênio n. 111/2020 firmado pelo Ministério do Turismo, que teve como referência valores 

de oficinas de dança praticados nacionalmente. 

6.2. A quantidade de horas a serem prestadas por cada profissional é estimada, utilizada 

conforme a necessidade, ressaltando-se a possibilidade de desistência de prestação de serviço 

pelo contratado, não cumprimento de obrigações ou demais circunstâncias que impeçam a 

prestação do serviço, devendo neste caso ser convocado o próximo candidato, conforme a 

ordem sequencial. 

 

7. DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CERTAME 

7.1. Para participar do credenciamento, os interessados deverão entregar em único envelope 

lacrado, os documentos de habilitação jurídica (BLOCO I) e a documentação artística (BLOCO 

II). O envelope deverá conter na parte externa as seguintes informações e em seu conteúdo as 

documentações abaixo descritas: 

 

 

7.1.1. Os envelopes serão entregues na sede da Secretaria Executiva de Compras 

Governamentais –SECOMP, localizada na Avenida Afonso Pena n. 3297, centro, de segunda a 

sexta-feira, em dias úteis, das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:30. 

7.1.2 O interessado poderá se inscrever em apenas 01 (uma) modalidade de dança. 

7.2. Da documentação de habilitação jurídica (BLOCO I): 

7.2.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinado pelo candidato (MODELO- 

ANEXO I); 

7.2.2 Cópia simples do RG e CPF; 

7.2.3 Cópia simples do PIS/NIS/PASEP; 

7.2.4 Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita Federal do Brasil; 

7.2.5 Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual ; 

7.2.6 Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal; 

7.2.7 Deverá ser informado na ficha de inscrição os dados bancários (nome do banco/ 

ENVELOPE ÚNICO - “DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO” 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

DANÇA PARA TODOS 
Nome completo do(a) interessado(a) 

Endereço Completo 
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agência e conta corrente) do candidato, juntamente com o comprovante bancário, para fins 

de recebimento dos pagamentos. 

7.3. Da documentação artística (BLOCO II): 

7.3.1. Currículo do ministrante; 

7.3.2. Documentos que comprovem suas atividades na área da dança, há pelo menos 

02(dois) anos na faixa etária específica da modalidade, podendo ser anexados à ficha de 

inscrição, entre outros documentos: 

a) Matérias de jornais e revistas, fotos ou vídeos de trabalhos, com as datas de realização; 

b) Cópia da carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviço; 

c) Declaração ou atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado compatíveis com o segmento pretendido e que atestem a experiência 

exigida na faixa etária da modalidade escolhida; 

d) Poderão ser indicados, também, links da internet, contendo informações sobre trabalhos 

já realizados pelo profissional; 

e) Histórico escolar do curso ou graduação, especificamente aos professores candidatos a 01 

(uma) vaga para a modalidade de Dança de Salão. 

7.3.2.1. O rol de documentos contidos nas alíneas acima não é exaustivo, podendo ser 

apresentados outros documentos, desde que não sejam auto-declaratórios. 

7.3.3. Cópia simples do diploma de conclusão do curso superior, pós-graduação e/ou mestrado 

na área da dança; 

7.3.4. Cópia simples do diploma de conclusão do curso superior, e/ou pós-graduação e/ou 

mestrado e/ou especialização na área de Educação Especial e Inclusiva, especificamente aos 

professores candidatos a 01 (uma) vaga para a modalidade de Dança de Salão, capacitado em 

educação especial e inclusiva. 

7.4. Toda a documentação exigida para o credenciamento deverá ser apresentada de forma 

legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, podendo ser cópias simples, publicações de 

Diário Oficial e/ou documento extraído da internet, entre outros. 

7.5. Não serão admitidas modificações ou substituições de quaisquer documentos, após a 

sua entrega. 

7.6. A apresentação de documentos de forma incompleta, ilegível, rasurada, bem como, a 

falta das informações ou de quaisquer documentos obrigatórios exigidos no presente edital 

ou suas apresentações tardias ou em desconformidade com este instrumento, implicará no 
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não credenciamento da interessada, não havendo, contudo, óbice para que o mesmo 

participe novamente do credenciamento, quantas vezes entender pertinente, com a 

apresentação de documentos que atendam a este termo de referência. 

8. DAS ATRIBUIÇÕES DA SECTUR E SECOMP: 

8.1.1. À SECTUR caberá: 

I - Acompanhar e conduzir o processo de credenciamento;  

II - Monitorar o cumprimento do Edital de Credenciamento e dos atos normativos 

complementares dele decorrentes;  

III- Examinar e se manifestar quanto às impugnações e pedidos de esclarecimentos, propondo 

à SECOMP a elaboração de alteração na minuta do edital, quando cabível; 

IV- Conferir, rubricar e analisar os pedidos de inscrição dos interessados e analisar os 

documentos relativos à habilitação jurídica (bloco I) e à documentação técnica (bloco II); 

V- Elaborar as listas de credenciados; 

VI- Receber, examinar e se manifestar quanto aos pedidos de recurso referentes à habilitação 

jurídica e à documentação técnica; 

VII- Encaminhar à SECOMP os atos que demandarem divulgação para a devida publicação; 

VIII- Elaborar parecer final, encaminhando o processo devidamente instruído à autoridade 

superior, com vistas a homologação; 

IX - Proceder ao descredenciamento, em caso de descumprimento das obrigações assumidas; 

X- Aplicar penalidade, quando cabível;  

XI - Resolver os casos omissos. 

8.1.2.  À Secretaria-Executiva de Compras Governamentais–SECOMP, caberá: 

I- Elaborar o edital da licitação; 

II- Elaborar parecer inicial quanto à minuta do edital,  

III- Publicar o aviso de abertura do credenciamento; 

IV- Receber as impugnações e os pedidos de esclarecimentos referentes à minuta do edital, 

encaminhando, quando couber, à SECTUR para análise e manifestação. 

V- Elaborar adendo ao edital, quando cabível,  

VI- Receber os envelopes dos interessados encaminhando-os à SECTUR para análise e 

julgamento; 

V- Divulgação dos atos que demandarem publicação. 
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9. DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

9.1.1. O credenciamento será conduzido por uma Comissão de Seleção composta por 

membros da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo- SECTUR, formada por no mínimo 03 

(três) e no máximo 05 (cinco) membros conhecedores da área, indicados pelo Secretário 

Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande/SECTUR, a qual caberá a análise da 

documentação jurídica (BLOCO I) e documentação técnica (BLOCO II). 

9.1.2. A Comissão de Seleção procederá a análise dos documentos de habilitação jurídica 

(BLOCO I) e da documentação artística (BLOCO II) e após o exame, declarará o proponente 

habilitado ou inabilitado. 

9.1.3. Será lavrada ata circunstanciada com todos os fatos relevantes sempre que Comissão de 

Seleção analisar a documentação dos interessados e decidir quanto à sua habilitação ou 

inabilitação. 

9.1.4. As atas contendo os fatos relevantes da sessão serão disponibilizadas no portal da 

transparência (http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/) ficando acessíveis às eventuais 

interessadas. 

9.1.5. Serão habilitados todos os interessados que atenderem às condições previstas no edital.  

9.1.6. O resultado das análises quanto à habilitação ou inabilitação dos interessados, por 

modalidade, será divulgado em veículo(s) oficial(is) e disponibilizado no site 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/.  

9.1.7. Com a publicação do resultado nos veículos oficiais, abrir-se-á contagem de prazo para 

apresentação de recurso por parte das interessadas, sendo franqueada vista dos autos. 

9.1.8. Transcorrido o prazo recursal sem a apresentação de recurso ou julgado os recursos 

eventualmente interpostos será divulgada a lista com a ordem de classificação para 

distribuição das demandas da SECTUR. 

9.1.9. O procedimento de credenciamento será homologado pela autoridade competente, 

após o julgamento de eventual interposição de recurso, com publicação em veículo(s) 

oficial(is), podendo ocorrer por conjunto de credenciados, ou individualmente, caso 

sobrevenha(m) intercorrência(s) que impeça(m) a homologação conjunta de todos eles em 

um único ato. 

10. DO CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS 

10.1. O procedimento de credenciamento permanecerá aberto pelo período de 10 (dez) 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/
http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
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meses, os candidatos interessados poderão apresentar sua documentação a qualquer 

momento dentro desse período ou até que o recurso orçamentário previsto se esgote, desde 

a publicação do aviso de abertura do credenciamento, no entanto, por motivo de logística, a 

Comissão analisará a documentação e credenciará os participantes em datas específicas, 

sendo: 

I. A primeira reunião para análise da documentação dos interessados será realizada em sessão 

pública após 14 (quatorze) dias corridos contados da publicação do aviso de abertura do 

credenciamento nos veículos oficiais, às 13h30min na sede da SECTUR, localizada na Rua Usi 

Tomi, nº567, Carandá Bosque, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP:79032-425. 

II. As demais sessões ocorrerão com o intervalo de 14 (quatorze) dias corridos, à partir da 

homologação do resultado dos habilitados ou inabilitados, no mesmo local, e no mesmo 

horário. 

10.2. Os 10 (dez) primeiros credenciados, prestarão originalmente os serviços constituindo-

se os demais em um cadastro reserva a ser convocado, em caso de desistência, não 

cumprimento de obrigações ou demais circunstâncias que impeçam a prestação do serviço 

pelo(s) credenciado(s) originário(s), observada a ordem sequencial do credenciamento. 

11. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

11.1. Será admitida a participação neste presente CREDENCIAMENTO candidatos que: 

I. Cumprirem o previsto em Edital; 

II. Comprovarem qualificação e experiência documentadas na modalidade e faixa etária 

proposta. 

11.2. A participação neste presente CREDENCIAMENTO, implica automaticamente na 

aceitação integral e irretratável de todos os conteúdos do Edital. Somente poderão participar 

desta presente seleção pessoas físicas, maiores de 18 anos, ficando vedada a participação de 

servidores públicos municipais e membros de Comissão de Seleção e da SECOMP, ou seus 

cônjuges, companheiros ou parentes e afins até 1º grau, ascendentes ou descendente. 

12. DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

12.1. A ordem de classificação dos credenciados será processada conforme a ordem 

cronológica das inscrições pelos proponentes, e de acordo com a modalidade. 

12.2. Após a publicação do resultado do credenciamento, os interessados que 

apresentarem, nos dias subsequentes, a documentação de acordo com o edital serão 
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incluídos ao final da lista de credenciamento, observando-se a ordem cronológica e 

modalidade escolhida. 

12.3. Os selecionados deverão desenvolver seus trabalhos dentro das normas 

estabelecidas e devidamente aprovados pela SECTUR.  

12.4. A ordem de credenciamento atualizada permanecerá, durante toda a vigência do 

credenciamento, disponível para consulta no endereço eletrônico 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/, nas redes sociais da SECTUR, 

Instagram: @secturcg e no Facebook: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo 

Grande. 

13. DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1. Somente participarão da distribuição dos serviços os candidatos previamente 

credenciados e habilitados. 

13.2. Serão convocadas para assinar o termo de credenciamento os candidatos aprovados 

pela comissão de seleção, as quais serão demandados de acordo com a ordem estabelecidas 

mediante a emissão de autorizações de serviço. 

13.3. Os serviços serão solicitados pela secretaria, distribuindo-os em conformidade com a 

ordem de classificação mencionada no subitem 12.1 deste Termo de Referência, e levarão em 

conta o cronograma pré estabelecido entre a SECTUR e o Governo Federal, através do Termo 

de Convênio 111/2020, cuja execução tem previsão de 10 (dez) meses, contados à partir da 

homologação dos credenciados. 

13.3.1. Os serviços serão distribuídos de forma impessoal, levando em consideração os 

critérios objetivos estabelecidos neste Termo de Referência. 

13.4. Os serviços serão distribuídos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de forma 

ROTATIVA para cada credenciado, observando a ordem de classificação já mencionada, ou 

seja, o primeiro “colocado” será convocado primeiramente, e assim sucessivamente. 

A convocação para a prestação do serviço será efetivada por meio de comunicação 

formalmente por endereço eletrônico da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O 

credenciado terá o prazo de 02 (dois) dias para responder a solicitação para realização dos 

serviços. 

13.5. A recusa formal da prestação do serviço, por parte do credenciado, justificada ou não, 

bem como a ausência de manifestação dentro do prazo estabelecido pela Administração 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
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implica em repasse para o próximo candidato, seguindo a ordem sequencial. 

14. DOS PRAZOS 

14.1. O prazo para a assinatura do termo de credenciamento será de 5 (cinco) dias úteis após 

a convocação pela Administração. 

14.2. A data de início da prestação de serviços será o primeiro dia útil à assinatura do 

contrato de prestação de serviço. 

 

15. OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO  

15.1. Ampliar as experiências corporais da comunidade campo-grandense 

15.2. Apresentar a dança como alternativa de bem-estar para as pessoas de diferentes faixas 

etárias; 

15.3 Incentivar a interação e inclusão entre as pessoas; 

15.4. Melhorar a autoestima dos participantes; 

15.5 Registrar diariamente a presença dos participantes em livro ata, que poderão ter no 

máximo 02 faltas por mês, sem justificativa. Ultrapassando este limite sua vaga será colocada 

à disposição daquela oficina ; 

15.6 Apresentar relatórios, conforme anexo III, mensalmente, à gerencia de difusão cultural 

e eventos/ setor dança; 

15.7 Registrar também através de filmagens e registro fotográficos ; 

15.8 Organizar uma apresentação no final do projeto, visando um espetáculo como 

encerramento, de sua oficina, conforme anexo II; 

15.9. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos, dentro dos prazos 

estabelecidos, assumindo exclusivamente como seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto; 

15.10. Registrar também através de filmagens, registro fotográficos, pesquisa/avaliação de 

satisfação sobre as atividades; 

15.11. Manter uma conduta condizente com a moral e a ética própria da profissão; 

15.12. Manter-se, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas 

no procedimento de credenciamento; 

15.13. Prestar esclarecimentos à credenciante sempre que solicitado; 
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15.14. Comunicar à credenciante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 

serviços;  

15.15. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços;  

15.16. O credenciamento e a prestação dos serviços pelo credenciado não implica nenhum 

vínculo empregatício com a Administração; 

15.17. A responsabilidade pelos serviços executados é do credenciado, cabendo-lhe a 

promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 

comprometer a consecução do objeto deste credenciamento. 

16. OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 

16.1. O estabelecimento e o gerenciamento da execução da Política Municipal de Cultura; 

16.2. A coordenação do planejamento e da execução de atividades que visem o 

desenvolvimento cultural e a preservação e a reativação do patrimônio histórico e artístico do 

município; 

16.3. O planejamento, a avaliação e a coordenação da execução de programas, projetos e 

atividades de promoção cultural; 

16.4. O desenvolvimento e incentivo da cultura e das artes em suas manifestações populares, 

incentivando sua produção e os valores culturais da região; 

16.5. Nomear a equipe técnica qualificada e adequada que se responsabilizará pela execução 

e avaliação do projeto DANÇA PARA TODOS. 

16.6. Solicitar ao credenciado e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento dos serviços; 

16.7.  Documentar as ocorrências existentes no decorrer da prestação de serviços; 

16.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos por parte do credenciado, 

orientando-o, quando necessário; 

16.9. Realizar o pagamento no prazo e forma ajustados; 

16.10. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e cláusulas do 

termo de credenciamento, aplicando as penalidades previstas quando for o caso; 

16.11. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto decorrente deste credenciamento. 



 

 45 

Processo nº 13.019/2021-04 
Rubrica: _________ Fls:____ 

 

 

17. DO PAGAMENTO 

17.1 Os serviços prestados fornecidos serão medidos mensalmente, de acordo com o 

relatório mensal de atividades, juntamente com a lista de frequência dos alunos, que deverão 

ser juntadas com a nota fiscal do serviço prestado. 

17.2 De posse do relatório a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através de suas 

gerências promoverá a conferência e, confirmado os quantitativos de serviços prestados e 

fornecidos, respectivamente, encaminhará o expediente para as providências de praxe. 

17.3 No ato da entrega da nota fiscal a contratada deverá apresentar as seguintes certidões: 

Certidões de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, e todas dentro 

do prazo de validade em relação à data de emissão da Nota Fiscal. 

17.4 O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias uteis após recebimento das NFs e as 

devidas certidões (conforme item 16.3), diretamente em conta bancária do prestador 

contratado. 

17.5 Os valores dos procedimentos não sofrerão reajustes. 

17.6 No valor estabelecido presumem-se inclusos todos os tributos e, ou encargos            sociais. 

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Dotação 

Funcional Programática Natureza de 

Despesa 

Fonte de 

Recurso 

Valor Exercício. 

3700F 3700F 1339200012003 33903699 0217 0,00 2021 

3700F 3700F 1339200012003 33903699 0403 0,00 2021 

Custo total estimado (R$): 0,00 

 

19. DAS SANÇÕES 

19.1. As penalidades a serem aplicadas por descumprimento na execução do serviço são as 

previstas na Lei n. 8.666/1993. 
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19.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, a 

proponente/credenciado ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções:  

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

credenciado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base na alínea anterior;  

d) Multa compensatória de até 2% (dois por cento) do valor total estimado para a modalidade 

da qual participou a proponente, se a infração ocorrer durante a licitação ou de até 10% (dez 

por cento) do valor empenhado, se a infração ocorrer durante a execução do termo de 

credenciamento; 

f) Em caso de subcontratação não autorizada, será aplicada multa de até 10% (dez por cento) 

do valor empenhado. A reincidência por uma vez de subcontratação não autorizada 

configurará inexecução parcial da obrigação e ensejará a aplicação de multa de 20% (vinte por 

cento) do valor empenhado, sem prejuízo do descredenciamento. 

19.2.1. As sanções poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente com a penalidade 

de multa, sem prejuízo da rescisão do termo de credenciamento nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993. 

20. DO DESCREDENCIAMENTO 

20.1. Constituem motivos de descredenciamento, independentemente das sanções cabíveis: 

a) O descredenciamento ocorrerá a qualquer momento, quando do descumprimento de 

quaisquer cláusulas e condições contratadas, ou pelos motivos previstos na legislação 

referente às Licitações e Contratos Administrativos; 
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b) A divulgação, pelo credenciado, de informações de interesse exclusivo da Administração 

obtidas em decorrência deste credenciamento; 

c) Por solicitação escrita do credenciado ao Órgão contratante, com antecedência mínima 

de 90 (noventa) dias, que após verificação de não haver nenhuma pendência das obrigações 

constantes no Contrato, expedirá o deferimento do pedido; 

d) Pelo descumprimento das cláusulas previstas no edital; 

e) Atendimento nos respectivos locais de prestação dos serviços de forma discriminatória 

e/ou prejudicial, devidamente comprovada; 

f) Cobrança feita, direta ou indiretamente, aos usuários na execução dos serviços objeto do 

credenciamento, de valores referentes a serviços prestados ou quaisquer outros valores 

adicionais; 

g) Caso o credenciado deixe de prestar o serviço quando convocado em razão de casos 

fortuitos ou de força maior, deverá manifestar a impossibilidade em um prazo de 48 horas, 

sendo assim colocado no final da fila conforme sua modalidade, caso contrário, será 

descredenciado; 

h) Subcontratação, cessão ou transferência dos serviços por parte do credenciado; 

i) Ação comprovada de má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à Administração e/ou aos 

beneficiários; 

j) Deixar de ministrar as aulas, alegando atraso no recebimento dos valores já faturados. 

 

21. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

21.1. Representantes da Administração, para o recebimento, acompanhamento e 

fiscalização, respectivamente: 

• Thereza Christina de Paula e Silva Sposito, e-mail: sector_danca@gmail.com , Telefone 

(67) 99297-9179. 

 

mailto:sector_danca@gmail.com
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22. CONSIDERAÇÕES FINAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

22.1. Todas as comunicações entre as partes serão efetuadas por escrito e produzirão 

efeitos desde que comprovado o recebimento. 

22.2. Em caso de necessidade de alteração do edital, esta deverá ser feita na forma do art. 21, 

§4º da Lei nº 8.666/1993. Havendo alteração no edital os já credenciados assim permanecem 

conforme a ordem de classificação inicial. Os que forem credenciados após a data da nova 

publicação, ficarão no final da lista de credenciados existentes, sendo a convocação realizada 

seguindo a cronologia inicial, conforme a conveniência e oportunidade da administração. 

 

 

Campo Grande MS, 14 de setembro de 2021. 

 

MARCELO SILVA CORREA 
Admin 

 

 

Aprovo 

MAX ANTÔNIO FREITAS DA CRUZ 
Secretário Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR 

 

 

MARCELO SILVA CORREA 
Chefe da Assessoria de Planejamento – ASPLAN 
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ANEXO V 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº___/2021, que entre si 

celebram o Município de Campo Grande–MS, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

- SECTUR, e .................... (a pessoa física credenciada): 

 

I - O Município de Campo Grande-MS, com sede na Av. Afonso Pena nº 3.297 - Paço Municipal, 

inscrito no CNPJ/MF nº ..............., por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo - SECTUR, localizada na Rua/Trav/Av.______________, nº_________, nesta Capital, 

doravante denominada CREDENCIANTE, neste ato representada pelo(a) seu(sua) 

Secretário(a), Sr(a). ................................, nacionalidade __________, portador(a) do CPF 

nº___________, residente e domiciliado(a) na rua......................, nesta Capital, por delegação 

de competência, através da Lei Municipal nº 3.530, de 26 de junho de 1998, e o(a) 

___________________ (pessoa física credenciada), portador(a) do CPF 

nº.................................., residente e domiciliado(a) na rua ....................., nº........................, 

bairroº...................., nesta Capital, doravante designado CREDENCIADO, resolvem firmar o 

presente TERMO DE CREDENCIAMENTO, tendo entre si justo e avençado o seguinte: 

II - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo tem fundamento legal pela Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis 

e, ainda, em conformidade com o Edital de Credenciamento nº 000/2021, anexo ao Processo 

Administrativo nº _____, cujas disposições, em sua totalidade, são vinculativas a este 

instrumento. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente termo tem por objeto o credenciamento de pessoas físicas, para realização de 

atividades de oficina “dança para todos”, voltado para a promoção na área da cultura, no 

município de Campo Grande–MS, em conformidade com o edital de licitação e seus anexos, e 
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de acordo com a inscrição do credenciado, cujas disposições, em sua totalidade, são 

vinculativas a este instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1. Pela(s) hora/aula(s) previstas no presente termo, o credenciado receberá o valor líquido 

de R$ (______________). 

2.2. O valor mencionado na subcláusula 2.1 está de acordo com os valores estabelecidos nas 

tabelas publicadas na Resolução Normativa nº 15, de 16 de abril de 2021, bem como no 

subitem 1.5 do edital, parte integrante deste termo. 

2.3. Os valores da hora/aula a serem pagos não sofrerão reajustes. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1. A dotação orçamentária prevista para custeio dos serviços é da: 

Unidade Gestora: 3700F- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR; 

Gestor – Setor: 1 – 0470100400 – SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA; 

Convênio: 2021423 – Convênio 111/2020/MTUR/Dança para todos; 

Fonte do Recurso: 3 – RECURSOS DE CONVÊNIOS; 1 - RECURSOS DO TESOURO;  

Programa de Trabalho: 217 13 392 1 2003; 101 13 392 1 2003; 403 13 392 1 2003; 

Elemento de Despesa: 33903699- Outros Serviços. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

4.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta, no prazo de até 30 (trinta) dias 

úteis contados do recebimento definitivo dos serviços, sendo obrigatoriamente realizado em 

nome da pessoa credenciada e diretamente em sua conta bancária, após a apresentação da 

nota fiscal e da documentação fiscal, devidamente atestadas pelo setor competente.  

4.2. A credenciante pagará ao credenciado os valores estabelecidos na tabela publicada na 

Resolução Normativa nº 15, de 16 de abril de 2021 e indicados no subitem 1.5 deste edital. 

4.2.1. Os serviços prestados serão medidos mensalmente, de acordo com o Relatório Mensal 

de Atividades (ANEXO III do edital), juntamente com a lista de frequência dos alunos, que 

deverão ser juntadas com a nota fiscal do serviço prestado.  
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4.2.2. De posse do relatório, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR, através de 

suas gerências, promoverá a conferência e confirmado os quantitativos de serviços prestados, 

encaminhará o expediente para as providências de praxe. 

4.3. No ato da entrega da nota fiscal o credenciado deverá apresentar as seguintes certidões: 

Certidões de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, todas dentro do 

prazo de validade em relação à data de emissão da nota fiscal.  

4.4. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da nota 

fiscal apresentada pelo credenciado. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade 

da nota fiscal apresentada e o regular cumprimento das obrigações assumidas. 

4.5.  A nota fiscal deverá ser emitida em nome do próprio credenciado, constar o número do 

empenho, o preço unitário e o total expressos em reais.  

4.6. Havendo erro na emissão da nota fiscal, esta será devolvida para que o credenciado tome 

as medidas necessárias, passando o prazo para pagamento a ser contado da data de sua 

reapresentação. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO  

5.1. O presente termo terá vigência de (______) dias, a contar da sua assinatura. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 

6.1. É de responsabilidade da CREDENCIANTE: 

I. O estabelecimento e o gerenciamento da execução da Política Municipal de Cultura; 

II. A coordenação do planejamento e da execução de atividades que visem o desenvolvimento 

cultural e a preservação e a reativação do patrimônio histórico e artístico do município; 

III. O planejamento, a avaliação e a coordenação da execução de programas, projetos e 

atividades de promoção cultural; 

IV. O desenvolvimento e incentivo da cultura e das artes em suas manifestações populares, 

incentivando sua produção e os valores culturais da região; 

V. Nomear a equipe técnica qualificada e adequada que se responsabilizará pela execução e 
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avaliação do projeto “Dança para Todos”; 

VI.  Solicitar ao credenciado e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento dos serviços; 

VII.  Documentar as ocorrências existentes no decorrer da prestação de serviços; 

VIII.  Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos por parte do credenciado, 

orientando-o, quando necessário; 

IX. Realizar o pagamento no prazo e forma ajustados; 

X. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e cláusulas do termo 

de credenciamento, aplicando as penalidades previstas quando for o caso; 

XI. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto decorrente deste credenciamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

7.1. É de responsabilidade do CREDENCIADO: 

I. Ampliar as experiências corporais da comunidade campo-grandense; 

II. Apresentar a dança como alternativa de bem-estar para as pessoas de diferentes faixas 

etárias; 

III. Incentivar a interação e inclusão entre as pessoas; 

IV. Melhorar a autoestima dos participantes; 

V. Registrar diariamente a presença dos participantes em livro ata, que poderão ter no 

máximo 02 (duas) faltas por mês, sem justificativa. Ultrapassando este limite sua vaga será 

colocada à disposição daquela oficina; 

VI. Apresentar relatórios, conforme anexo III, mensalmente, à Gerência de Difusão Cultural e 

Eventos/Setor Dança; 

VII. Registrar também através de filmagens e registro fotográficos; 

VIII. Organizar uma apresentação no final do projeto, visando um espetáculo como 
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encerramento, de sua oficina, conforme anexo II; 

IX. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos, dentro dos prazos 

estabelecidos, assumindo exclusivamente como seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto; 

X. Registrar também através de filmagens, registro fotográficos, pesquisa/avaliação de 

satisfação sobre as atividades; 

XI. Manter uma conduta condizente com a moral e a ética própria da profissão; 

XII. Manter-se, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas 

no procedimento de credenciamento; 

XIII. Prestar esclarecimentos à credenciante sempre que solicitado; 

XIV. Comunicar à credenciante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 

serviços; 

XV. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços. 

 

7.1.1. O credenciamento e a prestação dos serviços pelo credenciado não implica nenhum 

vínculo empregatício com a Administração. 

7.1.2. A responsabilidade pelos serviços executados é do credenciado, cabendo-lhe a 

promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 

comprometer a consecução do objeto deste credenciamento. 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

8.1. O credenciado que aceitar a convocação deverá estar disponível para a prestação dos 

serviços a partir do primeiro dia útil após a assinatura do Termo de Credenciamento. 

8.2. A convocação para a prestação do serviço será efetivada por meio de comunicação formal 

por endereço eletrônico da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR. O 

credenciado terá o prazo de 02 (dois) dias para responder a solicitação para realização dos 

serviços. 
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8.2.1. A recusa formal da prestação do serviço, por parte do credenciado, justificada ou não, 

bem como a ausência de manifestação dentro do prazo estabelecido pela Administração 

implica em repasse para o próximo candidato, seguindo a ordem sequencial. 

8.2.2. Caso haja impossibilidade de prestar o serviço quando convocado, o credenciado deverá 

manifestar a inviabilidade no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes da prestação, sendo 

assim colocado no final da fila conforme sua modalidade, caso contrário, será descredenciado. 

8.3. É vedado ao credenciado subcontratar, ceder ou transferir os serviços deste instrumento, 

sob pena de descredenciamento. 

8.4. O credenciamento não gera qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal. 

8.5. A credenciante não estará obrigada a convocar o credenciado, podendo fazê-lo conforme 

o seu interesse e necessidade. 

8.6. DO LOCAL E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

8.6.1. O número de oficinas e horários por ministrante, dentre outros aspectos, serão 

definidos pela SECTUR, sendo o credenciado comunicado antecipadamente. 

8.6.2.  As oficinas serão ministradas nos locais descritos abaixo: 

a) Polo 1 – Plataforma Cultural / Região Centro (Av. Calógeras, 3015 / Centro);  

b) Polo 2 – E.M. Elpídio Reis / Região Prosa (R. Tertuliano Ghersel Cattanei, s/n / Conj. Res. 

Mata do Jacinto);  

c) Polo 3 – E. M. Profª Gonçalina Faustina de Oliveira/ Região Lagoa (R. Delamare, 42 / Jd. 

Tarumã);  

d) Polo 4 – E. M. José Mauro Messias da Silva / Região Bandeira (R. Ivo Osman Miranda, 13 - 

Vila Moreninha IV)  

e) Polo 5 – E.M. Nerone Maiolino / Região Segredo (R. Maraú, 57-107 / Jd. Vida Nova).  

8.7. As demais condições relativas à prestação dos serviços encontram-se dispostas no termo 

de referência (ANEXO IV do edital) e no plano de curso/oficina (ANEXO VI do edital). 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES. 

9.1. Comete infração administrativa, o credenciado que:  
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a) apresentar documentação falsa; 

b) falhar na execução do termo de credenciamento, de modo a ensejar a inexecução total ou 

parcial da obrigação assumida; 

c) declarar informações falsas; 

d) cometer fraude; 

e) comportar-se de modo inidôneo. 

9.1.1. Considera-se comportamento inidôneo, atos direcionados a prejudicar o bom 

andamento do credenciamento, tais como a fraude, ação em conluio ou em desconformidade 

com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, 

apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou 

rasura, destinada a prejudicar a veracidade de seu teor original, constituindo-se como 

exemplos as condutas tipificadas como crimes na Lei Geral de Licitação. 

9.1.2. Configurar-se-á a inexecução total da obrigação assumida, entre outras hipóteses: 

a) A não prestação dos serviços; 

b) A prestação de serviço diverso do acordado com a Administração. 

9.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o credenciado 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
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credenciado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base na alínea anterior;  

d) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) do valor empenhado, se a infração ocorrer 

durante a execução do termo de credenciamento; 

e) Em caso de subcontratação não autorizada, será aplicada multa de até 10% (dez por cento) 

do valor empenhado. A reincidência por uma vez de subcontratação não autorizada 

configurará inexecução parcial da obrigação e ensejará a aplicação de multa de 20% (vinte por 

cento) do valor empenhado, sem prejuízo do descredenciamento. 

9.2.1. As sanções poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente com a penalidade 

de multa, sem prejuízo da rescisão do termo de credenciamento nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993. 

9.3. Por infração a qualquer outra cláusula do edital e seus anexos, não prevista nas condutas 

do subitem 9.1, também poderão ser aplicadas, as sanções elencadas no subitem 9.2. 

9.4. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas junto ao órgão competente no prazo 

a ser estabelecido pela Administração, contados de sua publicação no Diário Oficial do 

Município, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério 

do credenciado. 

9.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao credenciado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que 

lhes são inerentes. 

9.6. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará: 

a) Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

b) A culpabilidade do ato praticado; 

c) A não reincidência da infração; 

d) A conduta social do credenciado; 
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e) A personalidade do credenciado; 

f) O motivo do ato praticado; 

g) As circunstâncias da infração; 

h) As consequências da infração; 

i) A atuação do credenciado em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou 

comissiva; 

j) A execução satisfatória das demais obrigações; e, 

k) A conduta da Administração, no sentido de ter eventualmente concorrido para a prática da 

infração. 

9.7. A aplicação das sanções previstas neste tópico não exclui a possibilidade de aplicação de 

outras constantes da legislação que rege o tema. 

9.8. As sanções serão registradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Campo 

Grande –MS, inclusive para consulta da hipótese da alínea “c” do item 16.6. 

9.9. Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à 

Administração Pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão 

os infratores às penalidades previstas na referida lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESCREDENCIAMENTO 

10.1. Constituem motivos de descredenciamento, independentemente das sanções cabíveis: 

a) O descredenciamento ocorrerá a qualquer momento, quando do descumprimento de 

quaisquer cláusulas e condições ajustadas, ou pelos motivos previstos no art. 78 da Lei nº 

8.666/1993; 

b) A divulgação, pelo credenciado, de informações de interesse exclusivo da Administração 

obtidas em decorrência deste credenciamento; 

c) Por solicitação escrita do credenciado à credenciante, com antecedência mínima de 90 

(noventa) dias, que após verificação de não inexistência de pendência das obrigações 
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constantes no termo de credenciamento, expedirá o deferimento do pedido; 

d) Pelo descumprimento das cláusulas previstas no edital; 

e) Atendimento nos respectivos locais de prestação dos serviços de forma discriminatória 

e/ou prejudicial, devidamente comprovada; 

f) Cobrança feita, direta ou indiretamente, aos usuários na execução dos serviços, objeto do 

credenciamento, de valores referentes a serviços prestados ou quaisquer outros valores 

adicionais; 

g)   Deixar de prestar o serviço quando convocado, sem manifestar a impossibilidade no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas; 

h) Subcontratação, cessão ou transferência dos serviços por parte do credenciado; 

i) Ação comprovada de má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à Administração e/ou aos 

beneficiários; 

j) Deixar de ministrar as aulas, alegando atraso no recebimento dos valores já faturados. 

10.2. Os casos de descredenciamento deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

10.3. O descredenciamento não eximirá o credenciado das garantias assumidas em relação 

aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser 

imputadas.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Vinculam-se a este termo de credenciamento, dele fazendo parte integrante, o edital de 

credenciamento e os seus anexos, bem como a ficha de inscrição do credenciado, 

independentemente de sua transcrição. 

11.2. Ao assinar o presente termo de credenciamento, o credenciado declara a originalidade 

e a titularidade do conteúdo por ele(s) apresentado(s) e anui com todos os critérios de 

rotatividade estabelecidos no edital e anexos que originaram o presente termo de 

credenciamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA OMISSÃO 

12.1. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente 

instrumento serão resolvidos segundo os preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO FORO 

13.1. As partes elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro 

da Comarca de Campo Grande- MS, para dirimir qualquer ação ou medida judicial decorrente 

deste Termo de Credenciamento. 

 
Campo Grande – MS, ___ de _____de 2021.  

 
 
 
________________________                                         ________________________ 

Credenciante                                                                                     Credenciado 

TESTEMUNHAS: 

1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO VI 
PLANO DE CURSO/OFICINA 
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