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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°04/2021 

Edital para credenciamento de propostas de atividades formativas no 

formato de Oficinas Esportivas para compor a programação esportiva do 

Programa "Esporte Para Todos", no período de junho a dezembro 2021 

seguirá os requisitos legais dispostos na Lei Federal 8.666/93. 

Em atendimento ao Art. 40 da Lei Federal 8.666/93, segue informativo: 

Repartição Interessada: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, 

Lazer e Turismo. 

Local de Recebimento de Propostas: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, 

Lazer e Turismo. 

Período de Inscrições: Das 08h30min do dia 10 de abril de 2021, às 

17h00min do dia 10 de maio de 2021. 

Abertura das Propostas: Vide item 09 deste edital, sendo aberto por 

Comissão específica nomeada em portaria. 

 

Inciso do 

Art. 40 da 

Lei 

8.666/93 

                                              

Informação 

 

Descritivo 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

Objeto da licitação: 

Credenciamento de propostas de atividades 

formativas no formato de Oficinas 

esportivas para compor a programação 

cultural do programa "Esporte para todos" 

no período de maio a dezembro de 2021 

seguindo os requisitos legais dispostos na 

Lei Federal 8.666/93. 
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II 

 

 

 

 

Prazo e Condições: 

 

A entrega dos serviços é sobre interesse da 

contratante e conforme desenrolar os demais itens 

deste instrumento, sendo pagamento será em até 

30 dias após o serviço executado. 

 

III Sanções: 

 

Vide Item 13 deste edital. 

 

IV 

 

Local de examinação: Secretaria municipal de cultura, esporte, lazer e 

turismo. 

V Projeto executivo 

disponível: 

 

Toda a documentação pertinente estará disponível 

na página 

https://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/projeto-

esporte-para-todos/ 

 

VI 

 

Condições de 

Participação: 

 

Vide Item 04 desde edital 

 

VII 

 

Critério de Julgamento: Vide Item 09 e 10 desde edital 

 

VIII 

 

Meios de acesso a 

informações: 

Toda a documentação pertinente estará disponível 

na página 

https://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/projeto-

esporte-para-todos/, as dúvidas poderão ser 

retiradas pelo e-mail 

culturaturismo@viscondedoriobranco.mg.gov.br ou 

pelo telefone 3559-1907. 

 

          

IX 

Meios de pagamento em 

caso de licitação 

internacional: 

Não se aplica 

X      Critérios de Valores: Vide Item 06 desde edital 
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XII Critério de Reajuste: Não há reajuste de valores além dos pertinentes na 

Lei 8.666/93. 

XIII Limites de Pagamento: Vide Item 06 desde edital 

XIV Condições de 

Pagamento: 

Vide Item 06 desde edital 

XV Instruções e Normas que 

regerão: 

Não se aplica 

 

XVI 

 

Condições do 

recebimento do objeto: 

Serviços de acordo com o interesse da contratada 

e de acordo com o item 06 deste edital. 

 

A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, por meio da Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, torna público aos interessados 

em credenciar propostas de atividades formativas no formato de Oficinas 

esportivas para compor a programação esportiva do programa "Esporte Para 

Todos", no período de junho a dezembro de 2021. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 - O programa “Esporte Para Todos - Formação”, objetiva o 

desenvolvimento de competências e habilidades em diversas modalidades 

esportivas a fim de dinamizar e promover a saúde e boas práticas esportivas, 

sendo assim, trazendo melhor qualidade de vida aos munícipes. 

Por meio de oficinas, o programa visa à prática de atividades esportivas que 

proporcionem a aquisição de novos conhecimentos e vivências, de 

experimentação e de contato com os mais diversos tipos esportes, técnicas e 

também a difusão esportiva e a formação de público. As oficinas ocorrerão em 

espaços públicos convencionais e alternativos de Visconde do Rio Branco. 

1.2 - Cada profissional poderá apresentar no máximo 1 (uma) proposta de 

atividade, porém, só poderá ser contratado para única carga horária com no 

máximo 60 horas. 
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1.3 - As atividades formativas para o programa "Esporte Para Todos - 

formação" ocorrem em atendimento às Políticas Públicas do Governo 

Visconde do Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, 

Lazer e Turismo que objetiva proporcionar e democratizar os acessos a todos 

os interessados pelas práticas esportivas, que visam novos conhecimentos, 

instigar a experimentação, a boa pratica esportiva. Fomentar a apreciação 

esportiva, formação de grupos esportivos desenvolvendo os potenciais 

criativos, habilidades etc. 

1.4 - O valor global destinado para contratação dos Oficineiros será de até 

aproximadamente R$40.000,00. (quarenta mil reais). 

Serão contratados até 16 oficinas de diferentes como segue no item 2. 

totalizando até 960 horas/aulas. 

1.5 - A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, poderá 

utilizar parte do valor para remuneração da comissão de seleção dos projetos e 

outras despesas recorrentes. 

 

2. DOS SEGUIMENTOS ARTÍSTICOS 

2.1 - Em atendimento à pluralidade esportivas, este chamamento permitirá 

propostas, podendo as mesmas serem acrescentadas nos seguintes 

segmentos artísticos: 

– Futebol masculino e feminino; 

– Futebol (salão) masculino e feminino, 

– Voleibol masculino e feminino, 

– Handebol; masculino e feminino, 

– Capoeira,  

– Artes Marciais; 

– Atletismo, 

– Yoga, 
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– Basquete, 

– Ginástica Corporal etc. 

 

2.2 - Todas as modalidades de oficinas deverão ser desenvolvidas na 

perspectiva da inclusão, ou seja, envolvem atividades para pessoas com ou 

sem deficiências. 

2.3 - Os locais onde serão desenvolvidas as atividades serão indicados pela 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de acordo com a 

natureza da atividade proposta, demanda dos territórios e definição do espaço 

conforme projeto apresentado. 

2.4 - É permitido aos proponentes a indicação de local adequado, podendo ou 

não ser a indicação aceita. 

 

3. DAS DEFINIÇÕES: 

3.1- PROPONENTE pessoa jurídica que venha a credenciar proposta como 

oficineiro em atendimento a este chamamento, conforme condições descritas 

neste edital. É o condutor das atividades com responsabilidade direta pela sua 

condução, devendo oferecer aos alunos meios e/ou modos específicos para se 

expressarem por meio das práticas esportivas, vivências, criatividade, talentos 

e fruição esportiva. 

 

3.2 - OFICINAS são atividades esportivas com propostas claras e definidas no 

projeto, divididas em módulos. 

3.3 - CICLO corresponde ao período mensal de encontros realizados. Ao 

término, o oficineiro deverá entregar à Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte, Lazer e Turismo a lista de presença e fotos que comprovarão a 

realização da oficina para o recebimento do valor devido.  

3.4 - MÓDULO é o conjunto de ciclos para cada atividade. 
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOS OFICINEIROS 

4.1 – Todos os munícipes poderão participar do supracitado edital, desde que 

estejam em concordância com todos os termos do mesmo. 

4.2 - Não poderão se inscrever servidores pertencentes aos quadros da 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 

4.3 - As atividades propostas deverão ser adaptáveis para os espaços que 

compõem o programa "Esporte para todos". 

4.4 - Contar com experiência comprovada como orientadores, professores, 

oficineiros relativa à proposta inscrita. 

4.5 - Contar com toda a documentação exigida neste Edital de Chamamento. 

4.6 - Podem participar deste edital Pessoa Jurídica com atuação esportiva 

(devidamente constituída juridicamente). 

4.7 - Associações Esportivas/Cooperativas poderão propor somente 01 (um) 

projeto para cada cooperado/associado. 

 

5. DOS EIXOS DAS OFICINAS PROPOSTAS NESTE EDITAL 

5.1 - Os oficineiros, quanto à elaboração de seus projetos, devem obedecer a 

cargas horárias de 02 (duas), 03 (três) ou 04 (quatro) horas semanais, sendo 

que o total de horas para contratação de cada proponente não poderá ser 

superior a 60 horas. 

5.2- Cada proponente poderá apresentar propostas para diversas oficinas, 

sendo obrigatória a entrega de projetos para cada oficina proposta. O Conselho 

Municipal de Esporte poderá propor caso selecionado, a redução ou aumento 

da carga horária, assim como a redistribuição da carga horária aprovada para 

espaços que a coordenação achar conveniente. 

5.3 – Coordenação ficará a cargo da Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte, Lazer e Turismo. 
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6. DA REMUNERAÇÃO 

6.1 - O valor da hora atividade corresponde a R$40,00 (Quarenta reais) hora/aula, 

valor bruto, independente do tipo de módulo ou oficina proposto. 

6.2 - O proponente poderá sugerir os dias e horários para execução da oficina, 

mas caberá a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo a 

definição deste item. 

6.3 - Estes valores incluirão todos os custos diretos e indiretos do projeto e 

constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e 

perfeita prestação do objeto deste chamamento, de modo que nenhuma outra 

remuneração seja devida aos oficineiros selecionados. 

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

7.1 – As propostas dos oficineiros interessados devem ser inscritas 

pessoalmente, no período de 10 de abril a 10 de maio de 2021, na Secretaria 

de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Praça 28 de Setembro, n°187 – Bairro 

Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 16h00min. 

– Verificar o envolvimento da licitação. 

7.2 – Deverá conter em um único envelope lacrado: 

– Ficha de Inscrição em 02 (duas) vias (anexo I). Uma via deverá vir por fora do 

envelope para protocolo; 

– Descrição detalhada do Projeto contendo: 

– Nome da oficina, 

– Seguimento esportivo, 

– Objetivo; 

– Descrição detalhado da oficina (descrever o conteúdo programático, 

metodologia, técnicas utilizadas, sugestão de dias e horários de execução, 

faixa etária e público alvo). 
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– Justificativa (descrever resumidamente os motivos que levaram a credenciar-

se como oficineiro, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem 

alcançados pela comunidade). 

– Currículo completo do oficineiro; 

– Currículo resumido do oficineiro (para efeitos de divulgação); 

– Cópias de materiais capazes de comprovar experiências anteriores, podendo 

ser diplomas, certificados, cartas de referência, clipping ou outro tipo de 

material de divulgação da proposta /e ou profissional envolvido na proposta; 

– Comprovante de endereço oficial em nome do proponente ou documento 

similar atestando que reside em Visconde do Rio Branco. 

– Ficha Cadastral preenchida emitida pela Prefeitura Municipal (anexo I); 

– Cópia do cartão do CNPJ (pessoa jurídica); 

– Os candidatos das modalidades esportivas, deverão comprovar a conclusão 

de sua graduação em Educação Física, ou cursos de capacitação/certificados, 

documentos necessários em relação a sua proposta na oficina, para a 

efetivação de sua inscrição. 

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, poderão 

solicitar aos proponentes selecionados, outros documentos que julgar 

necessários a qualquer momento. 

 

8. DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO 

8.1 - Serão indeferidas as inscrições: 

a) protocoladas após o período de credenciamento definidos neste edital. 

b) que não apresentarem toda a documentação exigida por este edital, 

c) que não atenderem aos termos do Item "das condições de participação dos 

oficineiros". 
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9. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

9.1 - Serão compostas duas comissões de avaliação. Uma de análise 

documental e uma de análise de projetos esportivos. Ambas serão nomeadas 

pela Secretária Municipal de Cultura, esporte, lazer e turismo e serão 

compostas por até 03 (três) membros cada uma, com conhecimento e atuação 

comprovada na área técnica e esportiva. Um representante para a comissão de 

análise de projetos esportiva será indicado pelo COMUE - Conselho Municipal 

de Esporte. 

 

10. DOS PROCEDIMENTOS, RESULTADOS E CRITÉRIOS DE 

JULGAMENTO. 

10.1 - Após a análise das documentações supracitadas, será publicado o 

resultado no dia 10 (dez) de junho do ano corrente, na página 

https://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/projeto-esporte-para-todos/  

10.2 – Os proponentes habilitados terão suas propostas avaliadas pelo 

Conselho Municipal de Esportes, que indicará os profissionais habilitados à 

possível contratação em ordem de classificação, respeitados os critérios 

especificados neste edital. 

10.3 - Durante o processo de avaliação das propostas o Conselho Municipal de 

Esportes poderá solicitar esclarecimentos, por parte do proponente, que por 

ventura sejam necessários para melhor avaliação. 

10.4 - O resultado da avaliação do Conselho Municipal de Esportes em relação 

às propostas esportivas será publicado na 

https://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/projeto-esporte-para-todos/  

10.5 - Serão adotados os seguintes critérios para avaliação: 

– Clareza / Objetividade da Proposta apresentada: de 0,01 a 2,0 pontos. 

– Qualidade da Proposta apresentada: de 0,01 a 3,0 pontos. 

– Originalidade da proposta: de 0, 01 a 2,0. 
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– Conhecimento e experiência na respectiva área de atuação e em atividades 

similares às propostas, comprovadas por meio do material apresentado: de 

0,01 a 4,0. 

– Viabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, esporte, lazer e turismo no 

desenvolvimento da proposta apresentada: de 0, 01 a 1,0. 

– Interesse público e artístico-cultural da proposta: de 0, 01 a 3,0. 

10.6 - Em caso de empates, serão adotados critérios de desempate aos 

habilitados, sucessivamente: 

a) O oficineiro já administrou oficina esportiva na área em que pretende realizar 

sua proposta (informação deve estar no Currículo Completo e Resumido); 

b) Maior pontuação obtida em “Conhecimento e experiência na respectiva área 

de atuação e em atividades similares às propostas, comprovadas por meio do 

material apresentado”; 

c) Maior pontuação obtida em “Qualidade da Proposta apresentada”; 

d) Maior pontuação obtida em “Originalidade da proposta". 

e) Maior pontuação obtida em “Interesse público e desenvolvimento esportivo 

da proposta”. 

10.7 - Esgotadas as tentativas apontadas nos itens a, b, c, d, e, caberá o 

Conselho Municipal de Esporte, chegar a um consenso, em relação ao 

desempate de propostas habilitadas com a mesma pontuação. 

10.8 - A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo é 

soberana. 

10.9 - Esgotados todos os ritos e prazos, a Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte, Lazer e Turismo, publicará o resultado final na página 

https://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/projeto-esporte-para-todos/  

11. DA QUANTIDADE DE PROPOSTAS A SEREM CONTRATADAS 

11.1 - A quantidade de profissionais a serem contratados é limitada pela 

previsão orçamentária destinada para as oficinas. 
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11.2 - O proponente que tiver seu projeto credenciado será notificado pela 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo para contratação nos 

termos e valores determinados por este Edital, em conformidade com o Artigo 

24, II da Lei 8.666/93. 

11.3 - A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo proponente 

credenciado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua notificação 

pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

11.4 - O prazo para convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pelo proponente credenciado, desde que ocorra 

motivo justificado, aceito pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo. 

11.5 - Havendo recusa ou o não comparecimento do proponente credenciado 

para assinar o contrato, dentro do prazo constante no presente item será 

convocado o suplente. 

11.6 - Como no credenciamento já é apresentada a documentação necessária 

para efetivar o contrato, poderão ser solicitadas apenas certidões que possam 

ter vencido durante o processo de análise. 

11.7 - Havendo a regularidade da documentação apresentada, será celebrado 

o contrato para realização da proposta credenciada. 

 

12. DO PAGAMENTO 

12.1 - A remuneração será efetuada no período de até 30 (trinta) dias e após a 

entrega da lista de presença e relatório de conclusão da oficina. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1- O simples credenciamento do proponente implica na prévia e integral 

concordância com as normas deste Edital. 

13.2 - Os documentos e demais materiais de inscrição das propostas que não 

forem selecionados estarão disponíveis para serem retirados em até 30 (trinta) 
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dias na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

Posteriormente, serão inutilizados. 

13.3 - São de exclusiva responsabilidade do proponente os compromissos e 

encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, bancária, 

intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e de propriedade industrial), 

bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste Edital, 

ficando a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo excluída 

de qualquer responsabilidade dessa índole. 

13.4 - O descumprimento das obrigações contratuais pelo contratado o sujeita 

a aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº8.666/93. 

13.5 - A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, poderão em 

qualquer momento excluir o proponente do processo seletivo, assim como 

anular o contrato eventualmente firmado, cabendo ao proponente faltoso a 

devolução dos valores recebidos. 

13.6 - Eventuais esclarecimentos referentes a este Edital serão prestados na 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, em dias úteis, pelo 

telefone: 3559-1907 ou e-mail culturaturismo@viscondedoriobranco.mg.gov.br, 

pessoalmente Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

13.7 - É obrigatório uso de máscara. 

13.8 - Adequações e acréscimos poderam ser feitas pela Secretaria de Cultura, 

Esporte, Turismo e Lazer neste edital, a fim de que se possa se cumprir todas 

as regras vigentes em decorrência da pandemia (COVID-19).  
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