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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 
 
 
 

“OBJETIVANDO O CREDENCIAMENTO 

DE OFICINEIROS PARA ATENDER AS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA 

SMTHAS” 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS, pessoa jurídica de 

direito público, com sede administrativa na Rua Amaro Souto, nº 2203, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 88138292/0001-74, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal, Sr. Luis Henrique Oliveira Antonello, faz saber pelo 
presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, que estará efetuando 
CREDENCIAMENTO DE OFICINEIROS PARA OS PROGRAMAS AÇÕES SÓCIO 
EDUCATIVAS DE APOIO À FAMÍLIA (ASEF), PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 
INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) e BOLSA FAMÍLIA (IGD). O referido 
cadastramento ocorrerá junto à Secretaria Municipal do Trabalho, 
Habitação e Assistência Social (SMTHAS), sito à Rua Amaro Souto, nº 
2718 (térreo), do dia 09 ao dia 13 de junho de 2014, no horário 
compreendido das 08h às 12h. 

 
 
 

1 OBJETO 
 
Contratação de pessoa física para prestação de serviços de 

oficineiros para os programas Ações Sócio Educativas de Apoio à Família 
(ASEF), Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Bolsa Família 
(IGD), da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social 
(SMTHAS), conforme relação constante no ANEXO I deste Edital. 

 
 
 

2 CREDENCIAMENTO 
 

2.1 Os interessados que desejarem efetuar o credenciamento deverão ter, 
no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade, e apresentarem, obrigatoriamente, os 
documentos a seguir relacionados, em original ou por cópia autenticada em 
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tabelionato, ou por servidor municipal encarregado pelo recebimento dos 
mesmos. 

 
2.1.1 Para ser credenciado como OFICINEIRO(A) a pessoa física deverá 
apresentar a seguinte documentação: 

 
a) cópia da Carteira de Identidade; 

 
b) cópia do CPF; 

 
c) cópia de Currículo Vitae ou de Currículo Lattes; 

 
d) comprovação de habilitação/registro para exercer a função de 
OFICINEIRO, ou registro como artesão(ã), exceto nos casos dos oficineiros 
educadores, que deverão apresentar diploma ou certificado comprobatório da 
respectiva formação (que deverá ser de acordo com as normas do MEC); 
 
e) comprovar ter concluído, no mínimo, o ensino fundamental (1º grau); 

 
f) comprovar experiência e domínio de trabalho em grupo, bem como 
participação anterior em trabalhos sociais; 

 
g)  no caso de merendeiras, deverá comprovar experiência em elaboração 
da alimentação (preferencialmente para crianças); 
 
h) submeter trabalhos já realizados, a fim de serem verificados pela 
SMTHAS; 

 
i) declaração de ter disponibilidade de horário para prestar serviços nos 
turnos da manhã e/ou tarde; 

 
j) declaração, sob as penas da lei, que não possui vínculo empregatício 
com qualquer órgão Federal, Estadual ou Municipal. 
 
2.2 A efetivação da inscrição implicará o conhecimento e a aceitação tácita 
das normas e condições estabelecidas neste edital, do qual não poderá alegar 
desconhecimento. 

 
2.3 Não haverá cobrança de taxa de inscrição neste processo seletivo. 

 
2.4 Não serão aceitas inscrições via postal ou fac-símile. 

 
 
 

3 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
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3.1 O processo de escolha para cada cargo consistirá na somatória de 
pontos alcançados pelo candidato na comprovação de tempo de serviço 
como oficineiro, na entrevista e na titulação em relação ao cargo 
pretendido. 
 
3.1.1 Cada item terá aplicada as seguintes notas: 
 
a) tempo de serviço: de zero a 20 (vinte) pontos; 
 
b) entrevista: de zero a 50 (cinquenta) pontos; 
 
c) titulação: de zero a 30 (trinta) pontos. 
 
3.2 Do tempo de serviço como oficineiro: 
 
3.2.1 O tempo de serviço deverá ser específico para o cargo pretendido pelo 
candidato no ato da inscrição. 
 
3.2.2 O tempo de serviço como oficineiro será pontuado em dias de 
experiência comprovada, na seguinte conformidade: 
 
a) 0,1 (um décimo) por dia, no campo de atuação, até o limite máximo 20 
(vinte) pontos; 
 
b) o candidato que não comprovar experiência alguma, ficará com nota 
zero neste item. 
 
3.3 Da entrevista: 
 
3.3.1 A entrevista, a ser realizada junto à SMTHAS, analisará o perfil do 
candidato em relação ao cargo pretendido, e será pontuada de zero até o 
limite de 50 (cinquenta) pontos. 
 
3.4 Da titulação: 
 
3.4.1 Para este item serão considerados: certificados de cursos, 
treinamentos, programas de capacitação específicos no campo de atuação do 
cargo pretendido. 
 
3.4.2 Somente serão pontuados os títulos emitidos nos últimos 05 (cinco) 
anos. 
 
3.4.3 Os títulos serão assim pontuados: 
 
a) Títulos com carga horária inferior a 04 (quatro) horas: 02 (dois) 
pontos, por certificado; 
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b) Títulos com carga horária superior a 04 (quatro) horas: 05 (cinco) 
pontos, por certificado. 
 
3.5 Todos os itens acima relacionados (tempo de serviço, entrevista 
individual e titulação) serão analisados por meio de comissão previamente 
designada pela SMTHAS. 
 
 
 
4 DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
4.1 Os serviços contratados serão prestados de acordo com a necessidade 
da SMTHAS (manhã e/ou tarde). 

 
4.2 O CREDENCIADO não poderá, em hipótese alguma, cobrar do aluno, ou 
de seu responsável, qualquer complementação aos valores pagos pelos 
serviços prestados. 

 
 
 

5 ETAPAS DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 

5.1 Inscrições e entrega da documentação mínima: do dia 09 ao dia 
13 de junho de 2014, das 08h às 12h, junto à SMTHAS. 
 
5.2 Entrevista individual: no dia 17/06/2014, às 08h; 
 
5.2.1 Na data e horário supramencionados os candidatos deverão comparecer 
na SMTHAS (endereço: Rua Amaro Souto, nº 2718 - térreo), ficando a 
disposição daquele órgão o tempo que for necessário para realização das 
entrevistas. 
 
5.3 Análise de currículo profissional, da titulação e da entrevista realizada: 
18/06/2014, às 08h30min, da qual será lavrada ata. Nesta 
data não é obrigatório o comparecimento dos candidatos. 
 
5.4 Divulgação dos resultados: 23/06/2014. 

 
5.5 Classificação: 

 
5.5.1 A SMTHAS publicará a Classificação geral dos candidatos aprovados, 
observando-se a ordem decrescente. 
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5.5.2 Em caso de empate, como critério de desempate terá preferência 
sucessivamente para a contratação, o candidato que na data da abertura das 
inscrições: 

 
a) tiver maior idade; 

 
b) permanecendo a situação de empate, esta deverá ser resolvida mediante 
sorteio em ato público. 

 
5.5.3 Após a divulgação da classificação o candidato poderá interpor Recurso, 
no prazo de dois dias, devidamente fundamentado e dirigido à comissão 
Organizadora do Processo Seletivo, protocolado junto à SMTHAS, no horário 
das 08h às 12h. 

 
5.5.4 Os recursos serão divulgados pela Comissão Organizadora e Avaliadora 
do Processo Seletivo. 

 
5.5.5 A classificação final será publicada no jornal Regional e afixada na sede 
do SMTHAS. 

 
 
 

6 OBRIGAÇÕES DOS OFICINEIROS 
 

a) elaborar e disponibilizar relatório de atividades realizadas e o relatório 
de horas realizadas de acordo com os padrões estabelecidos pela SMTHAS e 
pelo responsável pelo credenciamento para a liberação do pagamento pelos 
serviços prestados; 

 
b) emitir Recibo de Profissional Autônomo (RPA), especificando os 
detalhes dos serviços e período em que foram prestados. Anexar o 
comprovante de pagamento do Imposto Sobre Serviço (ISS), caso possua; 

 
c) apresentar os documentos constantes nos alíneas “a” e “b”, sempre que 
solicitado e dentro dos prazos disponibilizados pela área financeira do 
Município; 

 
d) assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições 
previdenciárias e trabalhistas e as demais despesas de materiais e serviços 
necessários à inscrição neste credenciamento; 

 
e) comunicar ao Gestor da SMTHAS responsável pelo credenciamento, 
qualquer problema que contrarie os procedimentos deste credenciamento; 

 
f) ceder os direitos autorais dos trabalhos realizados no âmbito do 
contrato para o Município; 
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7 OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

7.1 Nomear um Gestor para realizar o presente Credenciamento, que será 
responsável pelo relacionamento e informações entre as partes. 

 
7.2 Pagar ao Credenciado os valores especificados no ANEXO I deste 
edital, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de apresentação do 
Recibo de Profissional Autônomo (RPA), do relatório de atividades realizadas e 
do relatório de horas realizadas referentes aos serviços prestados, de acordo 
com as condições e prazos definidos pela área financeira do Município. 

 
 
 

8 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da contratação oriunda deste 

Chamamento Público, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 

SECRETARIA CONTA PROJ./ATIV CATEGORIA FONTE DE 
RECURSOS 

SMTHAS 201 2045 3.3.3.90.36.00000000 1 
SMTHAS 5453 2148 3.3.3.90.36.00000000 1 
SMTHAS 2669 2110 3.3.3.90.36.00000000 1068 
SMTHAS 229 2057 3.3.3.90.36.00000000 1037 

 
 
 

9 PAGAMENTO 
 

9.1 O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
efetiva prestação dos serviços, sem que haja incidência de juros ou correção 
monetária. 

 
9.2 O pagamento será efetuado mediante apresentação de Recibo de 
Profissional Autônomo (RPA). 

 
 
 

10 FORMALIZAÇÃO 
 
O credenciamento será formalizado mediante termo próprio, 

contendo cláusulas e condições previstas neste edital. 
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11 PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
O presente credenciamento entra em vigor na data da assinatura 

do Termo de Credenciamento e vigorará até 31/12/2014. 
 
 
 

11 HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO 
 

11.1 Haverá o descredenciamento caso comprovada alguma das seguintes 
situações, cumuladas ou não: 

 
a) em caso de descumprimento das exigências previstas neste 
regulamento e no contrato firmado; 

 
b) havendo negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais 
credenciados. 

 
11.2 Na hipótese de descumprimento do contrato, o Município aplicará multa 
ao Credenciado no valor de 2% da importância faturada durante a vigência do 
contrato. 

 
11.3 É assegurado o direito à defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da notificação recebida. 

 
11.4 O contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, 
mediante notificação com 30 (trinta) dias de antecedência. A rescisão do 
contrato, desde que não motivada por inadimplemento, não implica 
automático descredenciamento, se não verificadas as hipóteses previstas no 
item 11.1 deste Edital. 

 
 
 

12 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 O Município poderá alterar ou revogar o presente Credenciamento a 
qualquer tempo, desde que justificado. 

 
12.2 O Termo de Credenciamento que será firmado não implica em nenhum 
vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo o credenciado responsabilidade 
única, exclusiva e total pelos serviços prestados, em nada correlacionado com 
o Município de Rosário do Sul-RS. 
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13 INFORMAÇÕES 
 
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria 

Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (rua Amaro Souto, nº 
2718, Térreo), ou pelo fone (55) 3231-7043. 

 
 
 

14  DOS ANEXOS 
 
Os documentos relacionados a seguir são parte integrante deste 

Edital: ANEXO I: quadro de vagas. ANEXO II: minuta do termo de 
credenciamento. 

 
Rosário do Sul, 28 de maio de 2014. 
 
 
Dieizon Marques da Silva, 
Chefe do Departamento de Licitações. 
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ANEXO I 
 
 

Quadro de vagas 
 

 
PROGRAMA DE AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS DE APOIO À FAMÍLIA (ASEF) 

 
ATRIBUIÇÕES DO 

OFICINEIRO 
PERÍODO DE 
CONTRATAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
MENSAL 

VAGAS 

Atividades em jornal, 
bordados em geral, 
reciclagem, pintura em 
tecido, biscuit, arte em 
porongo etc. 

Até 31/12/2014 10 
horas/aula  

R$ 528,00 01 

Atividades em jornal, 
bordados em geral, 
reciclagem, pintura em 
tecido, biscuit, arte em 
porongo, etc. 

Até 31/12/2014 08 
horas/aula  

R$ 422,00 01 

Serviços gerais Até 31/12/2014 40 horas R$ 746,00 01 
Merendeira Até 31/12/2014 40 horas R$ 746,00 01 

 
 

 
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) 

 
ATRIBUIÇÕES DO 

OFICINEIRO 
PERÍODO DE 
CONTRATAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
MENSAL 

VAGAS 

Educador Físico Até 31/12/2014 10 
horas/aula 

R$ 528,00 01 

 
 
 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD) 
 

ATRIBUIÇÕES DO 
OFICINEIRO 

PERÍODO DE 
CONTRATAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
MENSAL 

VAGAS 

Educador, com habilitação 
em magistério 

Até 31/12/2014 16 
horas/aula 

R$ 748,00 02 

Artesão em fuxico, tricô, 
chinelos etc. 

Até 31/12/2014 15 horas R$ 792,00 01 

Cadastrador Até 31/12/2014 30 horas R$ 770,00 01 
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ANEXO II 
 
 
TERMO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº ..../2014 
 
 
O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS, pessoa jurídica de 

direito público, com sede administrativa na Rua Amaro Souto, nº 2203 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 88138292/0001-74, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal, Sr. Luis Henrique Oliveira Antonello, (qualificar), 
doravante denominado CREDENCIANTE, e do 
outro,......................................................, (qualificar) registrado no 
CNPJ/CPF.............................., doravante denominado CREDENCIADO,  em 
conformidade com o disposto na Lei nº 8666/93 e, demais normas aplicáveis 
a espécie, tem entre si justa acordada a prestação de serviços mediante 
cláusulas e condições a seguir exaradas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente termo tem por objeto a prestação de serviços, 
conforme especialidades, quantidades e valores a seguir especificados: 

 
ATRIBUIÇÕES DO OFICINEIRO CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
REMUNERAÇÃO 

MENSAL 
   

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

O presente termo de credenciamento entra em vigor na data de 
sua assinatura e perdurará até o dia 31/12/2014. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação 
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 
SECRETARIA CONTA PROJ./ATIV CATEGORIA FONTE DE 

RECURSOS 
SMTHAS 201 2045 3.3.3.90.36.00000000 1 
SMTHAS 5453 2148 3.3.3.90.36.00000000 1 
SMTHAS 2669 2110 3.3.3.90.36.00000000 1068 
SMTHAS 229 2057 3.3.3.90.36.00000000 1037 

 
CLAÚSULA QUARTA - DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO 

Os serviços contratados por este Termo serão pagos 
mensalmente em até 05 (cinco) dias, sendo que para o pagamento, o 
CREDENCIADO deverá apresentar RPA, especificando os detalhes dos serviços 
e período em que foram prestados. Caso possua, deverá anexar o 
comprovante de pagamento do ISS. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO 
I – O credenciamento caracteriza uma relação contratual de 

prestação serviços; 
II – O CREDENCIADO deverá manter, durante a vigência deste 

Termo, as condições de habilitação exigidas para a sua celebração; 
III – É vedado: 
a) o trabalho do CREDENCIADO em dependências ou setores 

próprios  municipais; 
b) o CREDENCIADO não poderá vir a ocupar cargo público, 

contratado ou eletivo, no Município CREDENCIANTE, sob pena de rescisão 
deste Termo; 

c) a transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse 
Termo. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

O CREDENCIANTE, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Trabalho, Habitação e Assistência Social realizará, subsidiariamente, 
fiscalização dos serviços decorrentes desse Termo, e designará servidor para 
tanto, não excluindo ou restringindo a responsabilidade do CREDENCIADO na 
prestação do serviço, objeto deste Termo. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes 
hipóteses: 

a) pela ocorrência de seu termos final; 
b) por solicitação do CREDENCIADO; 
c) por acordo entre as partes; 
d) unilateralmente, pelo CREDENCIANTE, após o devido 

processo legal, no caso de descumprimento de qualquer condição estabelecida 
no Edital ou no Termo de Credenciamento. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Rosário do Sul/RS para dirimir 
as dúvidas oriundas deste Termo, quando não solucionadas 
administrativamente. 

E, por estarem juntos e acordados, assinam o presente em 
quatro vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
arroladas. 

 
Rosário do Sul, ...... de.............. de 2014. 
 
 
 
Luis Henrique Oliveira Antonello, 
Prefeito Municipal. 
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_________________________ 
CREDENCIADO 
CNPJ nº: 
 
 
Testemunhas: 
 
1) _______________________ 
 CPF nº: 
 
2) _______________________ 
 CPF nº: 
 
 
 
 
 
 


