
 
 

1 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4318. 

 

             
           Edital Chamamento Público nº 005/2019 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
PROTEÇÃO À MULHER 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XXX/2019 

Processo Administrativo nº 2019.012814 
 

I. PREÂMBULO 

I.I. O Município de Gurupi, Estado do Tocantins, tendo como interveniente a SECRETARIA MUNICIPAL 
DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À MULHER/ FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, através de seu Secretário nomeado pelo Decreto Municipal nº 0397, de 01 de 
abril de 2019, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Estadual nº 2.980, de 8 
de julho de 2015, Lei Federal nº 8.666/1993, Portaria nº 094 de 31 de maio de 2017, Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, e suas alterações, torna público para conhecimento dos interessados o 
CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de “CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS 

INSTRUTORES DE CURSO, nos termos e condições estabelecidas no presente instrumento de 
Chamamento.  

 
I.1. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO: 16/12 /2019 À 20/12/2019, HORÁRIO: DAS 08H ÁS 12H E DAS 14H ÀS 

18H. 
I.2. LOCAL: Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, localizada na BR-

242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do 
loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi - TO, telefone: (63) 3301-4318 - A/C Comissão Especial de 
Avaliação e Credenciamento - CEAC. 

 
II. DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS 

II.1. O Presente Edital e seus anexos estão disponíveis para download no site da Prefeitura Municipal no 
seguinte endereço: www.gurupi.to.gov.br. 

 
II.2. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO PREÇO APRESENTADO; 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR; 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
COM O MUNICÍPIO DE GURUPI-TO; 

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO; 
ANEXO VI  - FOMULÁRIO DE INSCRIÇÃO; 

 
III. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS 

III.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo, para 
tanto, formalizar seu pedido até dois dias úteis antes da data do credenciamento. 

 
III.2. Os interessados poderão impugnar os termos editalícios quanto às falhas ou irregularidades que o 

viciarem, até o segundo dia útil que anteceder a data do credenciamento. 
 
III.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, o interessado que não 

o fizer no prazo estabelecido, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
III.4. A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de participar do 

credenciamento até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
III.5. A impugnação a este ato convocatório deverá ser dirigida à Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, protocolada no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Gurupi, sito na BR 242, Km 405 (saída para a cidade de Peixe), Gurupi-TO, observando-se, 
obrigatoriamente, o seguinte:  

 
a) Estar redigida em petição escrita devidamente fundamentada e acompanhada da 

documentação pertinente, devidamente autenticada (Documento de identificação (R.G) e 

Cadastro Nacional de Pessoa Física (C.P.F)), e instruída com o número deste Chamamento 

Público e do respectivo Processo Administrativo;  

http://www.gurupi.to.gov.br/
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b) Estar devidamente assinada pelo interessado ou procurador, hipótese em que deverá ser anexado o 

instrumento procuratório, se for o caso. 
 
III.6. Não será admitida a impugnação do edital por intermédio de e-mail e/ou fax. 
 

III.7. Caso seja acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame. 
 
III.8. Os esclarecimentos complementares sobre o Edital e respectivos anexos poderão ser solicitados até o 

2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o credenciamento, mediante provocação por escrito 
dos interessados, permanecendo a Comissão Permanente de Licitação à disposição para esclarecê-las e 
prestar informações das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas na sala de licitações instalada à 
BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do 
loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, Gurupi-TO, Fone: (63) 3301-4308, e-mail: 
cpl@gurupi.to.gov.br.   

 
III.9. Os pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos se forem considerados pertinentes, a 

exclusivo critério pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. As respostas aos pedidos de 
esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail para a licitante requerente e divulgadas na internet no 
site da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.gurupi.to.gov.br/.  

 
III.10. As eventuais dúvidas e demais informações poderão ser prestadas pela Comissão Permanente de 

Licitação, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, no telefone (063) 3301-4308.   
 
III.11. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente implicará na 

tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas contidas neste Edital e no Processo foram 
consideradas suficientes para sua devida participação no certame. 

 

IV. DA PUBLICIDADE DO EDITAL 
IV.1. Este edital é objeto de ampla publicidade sendo publicado no Diário Oficial do Estado-DOE, Diário 

Oficial da União- DOU, Jornal Daqui e no sítio eletrônico da Prefeitura no endereço: www.gurupi.to.gov 
aba de licitações, nos Murais da Administração/Prefeitura e da Comissão Permanente de Licitação. 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente edital de chamamento público tem por objetivo o CREDENCIAMENTO DE  
PROFISSIONAIS INSTRUTORES DE CURSO. 

 

1.2. Estes Cursos têm por escopo promover o indivíduo e as famílias, fomentando capacidades e 
habilidades para o exercício do protagonismo, da cidadania, igualdade e do respeito à dignidade 
humana, criando mecanismos para garantir a convivência familiar e social. 

 

1.3. Os cursos serão realizados no Centro de Capacitação Profissional, para proporcionar a população 
gurupiense capacitação de qualidade e incrementarão no lazer e saúde. 

 

1.4.  Serão disponibilizados os seguintes Cursos: 

a) 01 (um) Instrutor de Curso, na modalidade de Barbearia – Corte, Design de barba e sobrancelha 
masculina; 

b) 01 (um) Instrutor de Curso, na modalidade de Cabeleireiro (a); 
c) 01 (um) Instrutor de Curso, na modalidade de Corte e Costura; 
d) 01 (um) Instrutor de Curso, na modalidade de Manicure e Pedicure; 
e) 01 (um) Instrutor de Curso, na modalidade de Depilação e Massagem; 
f) 01 (um) Instrutor de Curso, na modalidade de Design de Sobrancelhas – Henna e Maquiagem; 
g) 01 (um) Instrutor de Curso de Aperfeiçoamento em Comida de Boteco. 
 
2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. O sistema de Chamamento Público de prestadores de serviços, consistente no conjunto de 
procedimentos aplicável às hipóteses em que a satisfação do interesse público demande a contratação 
múltipla e simultânea de interessados, tornando inexigível a realização do procedimento licitatório. 

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br
http://www.gurupi.to.gov.br/
http://www.gurupi.to.gov/
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2.2. O presente Chamamento Público tem o propósito de proporcionar serviços especializados de 

qualificação profissional, nos termos do art. 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993: 
 

Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de publicidade e divulgação; 

 

 2.3. Após a leitura do texto legal é possível extrair a possibilidade de contratação sem licitação prévia, nos 
casos em que exista inviabilidade de competição para implantação de um sistema de Chamamento 
Público com o objetivo de preservar a lisura, transparência e economicidade dos procedimentos, 
garantindo o tratamento igualitário a todos os interessados que preencham as exigências estabelecidas 
em regulamento, o que se adequa perfeitamente à presente demanda. 

 

2.4. O objetivo principal é assegurar a legalidade na contratação de pessoas físicas com notória 
especialização para prestar serviço de qualificação profissional, estas deverão possuir conhecimento 
especifico para as áreas de qualificação, e assim atender as necessidades do projeto.  

 

2.5. O sistema de Credenciamento a ser realizado mediante Chamamento Público tem como fundamento a 
Lei Estadual Nº 2.980, de 08 de julho de 2015, bem como a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. Duração do Curso 
a) A execução do Curso será conforme a necessidade, após a solicitação emitida pela Secretaria 

Municipal de Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/ Fundo Municipal de Assistência Social. 
b) Os Cursos deverão ser executados da seguinte forma: 
b.1.Os cursos terão sua estruturação definida ao término do encerramento do período de inscrição para 

cada turma, pois a mesma estará condicionada ao número de inscritos (Demanda/Necessidade). 
b.2.Poderão ser disponibilizado até 04 (quatro) turmas ao ano. 
b.3.Os cursos de Barbearia – Corte, Design de barba e sobrancelha masculina; Cabeleireiro (a); Corte e 

Costura; Depilação e Massagem e Design de Sobrancelhas – Henna e Maquiagem terão turmas de até 03 
meses de duração cada. Já o curso de  Manicure e Pedicure terá turma com duração de até 02 meses. No 
que tange ao Curso de Aperfeiçoamento de Comida de  Boteco, uma turma durará até 01 (um) mês. 

 

3.2. Local do Curso 
 

3.2.1. Os Cursos serão realizados através de profissional Credenciado para tal procedimento, conforme 
distribuição a ser realizada posteriormente pela Credenciante, no Centro de Capacitação Profissional de 
Gurupi-TO, situado à Rua 20, Entre Av. São Paulo e Amazonas, s/n, Centro, Gurupi/TO, ou em locais 
previamente determinados pela Credenciante.  

 

3.2.2. Os horários das atividades serão definidos no momento da contratação, portanto, o Credenciado deve 
estar ciente da necessidade de disponibilidade de horário para atender as necessidades do serviço a ser 
executado. 

 

3.4. Certificados 
 

3.4.1. Todos os cursos terão certificação, emitida pela Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e 
Proteção à Mulher/Fundo Municipal de Assistência Social, com a assinatura dos profissionais que 
ministrarão o curso juntamente com o gestor da pasta. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos previstos na dotação 
orçamentária:  

 

Ação: APOIO ADMINISTRATIVO AO FAS 
Dotação: 09.0901.08.244.0841.2068. 
Elemento de Despesa: 339036 
Fonte: 0010 
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5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS DO OBJETO 
5.1. O quadro abaixo ilustra o funcionamento, carga horária, escolaridade dos instrutores, os serviços serão 

prestados em conformidade com as exigências e especificações constantes da planilha abaixo: 
 
5.2. Lote 01 – Cursos Profissionalizantes 

 

Item Cód. Quant. Descrição e Exigências Mínimas 

Carga 

Horária por 

turma 

Valor 

Hora 

Adicional 

por aluno 

com no 

mínimo 

90% de 

frequência 

mensal 

Valor Total 

01 48168 01 Instrutor de Curso de Cabeleireiro (a) 

Conhecimento Especifico: Conclusão do 

curso a que se refere, através de 

certificado; 

Escolaridade mínima exigida: Ensino 

Médio Completo; 

Experiência mínima de 4 (quatro) 

meses, comprovada através de 

declarações emitidas por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. 4 

turmas de 200 horas cada. 

ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser 

hábil em atividades de cabelereiro, 

repassando aos alunos um nível básico 

e intermediário das atividades inerentes 

ao curso; Deverá acompanhar o 

desenvolvimento de cada beneficiário de 

forma individual; Deverá fomentar a 

discussão das dificuldades e sucessos 

em equipe; Planejará e ministrará o 

curso objetivando inserção produtiva, 

acompanhando e monitorando os 

trabalhos desenvolvidos pelos 

participantes do curso durante toda sua 

duração e responsabilizando-se pela 

conservação dos 

materiais utilizados. 

200 horas R$ 14,00 R$2,00 R$12.400,00 

02 48169 01 Instrutor de Curso de Corte e Costura 

Conhecimento Especifico: Conclusão do 

curso a que se refere, através de 

certificado; 

Escolaridade mínima exigida: Ensino 

Médio Completo; 

Experiência mínima de 4 (quatro) 

meses, comprovada através de 

declarações emitidas por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. 4 

turmas de 200 horas cada. 

ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser 

hábil em atividades de Corte e Costura, 

repassando aos alunos um nível básico 

e intermediário das atividades inerentes 

ao curso; Deverá acompanhar o 

desenvolvimento de cada 

beneficiário de forma individual; Deverá 

fomentar a discussão das dificuldades e 

sucessos em equipe; Planejará e 

ministrará o curso objetivando inserção 

200 horas R$ 14,00 R$2,00 R$12.400,00 
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produtiva, acompanhando e 

monitorando os trabalhos desenvolvidos 

pelos participantes do curso durante 

toda sua duração e responsabilizando-

se pela conservação dos 

materiais utilizados. 

03 48170 01 Instrutor de Curso de Manicure e 

Pedicure. Conhecimento Especifico: 

Conclusão do curso a que se refere, 

através de certificado; 

Escolaridade mínima exigida: Ensino 

Médio Completo; 

Experiência mínima de 4 (quatro) 

meses, comprovada através de 

declarações emitidas por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. 4 

turmas de 160 horas cada. 

ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser 

hábil em atividades de Manicure e 

Pedicure, repassando aos alunos um 

nível básico e intermediário das 

atividades inerentes ao curso; Deverá 

acompanhar o desenvolvimento de cada 

beneficiário de forma individual; Deverá 

fomentar a discussão das dificuldades e 

sucessos em equipe; Planejará e 

ministrará o curso objetivando

 inserção produtiva, 

acompanhando e monitorando os 

trabalhos desenvolvidos pelos 

participantes do curso durante toda sua 

duração e responsabilizando-se pela 

conservação dos materiais utilizados. 

160 horas R$ 14,00 R$2,00 R$9.760,00 

04 48171 01 Instrutor de Curso de Depilação e 

Massagem 

Conhecimento Especifico: Conclusão do 

curso a que se refere, através de 

certificado; 

Escolaridade mínima exigida: Ensino 

Médio Completo; 

Experiência mínima de 4 (quatro) 

meses, comprovada através de 

declarações emitidas por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. 4 

turmas de 200 horas cada. 

ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser 

hábil em atividades de Depilação e 

Massagem,  repassando aos alunos um 

nível básico e intermediário das 

atividades inerentes ao curso; Deverá 

acompanhar o desenvolvimento de cada 

beneficiário de forma individual; Deverá 

fomentar a discussão das dificuldades e 

sucessos em equipe; Planejará e 

ministrará o curso objetivando inserção 

produtiva, acompanhando e 

monitorando os trabalhos desenvolvidos 

pelos participantes do curso durante 

toda sua duração e responsabilizando-

se pela conservação dos materiais 

utilizados. 

200 horas R$12,00 R$2,00 R$12.400,00 
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05 48172 01 Instrutor de Curso de Design de 

Sobrancelhas - Henna e Maquiagem 

• Conhecimento Especifico: Conclusão 

do curso a que se refere, através de 

certificado; 

• Escolaridade mínima exigida: Ensino 

Médio Completo; 

• Experiência na área, através de 

declarações emitidas por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado-

mínima de 4 (quatro) meses. 4 turmas 

de 200 horas cada. 

ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser 

hábil em atividades de Design de 

Sobrancelhas, aplicação de henna e 

maquiagem, repassando aos alunos um 

nível básico e intermediário das 

atividades inerentes ao curso; Deverá 

acompanhar o desenvolvimento de cada 

beneficiário de forma individual; Deverá 

fomentar a discussão das dificuldades e 

sucessos em equipe; Planejará e 

ministrará o curso objetivando inserção 

produtiva, acompanhando e 

monitorando os trabalhos desenvolvidos 

pelos participantes do curso durante 

toda sua duração e responsabilizando-

se pela conservação dos materiais 

utilizados. 

200 horas R$ 14,00 R$2,00 R$12.400,00 

06 48173 01 Instrutor de Curso de Barbearia – 

Corte, Design de barba e sobrancelha 

masculina. 

• Conhecimento Especifico: Conclusão 

do curso a que se refere, através de 

certificado; 

• Escolaridade mínima exigida: Ensino 

Médio Completo; 

• Experiência na área, através de 

declarações emitidas por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado-

mínima de 4 (quatro) meses. 4 turmas 

de 200 horas cada. 

ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser 

hábil em atividades de barbearia como: 

design de barba, corte e sobrancelha 

masculina, repassando aos alunos um 

nível básico e intermediário das 

atividades inerentes ao curso; Deverá 

acompanhar o desenvolvimento de cada 

beneficiário de forma individual; Deverá 

fomentar a discussão das dificuldades e 

sucessos em equipe; Planejará e 

ministrará o curso objetivando inserção 

produtiva, acompanhando e 

monitorando os trabalhos desenvolvidos 

pelos participantes do curso durante 

toda sua duração e responsabilizando-

se pela conservação dos materiais 

utilizados. 

200 horas R$ 14,00 R$2,00 R$12.400,00 

07 48624 01 Instutor de Curso de Aperfeiçoamento 

Comida de Boteco. 

• Conhecimento Especifico: Conclusão 

40  horas R$ 14,00 R$2,00 R$2.400,00 
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do curso a que se refere, através de 

certificado; 

• Escolaridade mínima exigida: Ensino 

Médio Completo; 

• Experiência na área, através de 

declarações emitidas por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado-

mínima de 4 (quatro) meses. 4 turmas 

de 40 horas cada. 

ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser 

hábil em atividades de culinária de 

boteco, repassando aos alunos um nível 

intermediário das atividades inerentes 

ao curso; Deverá acompanhar o 

desenvolvimento de cada beneficiário de 

forma individual; Deverá fomentar a 

discussão das dificuldades e sucessos 

em equipe; Planejará e ministrará o 

curso objetivando inserção produtiva, 

acompanhando e monitorando os 

trabalhos desenvolvidos pelos 

participantes do curso durante toda sua 

duração e responsabilizando-se pela 

conservação dos materiais utilizados. 

 
5.3. Memória de Cálculo 

MODALIDADES 
VALOR PRINCIPAL INCENTIVO POR ALUNO VALOR TOTAL 

Curso de 

Cabeleireiro (a) 

1 turma = 200 horas(ATÉ 3 

MESES) 

4 turmas X 200 horas= 800 

horas 

800 horas X R$ 14,00 = R$ 

11.200,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 

50 alunos = R$ 100,00 (mensal) 

4 turmas x 3 meses = 12 meses 

12 meses x R$ 100,00  = R$ 1.200,00 

R$11.200,00 + R$1.200,00 

= R$ 12.400,00 

Curso de Corte e 

Costura 

1 turma = 200 horas (ATÉ 3 

MESES) 

4 turmas X 200 horas= 800 

horas 

800 horas X R$ 14,00 = R$ 

11.200,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 

50 alunos X R$ 2,00 = R$ 100,00 (mensal) 

4 turmas x 3 meses = 12 meses 

12 meses x R$ 100,00 = R$ 1.200,00 

R$11.200,00 + R$1.200,00 

= R$ 12.400,00 

Curso de Manicure e 

Pedicure 

1 turma = 160 horas (ATÉ 2 

MESES) 

4 turmas X 160 horas= 640 

horas 

640 horas X R$ 14,00 = R$ 

8.960,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 

50 alunos X R$ 2,00 = R$ 100,00 (mensal) 

4 turmas x 2 meses = 8 meses 

8 meses x R$ 100,00 = R$ 800,00 

R$ 8.960,00,00 + R$ 

800,00 = R$ 9.760,00 

Curso de Depilação 

e Massagem 

1 turma = 200 horas (ATÉ 3 

MESES) 

 

4 turmas X 200 horas= 800 

horas 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 

50 alunos X R$ 2,00  = R$ 100,00 (mensal) 

4 turmas x 3 meses = 12 meses 

12 meses x R$ 100,00 = R$ 1.200,00 

R$11.200,00 + R$1.200,00 

= R$ 12.400,00 
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800 horas X R$ 14,00 = R$ 

11.200,00 

Curso de Design de 

Sobrancelhas - 

Henna e maquiagem 

1 turma = 200 horas (ATÉ 3 

MESES) 

 

4 turmas X 200 horas= 800 

horas 

800 horas X R$ 14,00 = R$ 

11.200,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 

50 alunos X R$ 2,00 =R$ 100,00 (mensal) 

4 turmas x 3 meses = 12 meses 

12 meses x R$ 100,00 = R$ 1.200,00 

R$11.200,00 + R$1.200,00 

= R$ 12.400,00 

Curso de Barbearia 

– Corte, Design de 

barba e sobrancelha 

masculina. 

1 turma = 200 horas (ATÉ 3 

MESES) 

 

4 turmas X 200 horas= 800 

horas 

800 horas X R$ 14,00 = R$ 

11.200,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 

50 alunos X R$ 2,00 = R$ 100,00 (mensal) 

4 turmas x 3 meses = 12 meses 

12 meses x R$ 100,00 = R$ 1.200,00 

R$11.200,00 + R$1.200,00 

= R$ 12.400,00 

Curso de 

Aperfeiçoamento 

Comida de Boteco. 

1 turma = 40 horas (ATÉ 1 

MÊS) 

4 turmas X 40 horas= 160 

horas 

160 horas X R$ 14,00 = R$ 

2.240,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 

20 alunos X R$ 2,00 =  R$ 40,00 (mensal) 

4 turmas x 1 mês = 4 meses 

4 meses x R$ 40,00  = R$ 160,00 

R$ 2.240,00 + R$ 160,00 = 

R$ 2.400,00 

 
6. DAS VAGAS 

6.1. As vagas para o curso serão oferecidas da seguinte forma: 07 vagas  
 

6.2. Todos os interessados que preencherem os requisitos exigidos no Termo de Referência e no Edital serão 
considerados habilitados ao credenciamento, no entanto, será disponibilizada apenas 01 (uma) vaga por 
curso, totalizando 07 (sete) vagas. Entretanto, caso o 1º colocado não assine o Contrato no prazo 
estipulado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo 
Municipal de Assistência Social ou no caso de rescisão amigável do Contrato, o 2º colocado será 
convocado para assinar o Contrato e consequentemente a realizar as atividades. 

 
7. DA REMUNERAÇÃO 

7.1. O Contratado receberá de acordo com o que segue: 
 
7.1.1. Os profissionais de qualquer área receberá o valor de até R$ 14,00 (quartoze) reais por horas/aula 

efetivamente realizada, mais incentivo de R$ 2,00 por aluno matriculado com frequência mensal igual 
ou superior a 90%. Com limite de até 50 alunos regularmente presente nas modalidades de Curso de 
Cabeleireiro (a), Manicure e Pedicure, Depilação e Massagem, Design de Sobrancelha – Henna e 
Maquiagem, Barbearia – Corte, Design de Barba e Sobrancelha Masculina e Corte e Costura e até 20 
alunos do Curso de Aperfeiçoamento em Comida de Boteco. 

 
7.1.2. Para efeitos de liquidação deverão ser observados os valores de incentivo, este que só será aplicado 

com a comprovação da frequência mensal dos alunos igual ou superior a 90% (noventa por cento). 
 
8. DA DATA E DO LOCAL DE CREDENCIAMENTO  

8.1 Os profissionais autônomos que desejarem participar do processo de credenciamento deverão 
inscrever-se de forma presencial, junto a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção 
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à Mulher/Fundo Municipal de Assistência Social, BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, 
gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.410-970, telefone: 
(63) 3301-4318. Período de Inscrição: 16/12/2019 à 20/12/2019, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 

 
8.2. Os interessados deverão, obrigatoriamente, preencher o Formulário (Anexo VI), que será 

disponibilizado no ato da inscrição, onde os campos específicos serão disponibilizados para o 
preenchimento de informações diversas tais como: Nome, RG, CPF, Registro Profissional (se houver), 
Área de Atuação, Endereço Completo, CEP, Telefone 01, Telefone 02, E-mail, dentre outras. 

 
8.3. As inscrições somente serão consideradas efetivadas com a devida apresentação da documentação 

completa exigida nos itens 11 do presente instrumento. 
 
8.4. Concluída a etapa de inscrição não será autorizada qualquer alteração ou inserção de outro documento, 

bem como a alteração da área de atuação pretendida ou a inclusão de nova opção diversa daquela 
originalmente cadastrada em nome do profissional no ato de sua inscrição. Entretanto, caso todos os 
participantes inscritos em cada módulo sejam inabilitados, o Secretaria Municipal do Trabalho, 
Assistência Social e Proteção à Mulher /Fundo Municipal de Assistência Social poderá fixar o prazo de 
oito dias úteis para a apresentação de nova documentação conforme prevê o artigo 48, §3º da Lei 
8666/93. 

 
9. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

9.1. Poderão participar da presente seleção todos os profissionais das áreas descritas, maiores de 18 anos de 
idade e que apresentarem a documentação de qualificação exigida no Termo de Referência e no Edital. 

 
9.2. Não poderão se inscrever servidores pertencentes à Administração Pública Direta e Indireta. 
 
9.3. As atividades propostas deverão ser adaptáveis para espaços diversos, como auditório, salas multiuso, 

espaços alternativos e ambientes externos.  
  
9.4. Serão admitidos a participar da presente seleção os candidatos que apresentarem: 
a) Perfil compatível para o desenvolvimento do trabalho e do tema proposto; 
b) Comprovação de trabalho desenvolvido na área; 
c) Apresentar cópia dos documentos dos docentes que irão ministrar os cursos, quais sejam: RG, CPF, 

currículo, certificados. 
 
10. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO  

10.1. A documentação deverá ser apresentada em envelope fechado e rubricado, contendo na parte 
externa/frente os seguintes dados:  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À MULHER 
/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI – TO. 

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E CREDENCIAMENTO – CEAC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.012814 

CREDENCIAMENTO PROFISSIONAIS INSTRUTORES DE CURSO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
005/2019 

INTERESSADO: (NOME) 

CPF: 

ENDEREÇO/TELEFONE: 

E-MAIL: 

 

10.2. Os interessados no credenciamento deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em cópia 
autenticada por meio de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, por 
cópia simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência e autenticação por parte da 
Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC: 
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11. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
11.1. Preenchimento do formulário de inscrição (Anexo VI). 
 
11.2. A Documentação obrigatória deverá ser apresentada no ato da inscrição, sendo ela: 
 
11.2.1. Pessoa Física 
a) Cópia da cédula de identidade; 
b) Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  
c) Cópia do comprovante de residência; 
d)  Cópia da inscrição no Conselho Profissional se houver; 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), estadual e municipal, na forma da lei; 
f) Certificado ou declaração referente às experiências relatadas, fornecido pelos Contrates do serviço, 

apresentado em papel timbrado identificado e assinado (nome legível da pessoa responsável por sua 
emissão, função que exerce comprovando que o trabalho foi executado, indicando título do serviço 
prestado, período, resultado obtido e nome do prestador de serviços); 

g) Comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil da (s) subárea (s) de conhecimento e 
especialidades: cópia simples – frente e verso – de diploma, certificado, declaração emitida pela 
instituição de ensino ou, ainda, cópia do registro profissional; 

h) Currículo profissional. 
 

11.3. Documentos de Comprovação de nível superior (graduação especialização, mestrado, doutorado, pós-
doutorado) deverão estar de acordo com o descrito no Artigo 48 da Lei Federal n° 9.394/1996. 

 
12. DAS DECLARAÇÕES 

 
12.1. Pessoa Física 
a) Declaração de plena aceitação dos valores apresentados neste edital e seus anexos, conforme modelo 

(Anexo II). 
b) Declaração sob as penalidades cabíveis, à inexistência de fatos impeditivos da habilitação, suspensão 

temporária de participação em licitação e ou impedimento em contratar com a Administração Pública, 
conforme modelo sugestivo de declaração (Anexo III).  

c) Declaração de inexistência de vínculo empregatício com a Administração (Anexo IV). 

 
13. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

13.1. A análise da documentação para fins de habilitação técnica, fiscal e jurídica com base nos documentos 
dos inscritos, será realizada pela Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento – CEAC que será 
composta por 02(três) membros Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à 
Mulher/Fundo Municipal de Assistência Social da Cidade de Gurupi/TO, nomeados por Portaria, cuja 
atuação dar-se-á em estrita observação aos requisitos legais previstos na legislação aplicável. 

 
13.2. A Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento – CEAC analisará a documentação apresentada 

no prazo de 07 (sete) dias úteis.  

  
13.3. A não observância de qualquer um dos critérios levará o interessado à eliminação da participação no 

processo. 

  
13.4. A Comissão de Seleção é soberana e decidirá sobre casos omissos.  

  
13.5. Ocorrendo empate na classificação terá preferência o credenciado, na seguinte ordem: 

a) Possuir e comprovar, através de declarações emitidas por pessoas jurídicas de direito público, 

experiência mínima de no mínimo 03 (três) meses em trabalhos condizentes ao curso, desenvolvidos em 

Órgãos Públicos; 

b) Possuir e comprovar, através de declarações emitidas por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, experiência em trabalhos condizente ao curso, desenvolvidos em Programas e/ou Projetos na 

área sócia assistencial; 

c) Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.   
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13.6 Após a análise das documentações apresentadas pelos interessados, a Secretaria Municipal do 

Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher /Fundo Municipal de Assistência Social 
disponibilizará o resultado, por ordem de classificação, no site da Prefeitura Municipal de Gurupi e 
publicará o extrato do resultado no Diário Oficial do Estado.  

 
14. DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES 
14.1. Após a divulgação do resultado preliminar, os profissionais não habilitados ao rol de credenciados, 

poderão recorrer do resultado publicado no Diário Oficial, em relação à avaliação da documentação 
enviada no ato de inscrição, apresentando suas razões devidamente fundamentadas. O recurso deverá 
ser interposto de forma presencial, na Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à 
Mulher /Fundo Municipal de Assistência Social, localizada na BR-242, KM 405 (saída para a cidade de 
Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – 
TO, Telefone: (63) 3301-4318, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia 
subsequente a data da publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), no período de 08h às 12h e de 14h 
às 18h. 

 
14.2. Havendo interposição de recurso, a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à 

Mulher /Fundo Municipal de Assistência Social, comunicará aos demais participantes que poderão 
apresentar as contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis. 

 
14.3. Não será admitido mais de um recurso em nome do mesmo interessado, versando sobre o mesmo 

motivo. 

 
14.4. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 

 
14.5. É assegurado ao Proponente obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus 

interesses, arcando somente com os devidos custos. 

 
14.6. Os recursos e as respectivas contrarrazões interpostos serão dirigidos à Comissão Especial de 

Avaliação e Credenciamento - CEAC, que terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para análise, podendo 
reformar a sua decisão ou encaminhar o recurso, devidamente informado, ao Sr. Secretário da pasta 
responsável pela parceria, com as informações necessárias à decisão final. 

 
14.7. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 03 (três) 

dias úteis, contado do recebimento do recurso pelo Secretario da Pasta responsável. A motivação deve 
ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 
pareceres anteriores, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato 
decisório. 

 
14.8. Não caberá novo recurso contra esta decisão. 

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

expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do 
processo de seleção. 

 
14.10. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
14.11. Tanto os recursos quanto às decisões recursais proferidas serão disponibilizados no sítio da Prefeitura 

Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br). 

 
14.12. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recursos, constatando-

se o atendimento pleno às exigências do Edital, a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e 
Proteção à Mulher /Fundo Municipal de Assistência Social, disponibilizará o Resultado Final no site da 
Prefeitura Municipal de Gurupi e publicará o extrato do resultado no Diário Oficial do Estado. 

 
15. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO E DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
15.1. Após a publicação do Resultado Final, o processo de credenciamento será encaminhado à apreciação 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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da Procuradoria Jurídica do Município e do Controle Interno, após análises favoráveis, será o processo 
remetido à Autoridade competente para homologação do Procedimento referente ao Chamamento 
Público e Adjudicação dos itens/objeto do Chamamento aos credenciados, caso esteja de acordo, 
devendo o Termo de Homologação e Adjudicação ser disponibilizado no sítio da Prefeitura Municipal 
de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) e seu extrato publico no Diário Oficial do Estado.  

 
15.2. As pessoas físicas que cumprirem todas as exigências deste Edital serão consideradas habilitadas no 

processo de CREDENCIAMENTO e constituirão o rol de credenciados, ficando estabelecido que as 
contratações para prestação do serviço somente serão efetivadas em observação aos critérios de 
necessidade dos serviços, de conveniência administrativa e, em especial, aos limites da disponibilidade 
orçamentária e financeira da Secretária Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à 
Mulher/Fundo Municipal de Assistência Social. 

 
15.3. Nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar de forma alguma de projeto concorrente 

ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as propostas apresentadas, ou de 
parentesco com os proponentes. 

 
16. DO CONTRATO 

16.1.  Concluído e homologado o credenciamento, obedecida à ordem de classificação, de acordo com a 
oportunidade e conveniência da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à 
Mulher/Fundo Municipal de Assistência Social, o credenciado será convocado para celebrar o Contrato 
de Prestação de Serviços, conforme Minuta constante no Anexo V deste Edital. 

 

16.2. A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de 
Assistência Social se reserva o direito de promover/efetuar a contratação dos credenciados conforme o 
preenchimento dos quantitativos mínimos de inscritos para cada turma, assim, a contratação dos 
instrutores está vinculada ao fechamento das turmas, de acordo com a demanda das inscrições para 
cada curso. 

 
16.3. O credenciado convocado deverá comparecer para celebrar o Contrato de Prestação de Serviços 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação para tal, 
através de correio eletrônico ou notificação pessoal. 

 
16.4. Quando o credenciado convocado para celebrar o Contrato não comparecer no prazo determinado, 

será convocado o  credenciado seguinte constante da lista resultante deste procedimento. 
 
16.5. A não assinatura do Contrato poderá ser entendida como recusa injustificada, que ensejará seu 

imediato cancelamento e o chamamento de outro, na ordem de classificação, sem prejuízo para o 
município de Gurupi. 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
17.1. A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de 

Assistência Social, além das obrigações contidas no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, das 
cabíveis por determinação legal, obriga-se a: 

a) Publicar a lista dos credenciados no site Oficial da Prefeitura; 
b) Publicar o extrato do contrato e dos aditamentos na imprensa oficial, conforme a Lei federal 8.666/93; 
c) Transmitir à pessoa Credenciadas as informações necessárias à prestação do serviço; 
d) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado, objeto do 

presente Termo, com competência para atestar o efetivo serviço, bem como anotar, em registro próprio, 
as falhas detectadas e comunicar à Credenciada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas 
corretivas; 

e) Efetuar, nos prazos previstos neste termo, o pagamento devido à Credenciada, oriundo do serviço 
prestado; 

f) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela Credenciada, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, 
ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a 
apresentação da nova fatura devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado 
esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual. 

g) Emissão do certificado de conclusão dos cursos. 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
18.1. O Credenciado, além das obrigações contidas no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, das 

cabíveis por determinação legal, obriga-se a: 
a) O Credenciado deverá possuir conhecimentos específicos na área de atuação;  
b) O Credenciado deverá ter disponibilidade de horário para ministrar o Curso conforme distribuição 

realizada pela Contratante; 
c) Juntar a Nota Fiscal a correspondente Ordem de Serviço do serviço solicitado; 
d) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim 

como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidos no Edital, apresentando documentação 
revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade; 

e) Tomar conhecimento prévio e concordar com a forma de execução do serviço estabelecido pela 
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de 
Assistência Social; 

f) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do objeto contratado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da 
fiscalização;  

g) Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a contratada estará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, às penalidades 
previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93; 

h) Não transferir a outrem as obrigações assumidas; 
i) Zelar pela boa e eficiente execução do serviço. 
 

18.2. É vedado ao (a) Contratado (a) paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso 
prévio e dentro do prazo pré-estabelecido. 

 
19. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DO CONTRATO 
19.1. O prazo de vigência do Credenciamento, bem como do Contrato a ser firmado, será de 12 (doze) 

meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante 
justificativa expressa de conveniência e oportunidade da Administração, desde que verificada a 
disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e os princípios gerais da administração 
pública.  

 
19.2. O credenciamento não implica na obrigação de contratar por parte do Município, a qual ocorrerá 

conforme necessidade, desde que exista disponibilidade orçamentária. 
 

20. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
20.1. O presente Credenciamento poderá ser revogado, em todo ou em parte, por razões de interesse da 

Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de 
Assistência Social, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. Por outro lado poderá 
ser anulado por motivo de ilegalidade. 

 

21. DA FORMA DE PAGAMENTO  
21.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente do Contratado, após a 

emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável ao Prestador de Serviço, 
e será efetuado em até 30 (trinta) dias após o Atesto de Recebimento do objeto, conforme descrito no item 
17 do Termo de Referência - Anexo 1 deste Edital. 

 

22. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

22.1. A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de 
Assistência Social será reservada o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a 
execução dos serviços, por meio do Gestor e Fiscal ora designado. 

 
22.2. Para a fiscalização do contrato a ser firmado fica designada a Servidora Sr.ª Anne Kássia Oliveira 

Almeida Valadão, e-mail: annekassia.oliveira@hotmail.com, telefone: (63) 3301-4318, (63) 98422-0409, 
em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

22.3. Se constatada pela fiscalização que o serviço está sendo executado de forma indevida, ou até mesmo 
que não esteja sendo executado conforme o que foi previamente estabelecido, poderá ordenar a 
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suspensão dos serviços, sem prejuízos das penalidades a que os prestadores dos serviços estejam 
sujeitos. 

 

22.4. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade dos (as) Contratados (as), inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), 
ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços prestados, subsistirá a responsabilidade da 
Contratada pela solidez, qualidade e segurança destes serviços. 

 
23. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
23.1. Dar-se-á rescisão do Contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos termos 

do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
 
 23.2. A rescisão do Contrato será amigável quando o Contratado, justificadamente, informar com 

antecedência mínima de 07 (sete) dias antes do início da execução do serviço, à Contratante que 
pretende desistir de realizar as atividades para a qual foi contratado.  

 
23.3. Caso o Contratado não cumpra o prazo estipulado no item anterior, deverá executar integralmente o 

Curso para a qual foi inscrito, conforme Contrato devidamente firmado, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis ali previstas. 

 
24. DAS SANÇÕES  

24.1. Ao Contratado poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) legais cabíveis, além das responsabilidades 
por perdas e danos, observando-se rigorosamente as condições estabelecidas no Contrato, no Termo de 
Referência e no Edital do Chamamento Público, sujeitando-se ainda às penalidades constantes nos 
artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93. 

 
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
25.1. O descumprimento das condições do presente chamamento público ou do Contrato que será 

formalizado, a execução irregular ou insatisfatória dos serviços, a não manutenção da regularidade 
fiscal durante a vigência do credenciamento e do contrato, será motivo para o descredenciamento e 
consequente rescisão contratual. 

 
25.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, para dirimir as dúvidas e os casos 

omissos. 
 
 

Gurupi/TO, aos 10 dias do mês de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Silvério Taurino da Rocha Moreira 
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/ 

Fundo Municipal da Assistência Social 
 Decreto n° 0397/2019 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019  

Processo Administrativo nº 2019.012814 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 
 
1. DEMANDANTE 

Demandante: Município de Gurupi por intermédio da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e 
Proteção à Mulher. 
Responsável: Silvério Taurino da Rocha Moreira 
Telefone: (63) 3301-4318 

 
2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Faz-se necessária a realização de Credenciamento por meio de Chamamento Público, com o intuito de 
contratação de profissionais para realização de cursos de qualificação profissional, cujo principal objetivo é o 
aprimoramento dos beneficiários da população gurupiense que compõem o Cadastro Único - CadÚnico. 
 
2.2. Cabe ao Profissional de Cursos, estimular e provocar situações que desencadeiem oportunidades para 
expressão e respeito de sentimentos, conceitos e opiniões, possibilitando também que a criança, o adolescente e 
o idoso se percebam integrantes e agentes transformadores de si mesmos, do grupo, da natureza e da sociedade. 
 
2.3. A Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher – SEMTAS-PM, considerando a baixa ou 
nenhuma oferta de cursos profissionalizantes de alta qualidade para a população carente, busca atender, por 
meio do Centro de Capacitação Profissional, uma importante necessidade existente na comunidade, ampliando 
as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, por meio da capacitação técnica e da potencialização de 
habilidades, através de cursos livres e profissionalizantes para a população acima de 16 anos. 

2.4. Considerando o grande número de desistência de alunos no decorrer dos cursos já realizados,  os 

profissionais que ministrarão os cursos terão um incentivo de R$ 2,00 (dois reais) por aluno com no mínimo 90% 

de frequência mensal, até o limite de 50 alunos por turma nas modalidades de Cabeleireiro (a), Manicure e 

Pedicure, Depilação e Massagem, Design de Sobrancelha – Henna e Maquiagem, Barbearia – Corte, Design de 

Barba e Sobrancelha Masculina e Corte e Costura e 20 alunos na modalidade de Curso de Aperfeiçoamento em 

Comida de Boteco. 

 
3. DO OBJETO 

3.1. O Presente Chamamento Público tem por objetivo o Credenciamento de Profissionais Instrutores de 

Curso. 
 
4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

4.1. O sistema de Chamamento Público de prestadores de serviços, consistente no conjunto de procedimentos 
aplicáveis às hipóteses em que a satisfação do interesse público demande a contratação múltipla e simultânea 
de interessados, tornando inexigível a realização do procedimento licitatório. 

 

4.2. O presente Chamamento Público tem o propósito de proporcionar serviços especializados de qualificação 
profissional, nos termos do art. 25, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993: 

 
       Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
  
       II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 

profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 

 

 4.3. Após a leitura do texto legal é possível extrair a possibilidade de contratação sem licitação prévia, nos casos 
em que exista inviabilidade de competição para implantação de um sistema de Chamamento Público com o 
objetivo de preservar a lisura, transparência e economicidade dos procedimentos, garantindo o tratamento 
igualitário a todos os interessados que preencham as exigências estabelecidas em regulamento, o que se 
adequa perfeitamente à presente demanda. 

 
4.4. O objetivo principal é assegurar a legalidade na contratação de pessoas físicas com notória especialização 

para prestar serviço de qualificação profissional, estas deverão possuir conhecimento especifico para as 
áreas de qualificação, e assim atender as necessidades do projeto.  
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4.5. O sistema de Credenciamento a ser realizado mediante Chamamento Público tem como fundamento a Lei 
Estadual Nº 2.980, de 08 de julho de 2015, bem como a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
5.  DO OBJETIVO 

5.1. Estes Cursos têm por escopo promover o indivíduo e as famílias, fomentando capacidades e habilidades 
para o exercício do protagonismo, da cidadania, igualdade e do respeito à dignidade humana, criando 
mecanismos para garantir a convivência familiar e social. 

 

5.2. Os cursos serão realizados no Centro de Capacitação Profissional. Proporcionarão à população gurupiense 
capacitação de qualidade e incrementarão no lazer e saúde. 
 
5.3. Serão disponibilizados Cursos: 

a) 01 (um) Instrutor de Curso, na modalidade de Barbearia – Corte, Design de barba e sobrancelha masculina; 
b) 01 (um) Instrutor de Curso, na modalidade de Cabeleireiro (a); 
c) 01 (um) Instrutor de Curso, na modalidade de Corte e Costura; 
d) 01 (um) Instrutor de Curso, na modalidade de Manicure e Pedicure; 
e) 01 (um) Instrutor de Curso, na modalidade de Depilação e Massagem; 
f) 01 (um) Instrutor de Curso, na modalidade de Design de Sobrancelhas – Henna e Maquiagem; 
g) 01 (um) Instrutor de Curso de Aperfeiçoamento em Comida de Boteco. 

 
6. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS DO OBJETO 
6.1. O quadro abaixo ilustra o funcionamento, carga horária, escolaridade dos docentes e público alvo, os 

serviços serão prestados em conformidade com as exigências e especificações constantes da planilha abaixo: 
 
6.2. Lote 01 – Cursos Profissionalizante 

Item Cód. Quant. Descrição e Exigências Mínimas Carga Horária 

por turma 
Valor 
Hora 

Adicional por 
aluno com no 

mínimo 90% de 
frequência 

mensal 

Valor 
Total 

01 48168 01 Instrutor de Curso de Cabeleireiro (a) 
Conhecimento Especifico: Conclusão do curso 
a que se refere, através de certificado; 
Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio 
Completo; 
Experiência mínima de 4 (quatro) meses, 
comprovada através de declarações emitidas 
por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 4 turmas de 200 horas cada. 
ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser hábil em 
atividades de cabelereiro, repassando aos 
alunos um nível básico e intermediário das 
atividades inerentes ao curso; Deverá 
acompanhar o desenvolvimento de cada 
beneficiário de forma individual; Deverá 
fomentar a discussão das dificuldades e 
sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e 
responsabilizando-se pela conservação dos 
materiais utilizados. 

200 horas R$ 14,00 R$2,00 R$12.400,00 

02 48169 01 Instrutor de Curso de Corte e Costura 

Conhecimento Especifico: Conclusão do curso 
a que se refere, através de certificado; 
Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio 
Completo; 
Experiência mínima de 4 (quatro) meses, 
comprovada através de declarações emitidas 
por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 4 turmas de 200 horas cada. 
ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser hábil em 
atividades de Corte e Costura, repassando aos 
alunos um nível básico e intermediário das 
atividades inerentes ao curso; Deverá 
acompanhar o desenvolvimento de cada 

200 horas R$ 14,00 R$2,00 R$12.400,00 
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beneficiário de forma individual; Deverá 
fomentar a discussão das dificuldades e 
sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e 
responsabilizando-se pela conservação dos 
materiais utilizados. 

03 48170 01 Instrutor de Curso de Manicure e Pedicure. 
Conhecimento Especifico: Conclusão do curso 
a que se refere, através de certificado; 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio 
Completo; 
Experiência mínima de 4 (quatro) meses, 
comprovada através de declarações emitidas 
por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 4 turmas de 160 horas cada. 
ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser hábil em 
atividades de Manicure e Pedicure, 
repassando aos alunos um nível básico e 
intermediário das atividades inerentes ao 
curso; Deverá acompanhar o desenvolvimento 
de cada beneficiário de forma individual; 
Deverá fomentar a discussão das dificuldades 
e sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e 
responsabilizando-se pela conservação dos 
materiais utilizados. 

160 horas R$ 14,00 R$2,00 R$9.760,00 

04 48171 01 Instrutor de Curso de Depilação e Massagem 
Conhecimento Especifico: Conclusão do curso 
a que se refere, através de certificado; 
Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio 
Completo; 
Experiência mínima de 4 (quatro) meses, 
comprovada através de declarações emitidas 
por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 4 turmas de 200 horas cada. 
ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser hábil em 
atividades de Depilação e Massagem,  
repassando aos alunos um nível básico e 
intermediário das atividades inerentes ao 
curso; Deverá acompanhar o desenvolvimento 
de cada beneficiário de forma individual; 
Deverá fomentar a discussão das dificuldades 
e sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e 
responsabilizando-se pela conservação dos 
materiais utilizados. 

200 horas R$12,00 R$2,00 R$12.400,00 

05 48172 01 Instrutor de Curso de Design de 
Sobrancelhas - Henna e Maquiagem 
• Conhecimento Especifico: Conclusão do 
curso a que se refere, através de certificado; 
• Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio 
Completo; 
• Experiência na área, através de declarações 
emitidas por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado-mínima de 4 (quatro) 
meses. 4 turmas de 200 horas cada. 
ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser hábil em 
atividades de Design de Sobrancelhas, 
aplicação de henna e maquiagem, repassando 
aos alunos um nível básico e intermediário 
das atividades inerentes ao curso; Deverá 
acompanhar o desenvolvimento de cada 

200 horas R$ 14,00 R$2,00 R$12.400,00 
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beneficiário de forma individual; Deverá 
fomentar a discussão das dificuldades e 
sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e 
responsabilizando-se pela conservação dos 
materiais utilizados. 

06 48173 01 Instrutor de Curso de Barbearia – Corte, 
Design de barba e sobrancelha masculina. 

• Conhecimento Especifico: Conclusão do 
curso a que se refere, através de certificado; 
• Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio 
Completo; 
• Experiência na área, através de declarações 
emitidas por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado-mínima de 4 (quatro) 
meses. 4 turmas de 200 horas cada. 
ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser hábil em 
atividades de barbearia como: design de 
barba, corte e sobrancelha masculina, 
repassando aos alunos um nível básico e 
intermediário das atividades inerentes ao 
curso; Deverá acompanhar o desenvolvimento 
de cada beneficiário de forma individual; 
Deverá fomentar a discussão das dificuldades 
e sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e 
responsabilizando-se pela conservação dos 
materiais utilizados. 

200 horas R$ 14,00 R$2,00 R$12.400,00 

07 48624 01 Instutor de Curso de Aperfeiçoamento 
Comida de Boteco. 

• Conhecimento Especifico: Conclusão do 
curso a que se refere, através de certificado; 
• Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio 
Completo; 
• Experiência na área, através de declarações 
emitidas por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado-mínima de 4 (quatro) 
meses. 4 turmas de 40 horas cada. 
ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser hábil em 
atividades de culinária de boteco, repassando 
aos alunos um nível intermediário das 
atividades inerentes ao curso; Deverá 
acompanhar o desenvolvimento de cada 
beneficiário de forma individual; Deverá 
fomentar a discussão das dificuldades e 
sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e 
responsabilizando-se pela conservação dos 
materiais utilizados. 

40  horas R$ 14,00 R$2,00 R$2.400,00 

 
6.3. Memória de Cálculo 

MODALIDADES VALOR PRINCIPAL INCENTIVO POR ALUNO VALOR TOTAL 

Curso de 
Cabeleireiro (a) 

1 turma = 200 horas(ATÉ 3 
MESES) 
4 turmas X 200 horas= 800 
horas 
800 horas X R$ 14,00 = R$ 
11.200,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 
50 alunos = R$ 100,00 (mensal) 
4 turmas x 3 meses = 12 meses 
12 meses x R$ 100,00  = R$ 1.200,00 

 R$11.200,00 + R$1.200,00 = 

R$ 12.400,00  

Curso de Corte e 
Costura 

1 turma = 200 horas (ATÉ 3 
MESES) 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 
50 alunos X R$ 2,00 = R$ 100,00 

 R$11.200,00 + R$1.200,00 = 
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4 turmas X 200 horas= 800 
horas 
800 horas X R$ 14,00 = R$ 
11.200,00 

(mensal) 
4 turmas x 3 meses = 12 meses 
12 meses x R$ 100,00 = R$ 1.200,00 

R$ 12.400,00  

Curso de Manicure 
e Pedicure 

1 turma = 160 horas (ATÉ 2 
MESES) 
4 turmas X 160 horas= 640 
horas 
640 horas X R$ 14,00 = R$ 
8.960,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 
50 alunos X R$ 2,00 = R$ 100,00 
(mensal) 
4 turmas x 2 meses = 8 meses 
8 meses x R$ 100,00 = R$ 800,00 

 R$ 8.960,00,00 + R$ 800,00 

= R$ 9.760,00  

Curso de Depilação 
e Massagem 

1 turma = 200 horas (ATÉ 3 
MESES) 
 
4 turmas X 200 horas= 800 
horas 
800 horas X R$ 14,00 = R$ 
11.200,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 
50 alunos X R$ 2,00  = R$ 100,00 
(mensal) 
4 turmas x 3 meses = 12 meses 
12 meses x R$ 100,00 = R$ 1.200,00 

 R$11.200,00 + R$1.200,00 = 

R$ 12.400,00  

Curso de Design de 
Sobrancelhas - 

Henna e 
maquiagem 

1 turma = 200 horas (ATÉ 3 
MESES) 
4 turmas X 200 horas= 800 
horas 
800 horas X R$ 14,00 = R$ 
11.200,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 
50 alunos X R$ 2,00 =R$ 100,00 
(mensal) 
4 turmas x 3 meses = 12 meses 
12 meses x R$ 100,00 = R$ 1.200,00 

 R$11.200,00 + R$1.200,00 = 

R$ 12.400,00  

Curso de Barbearia 
– Corte, Design de 

barba e sobrancelha 
masculina. 

1 turma = 200 horas (ATÉ 3 
MESES) 
4 turmas X 200 horas= 800 
horas 
800 horas X R$ 14,00 = R$ 
11.200,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 
50 alunos X R$ 2,00 = R$ 100,00 
(mensal) 
4 turmas x 3 meses = 12 meses 
12 meses x R$ 100,00 = R$ 1.200,00 

 R$11.200,00 + R$1.200,00 = 

R$ 12.400,00  

Curso de 
Aperfeiçoamento 

Comida de Boteco. 

1 turma = 40 horas (ATÉ 1 
MÊS) 
4 turmas X 40 horas= 160 
horas 

160 horas X R$ 14,00 = R$ 
2.240,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 
20 alunos X R$ 2,00 =  R$ 40,00 
(mensal) 
4 turmas x 1 mês = 4 meses 
4 meses x R$ 40,00  = R$ 160,00 

 R$ 2.240,00 + R$ 160,00 = 

R$ 2.400,00  

 
7.  DA EXECUÇÃO, DURAÇÃO E LOCAL DO CURSO 
7.1. Duração do Curso 

 A execução do Curso será conforme a necessidade, após a solicitação emitida pela Secretaria Municipal de 
Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/ Fundo Municipal de Assistência Social. 
a) Os Cursos deverão ser executados da seguinte forma: 
 
 Os cursos terão sua estruturação definida ao término do encerramento do período de inscrição para cada 

turma, pois a mesma estará condicionada ao número de inscritos (Demanda/Necessidade). 

 Poderão ser disponibilizado até 04 (quatro) turmas ao ano. 
 Os cursos de Barbearia – Corte, Design de barba e sobrancelha masculina; Cabeleireiro (a); Corte e Costura; 

Depilação e Massagem e Design de Sobrancelhas – Henna e Maquiagem terão turmas de até 3 meses de 

duração cada. Já o curso de Manicure e Pedicure terá turma com duração de até 2 meses. No que tange ao 

Curso de Aperfeiçoamento de Comida de Boteco, uma turma durará até 01 (um) mês. 

 
7.2. Local do Curso 

7.2.1. Os Cursos serão realizados através de profissional Credenciado para tal procedimento, conforme 
distribuição a ser realizada posteriormente pela Credenciante, no Centro de Capacitação Profissional de 
Gurupi-TO, situado à Rua 20, Entre Av. São Paulo e Amazonas, s/n, Centro, Gurupi/TO, ou em locais 
previamente determinados pela Credenciante.  

 
7.3. Os horários das atividades serão definidos no momento da contratação, portanto, o Credenciado deve estar 

ciente da necessidade de disponibilidade de horário para atender as necessidades do serviço a ser executado. 
 
7.4. Certificados 

7.4.1. Todos os cursos terão certificação, emitida pela Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e 
Proteção à Mulher/Fundo Municipal de Assistência Social, com a assinatura dos profissionais que ministrarão o 
curso juntamente com o gestor da pasta. 
 
8. DA INSCRIÇÃO PARA HABILITAÇÃO AO CREDENCIAMENTO  

8.1. Os profissionais autônomos que desejarem participar do processo de credenciamento deverão inscrever-se 
de forma presencial, junto a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo 
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Municipal de Assistência Social, BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte 
do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4318. 
 
8.2. Os interessados deverão, obrigatoriamente, preencher o Formulário de Inscrição, que será disponibilização 

no ato da inscrição, onde os campos específicos serão disponibilizados para o preenchimento de informações 
diversas tais como: Nome RG, CPF, Registro Profissional (se houver), Área de Atuação, Endereço Completo, 
CEP, Telefone 01, Telefone 02, E-mail, dentre outras. 

 
  8.3. As inscrições somente serão considerada efetivada com a devida apresentação da documentação completa e 

exigida no Termo de Referência e no Edital. 
 
8.4. Concluída a etapa de inscrição não será autorizada qualquer alteração ou inserção de outro documento, 

bem como a alteração da área de atuação pretendida ou a inclusão de nova opção diversa daquela 
originalmente cadastrada em nome do profissional no ato de sua inscrição. Entretanto, caso todos os 
participantes inscritos em cada módulo sejam inabilitados, o Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência 
Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de Assistência Social poderá fixar o prazo de oito dias úteis para 
a apresentação de nova documentação conforme prevê o artigo 48, §3º da Lei 8666/93. 

 
9. DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA PARTICIPAÇÃO 

9.1. Poderão participar da presente seleção todos os profissionais das áreas descritas, maiores de 18 anos de 
idade e que apresentarem a documentação de qualificação exigida no Termo de Referência e no Edital. 

 
9.2. Não poderão se inscrever profissionais pertencentes aos quadros de servidores da Prefeitura do Município 

de Gurupi.   
 
9.3. As atividades propostas deverão ser adaptáveis para espaços diversos, como auditório, salas multiuso, 

espaços alternativos e ambientes externos.  
 
9.4. Serão admitidos a participar da presente seleção os candidatos que apresentarem: 
a) Perfil compatível para o desenvolvimento do trabalho e do tema proposto; 
b) Comprovação de trabalho desenvolvido na área; 
c) Apresentar cópia dos documentos dos docentes que irão ministrar os cursos, quais sejam: RG, CPF, currículo, 

certificados. 
 
10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
10.1. A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de 

Assistência Social está reservada o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 
por meio do Gestor e Fiscal ora designado. 

 
10.2. Para a fiscalização do contrato a ser firmado fica designado a Servidora Anne Kássia Oliveira Almeida, e-

mail: annekassia.oliveira@hotmail.com, telefone: (63) 3301-4318, (63) 98422-0409, em conformidade com o 
disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 
10.3. Se constatada pela fiscalização que o serviço está sendo executado de forma indevida, ou até mesmo que 

não esteja sendo executado conforme o que foi previamente estabelecido poderá ordenar a suspensão dos 
serviços, sem prejuízos das penalidades a que aos prestadores de serviço dos serviços estejam sujeitos. 

 
10.4. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade dos (as) Contratados (as), inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, 
ainda, que mesmo atestado os serviços prestados, subsistirá a responsabilidade da Contratada pela solidez, 
qualidade e segurança destes serviço 
 
11. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
11.1.  Preenchimento do formulário de inscrição; 

 
11.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada 

por meio de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, por cópias simples, 
desde que acompanhadas dos originais para conferência e autenticação por parte da Comissão Especial de 
Avaliação e Credenciamento – CEAC; 

 
11.3. Documentos de comprovação de nível superior (graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-

doutorado) deverão estar de acordo com o descrito no artigo 48 da Lei Federal nº 9.394/1996; 
 



 
ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À MULHER 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 
7 

 

 

BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio 
                                                           Gurupi – TO, CEP: 77.410-970, telefone: (63) 3301-4318 

Anexo I – Termo de Referência - Chamamento Público nº 005/2019 

 

11.4. A documentação obrigatória deverá ser apresentada no ato da inscrição, sendo ela; 
 
11.4.1.  Pessoa Física: 

a) Cópia da cédula de identidade; 
b) Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  
c) Cópia do comprovante de residência; 
d)  Cópia da inscrição no Conselho Profissional se houver; 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União), estadual e municipal, na forma da lei; 
f) Certificado ou declaração referente às experiências relatadas, fornecido pelos Contrates do serviço, 

apresentado em papel timbrado identificado e assinado (nome legível da pessoa responsável por sua 
emissão, função que exerce comprovando que o trabalho foi executado, indicando título do serviço prestado, 
período, resultado obtido e nome do prestador de serviços); 

g) Comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil da (s) subárea (s) de conhecimento e 
especialidades: cópia simples – frente e verso – de diploma, certificado, declaração emitida pela instituição 
de ensino ou, ainda, cópia do registro profissional; 

h) Currículo profissional. 
 
12. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
12.1. A análise da documentação para fins de habilitação técnica, fiscal e jurídica com base nos documentos dos 
inscritos, será realizada pela Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento – CEAC que será composta por 
02(três) membros da Secretaria Municipal do Trabalho, da Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo 

Municipal de Assistência Social da Cidade de Gurupi/TO, nomeados pela Portaria Nº 080 de 12 de setembro 
de 2019, cuja atuação dar-se-á em estrita observação aos requisitos legais previstos na legislação aplicável. 
  
12.4. A Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento – CEAC analisará a documentação apresentada no 
prazo de 07 (sete) dias úteis.  
  
12.5. A não observância de qualquer um dos critérios levará o interessado à eliminação da participação no 
processo. 
  

12.6. A Comissão de Seleção é soberana e decidirá sobre casos omissos.  
  
12.7. Ocorrendo empate na classificação terá preferência o credenciado, na seguinte ordem: 
a) Possuir e comprovar, através de declarações emitidas por pessoas jurídicas de direito público, experiência 
mínima de no mínimo 03 (três) meses em trabalhos condizentes ao curso, desenvolvidos em Órgãos Públicos; 
b) Possuir e comprovar, através de declarações emitidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
experiência em trabalhos condizente ao curso, desenvolvidos em Programas e/ou Projetos na área sócia 
assistencial; 
c) Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.  
  
12.8. Após a análise das documentações apresentadas pelos interessados, a Secretaria Municipal do Trabalho, da 
Assistência Social e Proteção à Mulher /Fundo Municipal de Assistência Social disponibilizará o resultado, por 
ordem de classificação, no site da Prefeitura Municipal de Gurupi e publicará o extrato do resultado no Diário 
Oficial do Estado.  
 
13. DAS VAGAS 
13.1. As vagas para o curso serão oferecidas da seguinte forma: 07 vagas  
 

13.2. Todos os interessados que preencherem os requisitos exigidos no Termo de Referência e no Edital serão 
considerados habilitados ao credenciamento, no entanto, será disponibilizada apenas 01 (uma) vaga por curso, 
totalizando 07 (sete) vagas. Entretanto, caso o 1º colocado não assine o Contrato no prazo estipulado pela 
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de Assistência 
Social ou no caso de rescisão amigável do Contrato, o 2º colocado será convocado para assinar o Contrato e 
consequentemente a realizar as atividades. 
 
14. DA REMUNERAÇÃO 

14.1. O Contratado receberá de acordo com o que segue: 
 
14.1.1. Os profissionais de qualquer área receberá o valor de até R$ 14,00 (quartoze) reais por horas/aula 
efetivamente realizada, mais incentivo de R$ 2,00 por aluno matriculado com frequência mensal igual ou 
superior a 90%. Com limite de até 50 alunos regularmente presente nas modalidades de Curso de Cabeleireiro 
(a), Manicure e Pedicure, Depilação e Massagem, Design de Sobrancelha – Henna e Maquiagem, Barbearia – 
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Corte, Design de Barba e Sobrancelha Masculina e Corte e Costura e até 20 alunos do Curso de 
Aperfeiçoamento em Comida de Boteco. 
 
14.1.2. Para efeitos de liquidação deverão ser observados os valores de incentivo, este que só será aplicado com 
a comprovação da frequência mensal dos alunos igual ou superior a 90% (noventa por cento). 
 
15. OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 

15.1. A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção a Mulher/Fundo Municipal da 
Assistência Social, além das obrigações consideradas contidas no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, 
das cabíveis por determinação legal, obriga-se a: 
a) Publicar a lista dos credenciados no site Oficial da Prefeitura; 
a) Publicar o extrato do contrato e dos aditamentos na imprensa oficial, conforme a Lei federal 8.666/93; 
b) Trasmitir à pessoa Credenciadas as informações necessárias à prestação do serviço; 
c) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado, objeto do 

presente Termo, com competência para atestar o efetivo serviço, bem como anotar, em registro próprio, as 
falhas detectadas e comunicar à Credenciada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas 
corretivas; 

d) Efetuar, nos prazos previstos neste termo, o pagamento devido à Credenciada, oriundo do serviço prestado; 
e) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela Credenciada, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, 

ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação 
da nova fatura devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de 
tempo para efeito de atualização do valor contratual. 

f) Emissão do certificado de conclusão dos cursos. 
 
16. DA OBRIGAÇÃO DO CREDENCIADO 

16.1. O Credenciado, além das obrigações contidas no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, das 
cabíveis por determinação legal, obriga-se a: 

a) O Credenciado deverá possuir conhecimentos específicos na área de atuação;  
b) O Credenciado deverá ter disponibilidade de horário para ministrar o Curso conforme distribuição 

realizada pela Contratante; 
c) Juntar a Nota Fiscal a correspondente Ordem de Serviço do serviço solicitado; 
d) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como 

todas as condições de habilitação e qualificação, exigidos no Edital, apresentando documentação revalidada 
se, no curso do contrato, algum documento perder a validade; 

e) Tomar conhecimento prévio e concordar com a forma de execução do serviço estabelecido pela Secretaria 
Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de Assistência Social; 

f) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do objeto contratado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização;  

g) Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a contratada estará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, às penalidades 
previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93; 

h) Não transferir a outrem as obrigações assumidas; 
i) Zelar pela boa e eficiente execução do serviço. 

 
16.2. É vedado ao (a) Contratado (a) paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso prévio 

e dentro do prazo pré-estabelecido. 
 
17.  DA FORMA DE PAGAMENTO 
17.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente do contratado, após a emissão da 

Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável ao Prestador de Serviço, e será efetuado 
em até 30 (trinta) dias após o Atesto de Recebimento da Prestação de Serviço. 

 
17.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) sob o qual será emitida a 

Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado no Credenciamento. 
 

17.3. O Contratado deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem 
rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do 
Banco e respectiva Agência. 

 

17.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo Contratado deverá conter, em local de fácil visualização Nº do Processo 
Administrativo, Nº do Chamamento Público, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
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17.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e 
deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) emitida pelo respectivo Órgão Requisitante 
responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado 
para tal. 

 
17.6. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de comprovação da 

Regularidade Fiscal: a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Estadual e Municipal, bem como a do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço - FGTS, conforme o caso. 

 
17.7. Nenhum pagamento será efetuado ao Contratado enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com 
o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos previstos na dotação orçamentária:  
 
Ação: APOIO ADMINISTRATIVO AO FAS 
Dotação: 09.0901.08.244.0841.2068. 
Elemento de Despesa:339036 
Fonte: 0010 
 
19. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DO CONTRATO  
19.1. O prazo de vigência do Contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante justificativa expressa de conveniência e 
oportunidade da Administração, desde que verificada a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse 
público e os princípios gerais da administração pública. 
 
19.2. A realização do Chamamento Público não implica na obrigação de contratar por parte do Município, a 
qual ocorrerá conforme necessidade, desde que exista disponibilidade orçamentária. 
 
20. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
20.1. O presente Credenciamento poderá ser revogado, em todo ou em parte, por razões de interesse da 

Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção a Mulher/Fundo Municipal da Assistência 
Social, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. Por outro lado poderá ser anulado por 
motivo de ilegalidade. 

 
21. DAS SANÇÕES 

21.1. Ao Contratado poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) legais cabíveis, além das responsabilidades por 
perdas e danos, observando-se rigorosamente as condições estabelecidas no Contrato, no Termo de Referência 
e no Edital do Chamamento Público, sujeitando-se ainda às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei 
n°. 8.666/93. 

 
Gurupi/TO, 22 de agosto de 2019. 

 
 
 

Raquel Albuquerque dos Santos 
Responsável pela elaboração do Termo de 

Referência 
 SECAD Fone: (63) 3301-4309 

 

Anne Kássia Oliveira Almeida 
Responsável pela especificação do objeto 

Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência 
Social 

Fone (63) 3301-4318 
 

  
      Aprovo o presente Termo de Referência, 
 
 
 
 
 

SILVÉRIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA 
Secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher 

Fundo Municipal de Assistência Social 
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Anexo II – Modelo de Declaração - Chamamento Público nº 005/2019 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
PROTEÇÃO À MULHER 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019  
Processo Administrativo nº 2019.012814 

 

ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

DE ACEITAÇÃO DO PREÇO APRESENTADO 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.012814 
Objetivo: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS INSTRUTORES DE CURSO. 

 
 
 
 
 

 
_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 

Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 

DECLARA, para fins de participação no Chamamento Público Nº 005/2019, cujo 

objeto CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS INSTRUTORES DE CURSO, que 

CONCORDA plenamente em prestar os serviços pelo preço apresentado pelo Município de 

Gurupi, conforme o valor determinado no item 07. do Edital deste Chamamento Público. 

 

Por ser verdade, firma a presente declaração. 
 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 
 

 
 

__________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Este documento é meramente exemplificativo. 



 
 
 
 
 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4318. 
 

Anexo III – Modelo de Declaração  - Chamamento Público nº 005/2019 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
PROTEÇÃO À MULHER 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019 

Processo Administrativo nº 2019.012814 

 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU 

INIDONEIDADE PARA LICITAR 
 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.012814 
Objeto: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS INSTRUTORES DE CURSO. 
 
 
 
 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 

Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 
DECLARA para fins de participação no Chamamento Público Nº 005/2019, cujo 

objeto é o credenciamento de Profissionais Instrutores de Curso, não existirem fatos 
impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou 
Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Gurupi ou 
de qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, em 
âmbito Federal, Estadual, Distrito Federal ou Municipal, assumindo ainda, a obrigação de 
declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência deste 
Credenciamento e do instrumento dela proveniente, bem como a obrigação de manter as 
respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período.  

 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 
 
 

 
__________________________________ 

Assinatura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo. 
 



 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4318. 

 
 

Anexo IV –  Modelo de Declaração  - Chamamento Público nº 005/2019 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
PROTEÇÃO À MULHER 

 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019  
Processo Administrativo nº 2019.012814 

 

 
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
COM O MUNICÍPIO DE GURUPI-TO 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.012814 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS INSTRUTORES DE CURSO. 

 
 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) 

do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação 

no Chamamento Público Nº 005/2019, sob as penalidades da lei, que os diretores, 

responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, 

deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima 

identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU 

FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de 

Gurupi/TO, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 

13.707/18. 

 

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não 

mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO TOCANTINS OU OUTROS ESTADOS DA 

FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso 

X, da Lei Estadual nº 1.818/2007. 

 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 

 
___________________________________ 

Assinatura 
 

 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo. 
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Anexo V – Minuta do Contrato- Chamamento Público nº 005/2019 

 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
PROTEÇÃO À MULHER 

 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.012814 

 
ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO  
 

CONTRATO Nº XXX/2019 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.012814 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROFISSIONAIS PARA INSTRUÇÃO DE CURSOS, 
DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
005/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GURUPI/TO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
PROTEÇÃO À MULHER/FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI/TO E <NOME DA 
PESSOA>. 

 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
PROTEÇÃO À MULHER / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

inscrita no CNPJ sob o nº 14.764.485/0001-02, com sede na BR-242, KM 405 (saída para 
a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, 
Gurupi – TO, CEP: 77.410-970, neste ato representado por seu Secretário e Gestor 
nomeado pelo Decreto Municipal nº 0397/2019, de 01/04/2019 o Sr. Silvério Taurino 

da Rocha Moreira, brasileiro, casado, cursando Adm. Empresa, portador do CPF nº 
278.956.961-49 e no RG nº 678.325 SSP/TO, residente e domiciliado à Rua B Lote 09 
Quadra 14 S/N, Setor Eng.º Waldir Lins, CEP 77423-010-Gurupi-TO. Telefone (063) 
9997-1800 e 8476-5833. 

 
CONTRATADO (A) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 

Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e 

domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 

Telefone(xx)xxx), e-mail_________________. 

 

As Partes acima identificadas, em conformidade com o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.012814, tem entre si justo e acertado o presente 

Instrumento de Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CONTRATO 
O presente Contrato decorre do Ato de Ratificação do procedimento Administrativo do 

Chamamento Público nº 005/2019, por parte do Secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social e 
Proteção à Mulher de Gurupi-TO, nomeado pelo Decreto Municipal nº 0397, de 01 de abril de 2019,  
conforme Termo de Homologação do Processo emitido em  ____/____/2019, tudo constante no Processo 

Administrativo nº 2019.012814, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS INSTRUTORES 
DE CURSO. 

 

1.2.  Estes Cursos têm por escopo promover o indivíduo e as famílias, fomentando capacidades e 
habilidades para o exercício do protagonismo, da cidadania, igualdade e do respeito à dignidade 
humana, criando mecanismos para garantir a convivência familiar e social. 
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
PROTEÇÃO À MULHER 

 1.3. Os cursos serão realizados no Centro de Integração da Mulher e nos Centros de Referência em 
Assistência Social – CRAS, para proporcionar a população gurupiense capacitação de qualidade e 
incrementarão no lazer e saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS TOTAIS DO 
OBJETO 

2.1. O quadro abaixo ilustra o funcionamento, carga horária, bem como escolaridade dos docentes; sendo 
que os serviços serão prestados em conformidade com as exigências e especificações constantes da 
planilha abaixo: 

 

2.1.1. Lote 01 – Cursos Profissionalizantes 
 

Item Cód. Quant. Descrição e Exigências Mínimas 

Carga 

Horária por 

turma 

Valor 
Hora 

Adicional 
por aluno 

com no 
mínimo 90% 

de 
frequência 

mensal 

Valor Total 

01 48168 01 Instrutor de Curso de Cabeleireiro (a) 
Conhecimento Especifico: Conclusão do curso 
a que se refere, através de certificado; 
Escolaridade mínima exigida: Ensino 
Médio Completo; 
Experiência mínima de 4 (quatro) meses, 
comprovada através de declarações emitidas 
por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado. 4 turmas de 200 horas cada. 
ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser hábil em 
atividades de cabelereiro, repassando aos 
alunos um nível básico e intermediário das 
atividades inerentes ao curso; Deverá 
acompanhar o desenvolvimento de cada 
beneficiário de forma individual; Deverá 
fomentar a discussão das dificuldades e 
sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e responsabilizando-
se pela conservação dos materiais utilizados. 

200 horas R$ 14,00 R$2,00 R$12.400,00 

02 48169 01 Instrutor de Curso de Corte e Costura 
Conhecimento Especifico: Conclusão do curso 
a que se refere, através de certificado; 
Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio 
Completo; 
Experiência mínima de 4 (quatro) meses, 
comprovada através de declarações emitidas 
por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 4 turmas de 200 horas cada. 
ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser hábil em 
atividades de Corte e Costura, repassando aos 
alunos um nível básico e intermediário das 
atividades inerentes ao curso; Deverá 
acompanhar o desenvolvimento de cada 
beneficiário de forma individual; Deverá 
fomentar a discussão das dificuldades e 
sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e responsabilizando-
se pela conservação dos materiais utilizados. 

200 horas R$ 14,00 R$2,00 R$12.400,00 

03 48170 01 Instrutor de Curso de Manicure e Pedicure. 
Conhecimento Especifico: Conclusão do curso 
a que se refere, através de certificado; 
Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio 
Completo; Experiência mínima de 4 (quatro) 
meses, comprovada através de declarações 
emitidas por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado. 4 turmas de 160 horas 
cada. ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser hábil 

160 horas R$ 14,00 R$2,00 R$9.760,00 
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
PROTEÇÃO À MULHER 

 em atividades de Manicure e Pedicure, 
repassando aos alunos um nível básico e 
intermediário das atividades inerentes ao 
curso; Deverá acompanhar o desenvolvimento 
de cada beneficiário de forma individual; 
Deverá fomentar a discussão das dificuldades 
e sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e responsabilizando-
se pela conservação dos materiais utilizados. 

04 48171 01 Instrutor de Curso de Depilação e 
Massagem Conhecimento Especifico: 
Conclusão do curso a que se refere, através de 
certificado; Escolaridade mínima exigida: 
Ensino Médio Completo; Experiência mínima 
de 4 (quatro) meses, comprovada através de 
declarações emitidas por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado. 4 turmas de 200 
horas cada.ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser 
hábil em atividades de Depilação e Massagem,  
repassando aos alunos um nível básico e 
intermediário das atividades inerentes ao 
curso; Deverá acompanhar o desenvolvimento 
de cada beneficiário de forma individual; 
Deverá fomentar a discussão das dificuldades 
e sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e responsabilizando-
se pela conservação dos materiais utilizados. 

200 horas R$12,00 R$2,00 R$12.400,00 

05 48172 01 Instrutor de Curso de Design de 
Sobrancelhas - Henna e Maquiagem 
• Conhecimento Especifico: Conclusão do 
curso a que se refere, através de certificado; 
• Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio 
Completo; 
• Experiência na área, através de declarações 
emitidas por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado-mínima de 4 (quatro) 
meses. 4 turmas de 200 horas cada. 
ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser hábil em 
atividades de Design de Sobrancelhas, 
aplicação de henna e maquiagem, repassando 
aos alunos um nível básico e intermediário das 
atividades inerentes ao curso; Deverá 
acompanhar o desenvolvimento de cada 
beneficiário de forma individual; Deverá 
fomentar a discussão das dificuldades e 
sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e responsabilizando-
se pela conservação dos materiais utilizados. 

200 horas R$ 14,00 R$2,00 R$12.400,00 

06 48173 01 Instrutor de Curso de Barbearia – Corte, 
Design de barba e sobrancelha masculina. 
• Conhecimento Especifico: Conclusão do 
curso a que se refere, através de certificado; 
• Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio 
Completo; 
• Experiência na área, através de declarações 
emitidas por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado-mínima de 4 (quatro) 
meses. 4 turmas de 200 horas cada. 
ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser hábil em 
atividades de barbearia como: design de barba, 
corte e sobrancelha masculina, repassando aos 
alunos um nível básico e intermediário das 
atividades inerentes ao curso; Deverá 
acompanhar o desenvolvimento de cada 
beneficiário de forma individual; Deverá 

200 horas R$ 14,00 R$2,00 R$12.400,00 
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 fomentar a discussão das dificuldades e 
sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e responsabilizando-
se pela conservação dos materiais utilizados. 

07 48624 01 Instrutor de Curso de Aperfeiçoamento 
Comida de Boteco. 
• Conhecimento Especifico: Conclusão do 
curso a que se refere, através de certificado; 
• Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio 
Completo; 
• Experiência na área, através de declarações 
emitidas por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado-mínima de 4 (quatro) 
meses. 4 turmas de 40 horas cada. 
ATRIBUIÇÕES: O instrutor deve ser hábil em 
atividades de culinária de boteco, repassando 
aos alunos um nível intermediário das 
atividades inerentes ao curso; Deverá 
acompanhar o desenvolvimento de cada 
beneficiário de forma individual; Deverá 
fomentar a discussão das dificuldades e 
sucessos em equipe; Planejará e ministrará o 
curso objetivando inserção produtiva, 
acompanhando e monitorando os trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes do curso 
durante toda sua duração e responsabilizando-
se pela conservação dos materiais utilizados. 

40  horas R$ 14,00 R$2,00 R$2.400,00 

 
2.1.2. Memória de Cálculo 
 

MODALIDADES VALOR PRINCIPAL INCENTIVO POR ALUNO VALOR TOTAL 

Curso de 
Cabeleireiro (a) 

1 turma = 200 horas(ATÉ 3 
MESES) 
4 turmas X 200 horas= 800 
horas 
800 horas X R$ 14,00 = R$ 
11.200,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 
50 alunos = R$ 100,00 (mensal) 
4 turmas x 3 meses = 12 meses 
12 meses x R$ 100,00  = R$ 1.200,00 

 R$11.200,00 + R$1.200,00 = R$ 

12.400,00  

Curso de Corte e 
Costura 

1 turma = 200 horas (ATÉ 3 
MESES) 
4 turmas X 200 horas= 800 
horas 
800 horas X R$ 14,00 = R$ 
11.200,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 
50 alunos X R$ 2,00 = R$ 100,00 
(mensal) 
4 turmas x 3 meses = 12 meses 
12 meses x R$ 100,00 = R$ 1.200,00 

 R$11.200,00 + R$1.200,00 = R$ 

12.400,00  

Curso de Manicure e 
Pedicure 

1 turma = 160 horas (ATÉ 2 
MESES) 
4 turmas X 160 horas= 640 
horas 
640 horas X R$ 14,00 = R$ 
8.960,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 
50 alunos X R$ 2,00 = R$ 100,00 
(mensal) 
4 turmas x 2 meses = 8 meses 
8 meses x R$ 100,00 = R$ 800,00 

 R$ 8.960,00 + R$ 800,00 = R$ 

9.760,00  

Curso de Depilação 
e Massagem 

1 turma = 200 horas (ATÉ 3 
MESES) 
4 turmas X 200 horas= 800 
horas 
800 horas X R$ 14,00 = R$ 
11.200,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 
50 alunos X R$ 2,00  = R$ 100,00 
(mensal) 
4 turmas x 3 meses = 12 meses 
12 meses x R$ 100,00 = R$ 1.200,00 

 R$11.200,00 + R$1.200,00 = R$ 

12.400,00  

Curso de Design de 
Sobrancelhas - 

Henna e maquiagem 

1 turma = 200 horas (ATÉ 3 
MESES) 
4 turmas X 200 horas= 800 
horas 
800 horas X R$ 14,00 = R$ 
11.200,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 
50 alunos X R$ 2,00 =R$ 100,00 
(mensal) 
4 turmas x 3 meses = 12 meses 
12 meses x R$ 100,00 = R$ 1.200,00 

 R$11.200,00 + R$1.200,00 = R$ 

12.400,00  

Curso de Barbearia 
– Corte, Design de 

barba e sobrancelha 
masculina. 

1 turma = 200 horas (ATÉ 3 
MESES) 
 
4 turmas X 200 horas= 800 
horas 
800 horas X R$ 14,00 = R$ 
11.200,00 

1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00 
50 alunos X R$ 2,00 = R$ 100,00 
(mensal) 
4 turmas x 3 meses = 12 meses 
12 meses x R$ 100,00 = R$ 1.200,00 

 R$11.200,00 + R$1.200,00 = R$ 

12.400,00  

Curso de 1 turma = 40 horas (ATÉ 1 1 aluno (90% de frequência) = R$ 2,00  R$ 2.240,00 + R$ 160,00 = R$ 
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 Aperfeiçoamento 
Comida de Boteco. 

MÊS) 
4 turmas X 40 horas= 160 
horas 

160 horas X R$ 14,00 = R$ 
2.240,00 

20 alunos X R$ 2,00 =  R$ 40,00 (mensal) 
4 turmas x 1 mês = 4 meses 
4 meses x R$ 40,00  = R$ 160,00 

2.400,00  

 

2.2. O Contratado ficará responsável por ministrar o item _______, do lote ______ da tabela acima. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. Duração do Curso 

a) A execução do Curso será conforme a necessidade, após a solicitação emitida pela Secretaria Municipal 
de Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/ Fundo Municipal de Assistência Social; 

b) Os Cursos deverão ser executados da seguinte forma: 
 

b.1. Os cursos de Barbearia – Corte, Design de barba e sobrancelha masculina; Cabeleireiro (a); Corte e 
Costura; Depilação e Massagem e Design de Sobrancelhas – Henna e Maquiagem terão turmas de 
até 3 meses de duração cada. Já o curso de  Manicure e Pedicure terá turma com duração de até 2 
meses. No que tange ao Curso de Aperfeiçoamento de Comida de Boteco, uma turma durará até 01 
(um) mês. 

 
Dias da semana: XXXXX, das xxx às xxx hs; 
Com início na data XX/XX/XX e término na data: XX/XX/XX. 
  
3.2. Local do Curso 
3.2.1. Os Cursos serão realizados através de profissional Credenciado para tal procedimento, Centro 
de Capacitação Profissional de Gurupi-TO, situado à Rua 20, Entre Av. São Paulo e Amazonas, s/n, 
Centro, Gurupi/TO. 
 
3.4. Certificados 
3.4.1. Os certificados dos participantes serão emitidos pela Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência 
Social e Proteção à Mulher /Fundo Municipal de Assistência Social, com a assinatura dos profissionais que 
ministrarão o curso juntamente com o gestor da pasta. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

4.1. A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de 
Assistência Social será reservada o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a 
execução dos serviços, por meio do Fiscal ora designado. 

 
4.2. Para a fiscalização do contrato a ser firmado fica designada a Servidora Sr.ª Anne Kássia Oliveira 

Almeida Valadão, e-mail: annekassia.oliveira@hotmail.com, telefone: (63) 3301-4318, (63) 98422-0409, 
em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 
4.3. Se constatada pela fiscalização que o serviço está sendo executado de forma indevida, ou até mesmo 

que não esteja sendo executado conforme o que foi previamente estabelecido, poderá ordenar a 
suspensão dos serviços, sem prejuízos das penalidades a que os prestadores dos serviços estejam 
sujeitos. 

 
4.4. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade dos (as) Contratados (as), inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), 
ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços prestados, subsistirá a responsabilidade da 
Contratada pela solidez, qualidade e segurança destes serviços. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente do Contratado, após a 
emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável ao Prestador de Serviço, e 
será efetuado em até 30 (cinco) dias após o Atesto de Recebimento do objeto. 
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 5.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) sob o qual será emitida a 
Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado no Credenciamento. 

 

5.3. O Contratado deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem 
rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome 
do Banco e respectiva Agência. 

 

5.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo Contratado deverá conter, em local de fácil visualização, Nº do 
Processo Administrativo, Nº do Chamamento Público, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de 
se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal 
para pagamento. 

 
5.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, 

e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação (ões) emitida pelo respectivo Órgão 
Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado 
e autorizado para tal. 

 
5.6. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de comprovação da 

Regularidade Fiscal: a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, Certidão Negativa de Estadual e Municipal. 

 

5.7. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À MULHER 
poderá sustar/ reter, o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em 
parte, nos seguintes casos: 

 
5.7.1. Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto contratado; 
 
5.7.2. Débito da CONTRATADA, proveniente da execução de contrato(s); 
 
5.7.3. Não cumprimento da obrigação, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 

CONTRATADA atenda à cláusula infringida; 
 
5.8. Nenhum pagamento será efetuado ao Contratado enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser 
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, por igual período, mediante justificativa expressa de conveniência e oportunidade da 
Administração, desde que verificada a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e os 
princípios gerais da administração pública. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de 
Assistência Social, além das obrigações contidas no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, das 
cabíveis por determinação legal, obriga-se a: 

a) Publicar a lista dos credenciados no site Oficial da Prefeitura; 
a) Publicar o extrato do contrato e dos aditamentos na imprensa oficial, conforme a Lei federal 8.666/93; 
b) Trasmitir à pessoa Credenciadas as informações necessárias à prestação do serviço; 
c) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado, objeto do 

presente Termo, com competência para atestar o efetivo serviço, bem como anotar, em registro próprio, 
as falhas detectadas e comunicar à Credenciada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas 
corretivas; 

d) Efetuar, nos prazos previstos neste termo, o pagamento devido à Credenciada, oriundo do serviço 
prestado; 
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 e) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela Credenciada, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, 
ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a 
apresentação da nova fatura devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado 
esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. O Contratado, além das obrigações contidas no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, das 

cabíveis por determinação legal, obriga-se a: 
a) O Credenciado deverá possuir conhecimentos específicos na área de atuação;  
b) O Credenciado deverá ter disponibilidade de horário para ministrar o Curso conforme distribuição 

realizada pela Contratante; 
c) Juntar a Nota Fiscal a correspondente Ordem de Serviço do serviço solicitado; 
d) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim 

como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidos no Edital, apresentando documentação 
revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade; 

e) Tomar conhecimento prévio e concordar com a forma de execução do serviço estabelecido pela 
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo Municipal de 
Assistência Social; 

f) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do objeto contratado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da 
fiscalização;  

g) Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a contratada estará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, às 
penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93; 

h) Não transferir a outrem as obrigações assumidas; 
i) Zelar pela boa e eficiente execução do serviço. 
 
8.2. É vedado ao (a) Contratado (a) paralisar a execução do objeto do Contrato, sem aviso prévio e dentro 

do prazo pré-estabelecido.   
 

CLÁUSULA NONA – DO VALOR DO CONTRATO 

9.1. Ao Contratado será pago o valor de R$ R$ XXX,XX (xxxxxxxxxxxxx), conforme detalhado abaixo: 
 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

 
 

     

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 

10.1. Ao Contratado poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) legais cabíveis, além das 
responsabilidades por perdas e danos, observando-se rigorosamente as condições estabelecidas neste 
Contrato, no Termo de Referência e no Edital do Chamamento Público nº 005/2019, sujeitando-se ainda 
às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas decorrentes da Contratação correrão à conta dos recursos previstos na dotação 
orçamentária:  

 
Ação: APOIO ADMINISTRATIVO AO FAS 
Dotação: 09.0901.08.244.0841.2068 
Elemento de Despesa: 339036  
Fonte: 0010 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

12.1. Dar-se-á rescisão do Contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos termos 
do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
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 12.2. A rescisão do Contrato será amigável quando o Contratado, justificadamente, informar com 
antecedência mínima de 07 (sete) dias antes do início da execução do serviço, à Contratante que 
pretende desistir de realizar a curso para a qual foi contratado.  

 
12.3. Caso o Contratado não cumpra o prazo estipulado no item anterior, deverá executar integralmente o 

Curso para a qual foi inscrito, conforme Contrato devidamente firmado, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis ali previstas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. O Edital de Chamamento Público nº 005/2019 e seus demais anexos é parte integrante deste 
Instrumento, independentemente de transcrição. 

 
13.2. O valor dos serviços não sofrerá reajuste pelo período de vigência deste instrumento, ficando, 

portanto vedado o pagamento de qualquer sobretaxa com relação aos valores ou do comprometimento 
a terceiros da atribuição de proceder ao Contrato e/ou intermediação do pagamento dos serviços 
prestado. 

 
13.3. O ISSQN oriundo da prestação de serviços, quando devido à municipalidade, será cobrado por 

ocasião do pagamento à CONTRATADA. 
 
13.4. As partes elegem o Foro da Comarca de Gurupi- TO, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do 

presente instrumento.  E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.      

                                            

   GURUPI- TO,  ______ de _____________de 2019. 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E PROTEÇÃO À MULHER 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Silvério Taurino da Rocha Moreira 
Contratante 

 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 

 
Testemunhas: 
 
1______________________________________________________________CPF__________________________ 

2______________________________________________________________CPF__________________________ 
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 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019  
Processo Administrativo nº 2019.012814 

 

ANEXO VI – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
 
 

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS INSTRUTORES DE CURSO 

  
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

 

Nome completo: 

Profissão: 

Estado Civil:                                                               Nacionalidade: 

RG:                                                                               CPF: 

Registro Profissional: 

Data de Nascimento:                                                 PIS/NIT:  

Telefone 1:                                                                   WhatsApp: 

E-mail: 

Endereço: 

Bairro:                                                        Cidade:                                     UF:          CEP: 

 

ASSINALE ABAIXO O ITEM PROPOSTO: 

(       ) 
ITEM 1 - INSTRUTOR DE CURSO, NA MODALIDADE DE BARBEARIA – CORTE, DESIGN 
DE BARBA E SOBRANCELHA MASCULINA; 

(       ) ITEM 2 – INSTRUTOR DE CURSO, NA MODALIDADE DE CABELEIREIRO (A) 

(       ) ITEM 3 – INSTRUTOR DE CURSO, NA MODALIDADE DE CORTE E COSTURA 

(       ) ITEM 4 – INSTRUTOR DE CURSO, NA MODALIDADE DE MANICURE E PEDICURE 

(       ) ITEM 5 – INSTRUTOR DE CURSO, NA MODALIDADE DE DEPILAÇÃO E MASSAGEM 

(       ) 
ITEM 6 – INSTRUTOR DE CURSO, NA MODALIDADE DE DESIGN DE SOBRANCELHAS – 
HENNA E MAQUIAGEM 

(       ) ITEM 7 – INSTRUTOR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM COMIDA DE BOTECO. 

 

Ao assinar esta ficha de inscrição, declaro ter ciência do EDITAL DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº005/2019, bem como concordar com os termos que o regem. 

 

Gurupi-TO; ____/_____/2019                                                   
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

 


