
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I – UNIDADE REQUISITANTE: 

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

II – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

ITEM QUANT. UNID ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 

01 80 HORAS Violino Contratação de PROFESSOR 

02 160 HORAS Violão Contratação de PROFESSOR 

03 208 HORAS Teclado Contratação de PROFESSOR 

04 50 HORAS Coral Contratação de PROFESSOR 

05 100 HORAS Ballet Contratação de PROFESSOR 

06 80 HORAS Ginástica Rítmica Contratação de PROFESSOR 

  

III –  JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a referida Aquisição A Contratação pretendida justifica-se na necessidade de aquisição pela 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Descrição SCFV “SABERES”.  Na Proteção Social 

Básica além da oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), oferta-se o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir 

a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social. O SCFV é um serviço realizado em grupos, organizado a 

partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, com 

o objetivo de: 

 Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e 

sociabilidade; 

 Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e a promoção de vivências 

lúdicas; 

 Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade; 

 Promover a socialização e convivência 

A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à 

população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos 

serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, 

dentre outras). Essa proteção prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, 

convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade 

apresentada, bem como o desenvolvimento da sua autonomia, promovendo maior conscientização social, cultural e 

cidadã, além de capacitar e/ou qualificar pessoas para geração de trabalho e renda. Essas ações da proteção social 

básica são desenvolvidas no CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, e precisam de uma equipe capacitada 

e qualificada para que a oferta destas ações e serviços aconteçam. Contemplam essas ações e serviços a oferta de 

oficinas sócio educativas e de geração de renda, cursos de qualificação e capacitação. 



Os recursos destinados à realização dessas ações e serviços advém de co-financiamento federal, através do 

Piso Básico Variável (destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e do PSB, Proteção Social 

Básica – FEAS.  Portanto, buscamos melhor atender essas pessoas. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV), para melhor atender todas as faixas etárias de Crianças, Adolescentes, Jovens, Mulheres e Idosos; 

será atendida no Projeto Saberes e em Ipoméia (Distrito). 

O reordenamento, visa-se à melhor atender este serviço, para complementar o aprendizado e estimular os 

alunos nas atividades culturais através de um instrumento musical, visando a comunicação e a desenvoltura , melhorar 

a auto estima, inclusão, integração, respeito as regras e limites, trabalho em equipe através de atividades de musica de 

câmara. Daremos continuidade aos trabalhos dos anos anteriores com oficinas e atividades para atendimento dos  

diversos segmentos. Esta descrição encontra-se na tipificação dos atendimentos socioassistenciais do MDS (Ministério 

do desenvolvimento social) 

SITE: http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf 

 

IV – CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 

A execução deverá ser realizada no  SCFV “SABERES”, localizado na Rua Paulino Ferreira de Andrade, s/nº Centro, 

Rio das Antas – SC, no Distrito – Ipoméia, do município de Rio das Antas – SC, nos dias e horários determinado pelo 

Centro de Referência de Assistência Social CRAS, para início dos trabalhos. 

PRAZO DO SERVIÇO 12  (doze) meses 

LOCAL DO SERVIÇO SCFV SABERES –– Distrito Ipoméia  

RESPONSÁVEL PELO 

ACOMPANHAMENTO DOS 

SERVIÇOS 

PATRICIA DE OLIVEIRA  E  JOELMA OGG 

 

V – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Conforme a prestação dos serviços (mediante comprovação) 

PRAZO DE 

PAGAMENTO 

Os pagamentos serão pagos mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente a 

Prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal preenchida corretamente 

com o número da Autorização de Fornecimento. 

Deverá estar anexo a Nota Fiscal a relação dos atendimentos realizados ( folha de 

Frequência dos usuários). 

 

VI – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

 O  oficineiro/ instrutor  necessita apresentar no ato da entrega de documentação desta licitação no Município de 

Rio das Antas – SC, sua Regularidade Fiscal, Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas—

CNPJ; 

 Tendo como objeto desta licitação uma estimativa de utilização dos serviços, a serem aplicadas durante 12 

(doze) meses. O serviço será prestado nos dias definidos na semana durante o mês, pela equipe do Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS (SCFV “SABERES”). 

 Os serviços deverão ser executados em plena conformidade com as determinações do presente Termo de 

Referência, sendo que a  empresa vencedora deverá prestar os serviços com zelo ao interesse público, 



respeitando os princípios da legalidade, moralidade e eficiência. Caso a contratante, através do fiscal de 

contrato constate alguma irregularidade na execução dos serviços a contratada será notificada e advertida. Caso 

haja reincidência do fato a contratada sofrerá sanções que vão de multa até rescisão de contrato. 

 A execução dos serviços deverá ser disponibilizada imediatamente, a partir da assinatura do contrato, mediante 

a apresentação dos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão requisitante, de acordo com o 

planejamento a ser desenvolvido. 

 As oficinas, deverão ser prestados no Centro de Referência de Assistência Social CRAS, sito na Rua Napoleão 

Poeta de Moraes, s/nº,  SCFV “SABERES”, localizado na Rua Paulino Ferreira de Andrade, s/nº Centro, Rio 

das Antas – SC, no Distrito – Ipoméia, e nas Comunidades do município de Rio das Antas – SC, nos dias e 

horários determinado pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS.  

 A empresa contratada e/ou oficineiro, deverá promover a participação dos usuários nas atividades propostas, 

levando em consideração seus limites, possibilidades e potencialidades. 

 A empresa e/ou oficineiro , deverá fornecer relatórios trimestralmente ao técnico de referência do serviço sobre 

o desempenho, aptidões, dificuldades encontradas, entre outros dados considerados importantes dos usuários. 

 Estimular a participação cidadã e o comprometimento das crianças e adolescentes. 

 O oficineiro  contratado, deverá ministrar oficinas teóricas e práticas, para Crianças, Adolescentes, Jovens, 

Mulheres e Idosos;  

 O oficineiro deverá coordenar os grupos, elaborar planejamento das oficinas e os registros de atividades 

executadas, além de controle da frequência dos usuários sob sua responsabilidade e participar de reuniões e 

atividades com a equipe técnica do CRAS e pais (quando necessário os pais). 

 As atividades serão prestadas de segunda a sexta-feira, das 8h30min. às 11h30min. e das 13h30min. às 19 

h30min.. 

 Feriado prolongado será definido pela Administração Municipal de Rio das Antas. 

 Deverão ser ministradas para essas oficinas,  para aproximadamente 200 (duzentos) usuários (Entre Crianças, 

Adolescentes, Jovens, Mulheres e Idosos);  

 O profissional deverá entregar o plano de aula/oficina, que será aprovado pelo(a) respectivo(a) coordenador(a) 

do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ou coordenador do SCFV “SABERES”, do Município 

de Rio das Antas - SC, em até 05 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato, ou quando for solicitado. 

 Toda atividade que não possa ser cumprido no dia estabelecido, deverá ser informados no mínimo 5(cinco) dias 

de antecedência e devidamente justificado.  

 O contratado deverá ter disponibilidade com horário para as oficinas, bem como disponibilidade para reuniões, 

planejamento de atividades e treinamentos.  

O OFICINEIRO deverá ter experiências comprovada em suas funções, CONSERVATÓRIO OU FACULDADE 

na área. Tendo que apresentar no ato da entrega de documentação desta licitação no Município de Rio das 

Antas - SC 

 A empresa vencedora deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao 

 Os materiais para  as oficinas, bem como espaço físico, materiais/equipamentos sendo: como cadeiras e mesas, 

som, tatame, fitas, arcos ou afins  (conforme disponibilidade), serão fornecidos pelo Município.  

 As oficinas devem ser formadas com no mínimo 15 e máximo 25 usuários na oficina de Coral; 

 As oficinas devem ser formadas com no mínimo 06 e máximo 08 usuários na oficina de Violão; 

 As oficinas devem ser formadas com no mínimo 06 e máximo 08 usuários na oficina de Violino; 

 As oficinas devem ser formadas com no mínimo 15 e máximo 25 usuários na oficina de Coral; 



 As oficinas devem ser formadas com no mínimo 06 e máximo 08 usuários na oficina de Teclado; 

 As oficinas devem ser formadas com no mínimo 15 e máximo 25 usuários na oficina de Ginástica Rítmica; 

 As oficinas devem ser formadas com no mínimo 15 e máximo 25 usuários na oficina de Ballet; 

 Nas oficinas  de música, a Mão de Obra (reparos nos instrumentos, corrigindo a vibração das cordas, 

tencionando-as até que se alcance a vibração relativa ao som de cada nota) deverão ser prestados pela empresa 

contratada de forma gratuita. 

 O vencedor deverá atender ao chamado para início dos trabalhos, objeto deste certame, no prazo máximo de até 

5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento formal da Autorização de Fornecimento ou assinatura do contrato 

expedida pela Secretaria requisitante. Caso não seja efetivada a prestação do objeto no prazo previsto, a 

empresa classificada em segundo lugar será convocada para o fornecimento do mesmo. 

 O contratado deverá cumprir os dias e carga horária estabelecidos, sendo que a quantidade de horas a serem 

pagas será apurada mensalmente através de planilha de horários onde a qual deverá ser assinada pelo 

contratado e fiscalizada pela coordenação do CRAS de cada serviço no dia da realização da oficina. 

 Toda solicitação de serviços será mediante contrato e emissão de Autorização de Fornecimento, emitida 

previamente ao fornecedor contratado. A empresa contratada deverá limitar-se a execução do contido no 

contrato, se houver necessidade de aumento ou supressão dos serviços contratados, deverá ser aditivado o 

contrato. 

 A empresa vencedora deverá estar à disposição para acompanhar os alunos em todas as apresentações públicas; 

desenvolver funções internas como controle, empréstimo, seleção e organização do acervo da biblioteca (caso 

haja); organização, guarda e empréstimo das partituras e métodos; controle dos contratos de comodato dos 

instrumentos de cordas (pais/prefeitura, caso haja); realizar e orientar quanto a limpeza interna e externa de 

todos os instrumentos de cordas, dos arcos e instrumentos de sopro; - escolha de repertório, confecção dos 

arranjos onde apareçam todos os naipes e compatível com o nível da orquestra escola, sendo 35% clássico, 

35% popular e 30% folclore; preparação de aulas; ministrar aulas de teoria em conjunto; ministrar aulas de 

comportamento em orquestras; montagem de apostila de técnicas e músicas;  

 Fica a cargo da empresa contratada a distribuição dos certificados aos alunos, quando solicitado.  

 É de responsabilidade da contratada e correrão por conta dela todas as despesas de seguros, transporte, frete, 

tributos, alimentação, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços objeto da 

licitação. 

 Fica a cargo da contratante  fornecer todos os elementos básicos e dados complementares para a prestação de 

serviços;  

 As aulas deverão ser Ministradas de segunda a sexta distribuídas entre às  8h30min. às 19h30min. 

 

 

VII – CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

CONTRATANTE, menor preço unitário. 

 

 

VIII – VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO 

Orçamento e pesquisa com profissionais especialistas da região. 



 

OFICINA DE VIOLINO 

Empresa 1:  R$ 75,00 

Empresa 2:  R$ 65,00 

Empresa 3:  R$  75,00 

Média:   R$ 71,66 

 

OFICINA DE VIOLÃO 

Empresa 1:  R$ 70,00 

Empresa 2:  R$ 60,00 

Empresa 3:  R$ 75,00 

Média:  R$ 68,33 

 

OFICINA DE TECLADO  

Empresa 1:  R$ 70,00 

Empresa 2:  R$ 65,00 

Empresa 3:  R$  75,00 

Média: R$ 70,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE CORAL 

Empresa 1:  R$ 75,00 

Empresa 2:  R$ 75,00 

Empresa 3:  R$  75,00 

Média:   R$ 75,00 

 

OFICINA DE BALLET 

Empresa 1:  R$ 60,00 

Empresa 2:  R$ 70,00 

Empresa 3:  R$ 70,00 

Média: R$ 66,66 

 

OFICINA DE GINÁSTICA RÍTMICA 

Empresa 1:  R$ 65,00 

Empresa 2:  R$ 75,00 

Empresa 3:  R$  70,00 

Média: R$ 70,00 

 

  

IX – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá no exercício de 2022, conforme bloqueio 

orçamentário. Conforme Anexo. 

Referência: 10  

Elemento: 333903999 

Referência: 11 

Elemento: 333903999 

 

X – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O contrato administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

até o limite de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

XI – FISCAL DE CONTRATO  

PATRICIA DE OLIVEIRA 

Pedagoga – CXF SCFV “SABERES” 

JOELMA OGG 

Assessor Adjunto da SMAS 

 

 



XII - DA DOCUMENTAÇÃO 

( X ) Documentação Normal – Conforme Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

 

(  X  ) Documentação Específica – Conforme cada objeto, o qual deverá ser listado abaixo: 

 

Certificado/diploma /declaração de CONSERVATÓRIO OU FACULDADE na área de música (teclado, violão, 

violino e coral Certificado/diploma/declaração/ cursos na área de Ballet e Ginástica Rítmica, a comprovação da 

formação dos profissionais é CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA PARA A ASSINATURA DO CONTRATO. 

 

 

XIII- DO FORO 

 Fica  eleito o foro da Comarca de Caçador  (SC), com renúncia expressa a qualquer  outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questão decorrentes da plena e fiel execução deste contrato. 

 

 

 

 

 

Iliete Tessari 

Responsável pala Secretaria Municipal de Assistência Social 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio das Antas/SC  

Rua Jacob Willibaldo Hartmann, s/n – Centro – 89.550-000 

Fones: (49) 3564-0731 

 

 

 

 

 

 

 

 


