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1. PREAMBULO 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Social torna público aos interessados, que estão abertas as inscrições 

para o CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA OS PROGRAMAS DE 

FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO E ACOLHER que irão atuar na Proteção Básica e Especial em 2014 

e 2015. As inscrições poderão ser efetivadas no prazo e condições deste Edital, com fundamento nas 

disposições aplicáveis ao chamamento e na Lei Federal n° 8.666/93. 

1.1. O processo de Credenciamento será organizado e conduzido pela CAAC - Comissão de Análise e 

Acompanhamento do Credenciamento,, designada por Portaria do Secretário de Desenvolvimento 

Social que irá acompanhar e coordenar todos os atos referentes as etapas de credenciamento. 

1.2. As inscrições para este Edital deverão ser feitas pelo formulário do anexo I acompanhado dos 

documentos comprobatórios exigidos. 

1.3. O credenciamento não estabelece obrigação da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

efetuar qualquer contratação, constituindo apenas cadastro de projetos e prestadores de serviços aptos 

a atenderem às demandas da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

1.4. Fica assegurado a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL o direito de cancelar, no todo ou 

em parte, este Edital de Credenciamento, mediante justificativa, sem que caiba, em decorrência dessa 

medida, qualquer indenização, compensação aos participantes ou reclamação deles. 

 

2. OBJETO 

Este edital tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA OS 

PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO E ACOLHER, para integrar o Cadastro de 

Prestadores de Serviços da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL e que poderão ser chamados 

para prestar serviços sempre que necessário. 

2.1.1. As despesas decorrentes deste edital correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria 

de Desenvolvimento Social, que serão especificadas na época da contratação. 

2.1.2. E das dotações correspondentes a serem criadas no exercício de 2015 

 

3. VALOR DAS DESPESAS COM O PRESENTE EDITAL 

3.1. Por tratar-se de CREDENCIAMENTO, o presente edital não gera despesas a administração pública 

3.2. As despesas serão geradas se e quando necessárias por meio de instrumentos legais para a prestação 

de serviço aqui estabelecidas; 

 

3.3. CALENDÁRIO DAS ETAPAS, AÇÕES E PERÍODOS. 

 

ETAPAS 

 

AÇÃO 

 

PERIODO 

1ª Etapa Publicação de abertura de inscrição 24/10/14 

2ª Etapa Inscrição no credenciamento 29/10/14 a 04/11/14 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/SDS/2014 
CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

 2

3ª Etapa Analise das inscrições, avaliação, classificação, seleção 05/11/14 a 11/11/14 

4ª Etapa Divulgação de resultado 12/11/14 

5ª Etapa Fase de Recursos 13/11/14 a 19/11/14 

6ª Etapa Homologação 20/11/14 

7ª Etapa Publicação da Lista de Credenciados 21/11/14 

 

4. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

4.1. A solicitação de credenciamento será constituída pela entrega: 

4.1.1. Ficha de inscrição de credenciamento preenchido, datado, assinado e protocolado na SDS; 

4.1.2. Demais documentos solicitados item 5 deste edital, que deverão ser entregues na SECRETARIA 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Rua Henrique Dias, 363, São José dos Campos (SP). Horário 

de funcionamento: das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. 

4.2. A documentação apresentada na forma estabelecida, será examinada pela CAAC - Comissão de 

Análise e Acompanhamento do Credenciamento na data prevista para cada sessão 

4.2.1. Constatada a regularidade e estrita observância aos termos deste edital, efetuará o respectivo 

Credenciamento, que será homologado pela autoridade superior, depois de decorrido o prazo de 

recurso. 

4.3. Poderão participar do credenciamento qualquer interessado, prestador de serviço nas áreas definidas 

neste edital. 

4.4. Estão impedidos de participar do credenciamento, os proponentes que: 

a) estiverem cumprindo penalidade de suspensão temporária para contratar com a Administração 

Pública; 

a) tiverem sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 

b) forem servidores/funcionários pertencentes ao quadro da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL. 

4.5. A simples participação, caracterizada pela inscrição, implicará na sujeição das mesmas à todas as 

cláusulas e condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

4.6. O edital completo e informações necessárias referentes ao credenciamento poderá ser obtido pelo 

interessado na sede da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, localizada na Rua Henrique 

Dias, 363, São José dos Campos ou pelo e-mail: sds@sjc.sp.gov.br 

4.7. As solicitações de esclarecimentos e informações pelos proponentes deverão ser encaminhadas por 

escrito, via e-mail para sds@sjc.sp.gov.br, a não solicitação de esclarecimentos e informações 

pressupõe que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo 

posteriormente o direito à reclamação.  

4.8. Após a finalização da inscrição não será permitida a alteração de dados. Não cabendo recurso para 

esta finalidade. 

4.9. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do proponente, 

dispondo a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL do direito de excluir deste processo de 

credenciamento aquele que não preencher os dados solicitados de forma completa e correta. 
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5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

A documentação de inscrição deverá ser apresentada em 2 envelopes, fechados e endereçado à CAAC - 

Comissão de Análise e Acompanhamento do Credenciamento, contendo de forma legível e bem visível, 

os seguintes dizeres: 

 Envelope I 

À COMISSÃO DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO CREDENCIAMENTO (CAAC) 

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA OS PROGRAMAS DE 

FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO E ACOLHER 

(Nome completo do proponente ou empresa ou entidade) 

 Envelope II 

À COMISSÃO DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO CREDENCIAMENTO (CAAC) 

DOCUMENTAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO 

COMUNITÁRIO  E ACOLHER 

(Nome completo do proponente ou empresa ou entidade) 

 

5.1. ENVELOPE I:  CREDENCIAMENTO 

O Proponente deverá encaminhar em envelope fechado os seguintes documentos para credenciamento: 

Cadastro de projeto  

5.1.1. Formulário de Inscrição Preenchido; 

5.1.2. Currículo com relato resumido das experiências: 

a) Em trabalhos comunitários, assistência social; 

b) Em trabalhos relacionados a área na qual pretende ser credenciada; 

5.1.3. Declaração de capacidade e solicitação de credenciamento modelo anexo. 

  

5.2. ENVELOPE II: DOCUMENTAÇÃO 

5.2.1. Para credenciamento como autônomo, o envelope deverá conter: 

a) CPF e RG; 

b) Comprovante de Registro como autônomo; 

c) Declaração de Regularidade Fiscal municipal, estadual e federal; 

d) Declaração de Reconhecimento Comunitário, se tiver (Anexo II); 

e) Declaração de inexistência de fato impeditivo para a prestação de serviços a órgão da 

Administração Pública (Anexo III). 

5.2.2. Para credenciamento como empresa individual, o envelope deverá conter: 

a) Ato constitutivo e suas alterações (atualizado); 

b) CNPJ  (Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral); 

c) Comprovante da Inscrição Municipal; 

d) Declaração ou certidão de regularidade fiscal municipal, estadual, federal e previdenciária: 
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i. Certidão Negativa de Débitos (CND) da Fazenda do Município de São José dos 

Campos, quando tiver sede ou domicilio neste município. 

ii. Certidão Negativa de Débitos (CND) débitos mobiliários e imobiliários 

iii. Certidão Negativa de Débitos (CND) de ISSQN-Taxa de Licença; 

iv. Certidão Negativa de Débitos (CND) da Fazenda Federal e Dívida ativa da união 

(disponível via internet) 

v. Certidão Negativa de Débitos (CND) relativa ao FGTS. (disponível via internet) 

vi. Certidão Negativa de Débitos (CND) relativa ao INSS. (disponível via internet) 

e) Declaração de inexistência de fato impeditivo para a prestação de serviços a órgão da 

Administração Pública (Anexo III). 

f) RG e CPF; 

g) Caso não seja o proprietário que represente a empresa durante o credenciamento, 

apresentar os documentos: 

i. Ata de nomeação do representante legal; 

ii. RG e CPF do representante legal da empresa; 

iii. Comprovação de vínculo da pessoa jurídica contratada e o prestador de serviço a 

ser credenciado. 

5.2.3. Lembramos que o prestador de serviço que estará credenciado neste caso é o proprietário da 

empresa, não podendo o serviço ser realizado por terceiros; 

5.2.4. A empresa individual deve estar no nome do solicitante do credenciamento; 

5.2.5. Qualquer documento ou declaração irregular torna nulo imediatamente o credenciamento; 

5.2.6. No ato da contratação haverá a obrigação da regularidade fiscal; 

5.2.7. No caso de Microempreendedores individuais – MEIs os documentos descritos nas alíneas a, c, 

serão substituídos pela apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 

 

5.1  ÁREAS DE CREDENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

São passíveis de credenciamento todos os profissionais das áreas de Arte, Educação, Educadores Sociais, 

Gestão de Conflitos, Cultura Popular, Cultura Urbana, Serviço Comunitário e Social. 

5.3.1 Áreas de credenciamento: 

a. Arte; 

b. Educação; 

c. Oficineiros; 

d. Agente Social; 

e. Serviços de Proteção Social; 

f. Cultura Popular; 

g. Cultura Urbana; 

h. Gestão de Conflitos Sociais e Comunitários; 

i. Organização e produção de atividades socioculturais e comunitárias; 

j. Educadores Sociais. 
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5.3.2 Áreas de prestação de serviço: 

Para os credenciados nas áreas “a”, “b” e “c” os mesmos deverão especificar, além do credenciamento, a 

área que optam para a prestação do serviço. 

Podem fazer a opção para:  

a) Agentes ambientais:  

a. Reciclagem, catadores, paisagismos, hortas comunitárias, trilhas; 

b) Música:  

a. Teoria, Percepção melódica e rítmica, Coral, Técnica Vocal, Musicalização, História da 

Música, Percussão, Percussão corporal, Apreciação musical, Prática de Conjunto/Música 

de Câmara, prática de instrumentos de cordas, metais ou madeiras como: violão, flauta, 

acordeom, viola, violino, teclado, pandeiro, viola caipira, cavaquinho, tambores, caixas, 

instrumentos de percussão, Rap, entre outros; 

c) Dança:  

a. ballet, jazz, sapateado, flamenco, contemporâneo, folclórico, salão, rua, livre, dança do 

ventre, composição coreográfica, estilos que envolvam a temática: Corpo e Movimento e 

preparação para a dança: yoga, pilates, tai chi chuan entre outros; 

d) Cultura Urbana:  

a. Grafite, Dança de Rua, DJ, MC, Basquete de Rua, Break Dance, Skate, Rap; 

e) Teatro:  

a. Sonoplastia, jogos teatrais, cenografia, iluminação, interpretação, dramaturgia, figurino, 

corpo, preparação vocal, maquiagem, animação, improvisação, história do teatro; 

f) Circo:  

a. Palhaçaria, maquiagem, tecido acrobático, malabarismo, trapézio, mágica e outras técnicas 

circenses; 

g) Manifestações da Cultura Popular:  

a. Pesquisa, Memória, Manifestações como: Moçambique, Jongo, Capoeira, Maculelê, Samba 

de Roda, Dança de São Gonçalo, Folia de Reis, Dança de Fita, Umbigada, Catira, 

Congada, entre outras. Fazeres e técnicas para construção de Bonecões, Estandartes, 

Bandeiras e outras expressões 

h) Artesanato:  

a. Colares, pintura em tecido, tecelagem, cestaria, decoração, figuras, identitário entre outras 

i) Artes Visuais:  

a. História da Arte, fotografia, pintura, escultura, mosaico, gravura, xilogravura, cerâmica, 

desenho, grafite, história em quadrinhos, instalações, performance entre outras técnicas 

j) Literatura:  

a. Contação de histórias, História da poesia, prosa, criação e teoria literária, fanzine, criação 

poética entre outros estilos 

k) Patrimônio Cultural:  
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a. Oficinas sobre os patrimônios culturais, material ou imaterial do município, estado, nação ou 

demais culturas, compartilhamento de estudos e pesquisas sobre tradição oral 

l) Cultura da infância:  

a. Oficinas de construção de brinquedos, transmissão de rodas e brincadeiras cantadas, 

tradicionais do universo infantil 

m) Cultura Digital:  

a. Artes gráficas, imagens, som, novas mídias, educomunicação e seus suportes digitais entre 

outras 

n) Gestão Cultural:  

a. Elaboração de Projetos, editais, legislação, Fundos e leis de incentivos, Produção cultural, 

entre outras; 

o) Esporte:  

a. Futebol, vôlei, handebol, tênis, bicicros, atividades aquáticas, skate, artes marciais, entre 

outras; 

p) Lazer:  

a. Jogos de salão, lazer em grupo, rua de lazer, entre outros; 

q) Culinária:  

a. Panificação, confeitaria, refeições, doces, comidas típicas e regionais; 

r) Audiovisual:  

a. Cinema, vídeo, rádio, roteiro, edição, produção, animação entre outros; 

s) Outras formas de ação social; 

t) Outras formas de linguagens artísticas e culturais. 

 

6 Pontuação para Priorização de Credenciados 

6.1 Todos aqueles que solicitarem seu credenciamento e atenderem os requisitos estabelecidos neste 

edital serão credenciados; 

6.2 Após o credenciamento, os profissionais credenciados serão organizados em uma listagem em ordem 

de chamamento; 

6.3 A ordem de chamamento somente terá a função de organizar a listagem e os credenciados serão 

classificados para a prestação de serviço nesta ordem; 

6.4 Há época da necessidade do serviço os profissionais serão chamados, o não atendimento, não 

comparecimento ou não localização do prestador de serviço não obriga a administração pública de 

contrata-lo podendo livremente dar sequencia ao chamamento até a localização do primeiro 

credenciado disponível para o serviço; 

 

6.5 Itens de Pontuação para priorização 

Pressupostos e experiência: 

6.5.1 Cadastro no Cad único e possuir NIS;  

6.5.2 Declaração de renda até 1/2 salário mínimo per capita;  
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6.5.3 Beneficiário do Bolsa Família ou Brasil sem Miséria ou  Minha Casa Minha Vida. 

a) Tenha sido beneficiário a qualquer tempo ou seja beneficiário; 

6.5.4 Tenha experiência comprovada em atividades relacionadas no item 5.2.3; 

6.5.5 Tenha experiência comprovada em atividades relacionadas no 5.2.4; 

6.5.6 Tenha experiência comprovada em ações comunitárias ou como agente social; 

6.5.7 Tenha experiência comprovada em serviço da Rede de Proteção Social Especial; 

6.5.8 Declaração de reconhecimento comunitário na área social ou artística ou cultural(anexa) ou registro 

no Conselho Regional de Agente Social; 

6.5.9 Comprovante de participação em Cursos livres, workshops, palestras diretamente relacionado ao 

projeto apresentado. 

6.5.10 Publicações de trabalhos em jornal, revista, mídia, periódicos, até 3 pontos  

6.5.11 Publicação de Livros ou similar; 

6.5.12 Currículo com Portfólio. 

6.5.13 Doutorado, Mestrado, Pós-graduação, Superior – área de humanas; 

6.5.14 Curso técnico ou profissionalizante, reconhecido pelo MEC, relacionado área de credenciamento; 

 

7 Opção por Faixa Etária 

7.1 O cadastramento poderá ser feito com opção de trabalhos direcionados às faixas etárias; 

7.2 Cada credenciado poderá fazer a opção preferencial para até três faixas. A omissão da opção classifica 

o credenciamento de todas as faixas; 

7.3 Opção de faixas etárias: 

a) Todas as faixas etárias; 

b) Crianças de 0 a 6 anos; 

c) Crianças de 07 a 12 anos; 

d) Adolescentes de 13 a 17 anos; 
e) Jovens de 18 anos a 29 anos; 
f) Adultos de 30 a 59 anos; 
g) Idosos 

 

8 Opção por contratação 

O solicitante terá de especificar a opção para credenciamento como: 

a) Autônomo - RPA – Recibo de Profissional Autônomo; 

b) Empresa Individual – Pessoa Jurídica – Nota Fiscal; 

 

 

9 Pontuação 

9.1 Cada item comprovado será pontuado; 

9.2 Após pontuado o credenciado será hierarquizado; 

9.3 Valor dos itens serão avaliados por valor mínimo e máximo: 

9.3.1 PPI – Ponto por item cumprido ou comprovado; 
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9.3.2 PM – Ponto Máximo por Item 

ITEM PPI PM 

1. Inscritos no Cad único e com NIS 2 2 

2. Família com renda declarada até 1/2 salário mínimo per capita; 2 2 

3. Beneficiário do Bolsa Família ou Brasil sem Miséria ou  Minha Casa 
Minha Vida. 

2 2 

4. Tenha experiência comprovada em atividades relacionadas no item 
5.2.3; 

2 2 

5. Tenha experiência comprovada em atividades relacionadas no 5.2.4; 1 1 

6. Tenha experiência comprovada em ações comunitárias ou serviço 
sociais; 

1 2 

7. Tenha experiência comprovada em serviço da Rede de Proteção Social 
Especial; 

1 2 

8. Declaração de reconhecimento comunitário na área social ou artística ou 
cultural; 

1 2 

9. Comprovante de participação em Cursos livres, workshops, palestras 
diretamente relacionado a área de credenciamento 

1 2 

10. Publicações de trabalhos em jornal, revista, mídia, periódicos, até 3 
pontos  

1 3 

11. Publicação de Livros ou similar; 1 2 

12. Currículo com Portfólio; 1 1 

13. Doutorado, Mestrado, Pós-graduação, Superior – área de humanas; 1 2 

14. Curso técnico ou profissionalizante, reconhecido pelo MEC, relacionado 
área de credenciamento; 

1 2 

TOTAL 18 27 

 

9.3.3 A linha de corte para credenciamento será de no mínimo 8 pontos. 

 

9.3.4 Critérios de desempate: 

Serão obedecidos os critérios a seguir sendo o primeiro classificado o que corresponder ao item a e assim, 

sucessivamente; 

9.3.4.1 Obedecerá a maior nota os itens 1, 2 e 3; 

9.3.4.2 A maior nota nos itens de 4 a 7;  

9.3.4.3 A maior nota nos itens 10 a 12; 

9.3.4.4 A maior nota nos itens de 13 e 14. 

 

10 AVALIAÇÃO 

O período de avaliação se constituirá de:  

10.1 FASE I – PUBLICAÇÃO DE CREDENCIADOS 

10.1.1 Avaliação do Envelope I; 

10.1.2 Avaliação do Envelope II; 

10.1.3 Publicação da Lista de Credenciados; 

10.2 FASE II – PUBLICAÇÃO DE CREDENCIADOS COM A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

10.2.1 Avaliação de Recursos; 
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10.2.2 Homologação da Lista de Credenciados em ordem de classificação; 

10.2.3 Publicação da Lista de Credenciados classificados por ordem de prioridade. 

 

10.3 FASE III – CONTRATAÇÃO 

10.3.1 Contratação ocorrerá a qualquer tempo, conforme necessidade e por tempo determinado da 

atividade, sempre que houver: 

10.3.1.1 Interesse comunitário; 

10.3.1.2 Orçamento disponível; 

10.3.1.3 Serviço programado pelas áreas de proteção básica, especial, inclusão produtiva ou gestão.  

 

11 A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL se reserva o direito de não contratar os 

credenciados caso não haja necessidade, interesse da comunidade, recursos ou orçamento disponíveis 

e ou o proponente não entregue os documentos na data de sua convocação.  

 

12 A lista é dinâmica e sequencial, podendo ser chamado um único credenciado ou todos de uma área 

conforme necessidade de serviço ou ação; 

 
 

13 Caberá a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  juntamente com a Comissão de Análise e 

Acompanhamento do Credenciamento, indicar os equipamentos, locais e horários que o serviço será 

realizado, obedecendo programação prévia das unidades, diretorias e da Secretaria;  

 

14 Após cumprido todo processo de seleção e publicação de resultados os credenciados ficarão 

disponíveis ao chamamento e vagas necessárias aos serviços; 

 
 

15 A Comissão de Análise e Acompanhamento do Credenciamento é soberana, não cabendo veto ou 

recurso às suas decisões; 

 

16 VALOR DA INSCRIÇÃO: 

Não há valor para inscrição. 

 

17 CARGA HORÁRIA DAS OFICINAS 

17.1 A carga horária para realização das oficinas, cursos e atividades comunitárias será informada no ato 

da contratação; 

17.2 A contratação se dará pelo tempo determinado da atividade; 

17.3 Em não havendo disponibilidade do prestador no ato da convocação, será chamado o próximo 

prestador de serviço e assim sucessivamente até a disponibilidade; 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/SDS/2014 
CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

 10

18 DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 Os profissionais serão credenciados, conforme previsto neste edital. 

18.2 Os documentos originais devem permanecer à disposição da SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL sempre que solicitado para comprovação de sua veracidade, sob pena 

da lei. 

18.3 As certidões devem estar dentro do prazo de sua respectiva validade, tendo como base a data de 

inscrição da proposta. As certidões cujo prazo de validade não esteja mencionado expressamente 

somente são aceitas dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua respectiva 

emissão. 

18.3.1 A falta de qualquer dos documentos poderá acarretar a inabilitação do proponente ou comprometer 

seu credenciamento. 

18.3.2 Serão considerados inabilitados os proponentes que não atenderem ao edital e apresentarem os 

documentos exigidos com vícios, rasuras ou ainda, defeitos que impossibilitem ou dificultem o seu 

entendimento; 

18.4 A empresa ou o prestador do serviço deve estar regulares com o fisco e a previdência no ato da 

contratação; 

18.5 Cada pessoa poderá ser credenciado até 3 áreas de credenciamento previstas no item 5.3.1, 

obedecendo às exigências e perfil do profissional correspondente às áreas.  

18.6 A medição da execução de serviços deverá ser feita pelo responsável da ação a ser realizada.  

18.7 Conforme a legislação vigente, os diplomas/certificados conferidos por instituições estrangeiras de 

ensino superior (graduação, pós-graduação) e revalidados no Brasil, serão considerados. 

18.8 Todos os documentos apresentados, se expressos em língua estrangeira, deverão estar 

acompanhados de tradução oficial para o português, com identificação do tradutor. 

18.9 A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL emitirá a Declaração de reconhecimento 

comunitário e ou Atestados de Capacidade Técnica desde que a solicitação seja feita por escrito e 

protocolada junto ao Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

18.9.1 A declaração poderá ser emitida pelo Secretário de Desenvolvimento Social e/ou Diretor do 

Departamento responsável pela ação; 

 

19 DOS RECURSOS 

19.1 O interessado poderá recorrer do credenciamento, apresentando suas razões por escrito, no prazo 

de até 03 (três) dias contados do primeiro dia subseqüente à data da publicação do respectivo resultado 

no site da Prefeitura, ficando nesse período, autorizado vistas ao seu processo junto a Comissão de 

Análise e Acompanhamento do Credenciamento, observadas as seguintes determinações: 

19.1.1.1 O recurso limitar-se-á a questões de documentação exigida e pontuação obtida; 

19.1.1.2 O pedido de recurso deverá ser protocolado e encaminhado à SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ficando estabelecido o prazo deste edital para a CAAC 

reconsiderá-lo ou não e, fazê-lo subir devidamente informado para análise e decisão do Secretário 
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de Desenvolvimento Social, que deverá publicar no site sua decisão baseada no parecer da CAAC. 

Dessa decisão não caberá mais recurso; 

19.1.1.3 O recurso pode ser apresentado somente pelo próprio interessado ou seu representante 

legalmente habilitado. 

 

20 DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

20.1 Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos, o resultado final do processo de 

credenciamento será divulgado na Imprensa Oficial por meio de Homologação, para que os atos 

praticados possam ser validados. 

20.2 Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste Edital e respectivos anexos terão 

suas propostas de credenciamento acatadas pela Comissão de Análise e Acompanhamento do 

Credenciamento, sendo submetidas à homologação do Secretário. 

 

21 DA CONVOCAÇÃO 

21.1 Os credenciados serão convocados por meio de publicação no site da Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos, na página da Secretaria de Desenvolvimento Social e nos equipamentos 

participantes da ação para atendimento da demanda existente, de acordo com a programação de 

atividades. 

21.2 Sempre que possível haverá a convocação por telefone ou email dirigida ao credenciado. 

21.3 Os credenciados serão separados e classificados por área de CREDENCIAMENTO e área de 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

21.3.1 A convocação será feita por área de interesse e pela programação da Secretaria, não havendo 

nenhuma obrigatoriedade de chamar todas as áreas ou credenciados; 

21.4 Após assinatura do contrato, de acordo com a disponibilidade do credenciado e havendo demanda 

remanescente, poderá ser efetuado aditamento ao contrato, obedecendo aos critérios estabelecidos em 

lei e neste edital. 

21.5 Ao ser convocado, a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL divulgará os detalhes 

quanto ao local, datas e horários de realização das ações, sendo facultado ao credenciado, por ora 

aceitar a contratação ou desistir do contrato e aguardar nova convocação. 

21.6 Em razão de interesse público, para atendimento de projetos, inclusive temporários, a 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL poderá convocar a qualquer momento credenciados 

para projetos especiais e ou de parcerias. 

 

22 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

22.1 O Credenciado irá prestar os serviços objeto deste Edital, para o qual foi contratado nos dias, 

horários e locais estabelecidos no Termo de Credenciamento e respectiva Autorização de 

Fornecimento. 
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23 Condições da Prestação dos Serviços 

23.1 Os serviços serão realizados pelo Credenciado, em local disponibilizado pela Credenciante em 

conformidade com a proposta apresentada e, as condições estabelecidas no Termo de Credenciamento 

e Autorização de Fornecimento. 

 

24 Preços da Prestação dos Serviços 

24.1 Os serviços realizados serão remunerados por hora/atividade; 

24.2 A importância a ser paga pelos serviços que constituem objeto deste edital será igual ao número de 

horas dedicadas a prestação de serviços pelo credenciado, multiplicada pelo valor da hora/atividade 

24.3 Será devido o valor das atividades contratadas e serviços efetivamente prestados e ATESTADOS 

pelo responsável da ação ou atividade. 

24.4 Remuneração por hora/atividade: 

24.4.1 O valor a ser pago por hora atividade será o equivalente a: 

24.4.1.1 R$ 8,00 h/a – para prestadores de serviço que tenham até ensino fundamental completo; 

24.4.1.2 R$ 12,00 h/a – para prestadores de serviço que tenham curso técnico ou médio completo ou 

estejam cursando o último ano; 

24.4.1.3 R$ 24,00 h/a – para prestadores de serviço que tenha nível superior ou cursando o último 

ano do curso superior ou Registro no Conselho Regional de Agentes Sociais de Arte Educador, ou 

notória especialização reconhecida por instituição de elevado saber ou Reconhecimento de Cultura 

Popular por Instituição; 

24.4.2 Além da remuneração descrita acima o prestador de serviço receberá: 

24.4.2.1 Ajuda de custo para despesas de transporte e alimentação no valor de R$ 16,00/dia 

trabalhado com carga horária superior a 3 (três) horas consecutivas; 

24.4.2.2 20% de acréscimo se a atividade executada for de professor em aulas ou oficinas; 

24.4.2.3 10% de bônus ao final de todo o contrato se forem atendidas todas as atividades 

contratadas e aqui previstas e alcançar os dois seguintes resultados: 

I. Houver evidencias de indivíduos ou famílias que ganharam autonomia a 

partir das aulas, oficina ou atividades desenvolvidas pelo credenciado 

na área de credenciamento por ele executada; 

II. Não houver nenhuma ação ou fato que desabone o serviço realizado, a 

atividade executada ou fira os termos contratuais; 

24.4.2.4 Os 10% de bônus serão devidos sobre o total geral do serviço executado e atestado; 

24.4.2.5 A avaliação será realizada semestralmente, mediante solicitação por escrito ou demanda. 

 

25 DAS OBRIGAÇÕES 

25.1 O Credenciado se obriga a:  

25.1.1.1 Arcar com todas as despesas decorrentes da prestação de serviços proposta, tais como: 

despesas com transporte e alimentação no caso de serviço prestado com horário inferior a 3 (três) 
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horas, materiais de uso pessoal e hospedagem, bem como a manutenção de equipamentos e 

instrumentos pessoais ou artisticos necessários ao desempenho da sua atividade e outros, em 

todas as atividades com qualquer carga horária; 

25.1.1.2 Apresentar ou efetuar a abertura de conta corrente em nome do credenciado pessoa física 

ou jurídica, conforme credenciamento. Preferencialmente em instituição financeira indicada pela 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL;  

25.1.1.3 Permitir a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, exercer a fiscalização sobre 

os serviços contratados e fica reservado o direito de recusar ou sustar os serviços em desacordo às 

regras estabelecidas neste edital ou na legislação em vigor; 

25.1.1.4 Participar, sempre que possível, de eventos e reuniões promovidas pela SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, para fim de atualização em relação à forma de prestação de 

serviço e peculiaridades administrativas inerentes ao desempenho do serviço credenciado; 

25.1.1.5 Responder por escrito e no prazo estabelecido as solicitações ou notificações formuladas 

pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL sobre os serviços, atendimentos ou 

quaisquer intercorrências relacionadas ao objeto do credenciamento. 

25.1.1.6 Efetuar a prestação dos serviços estabelecida na Autorização de Fornecimento e respectivo 

Termo de Credenciamento, na forma, condição e prazo pactuado e cumprindo rigorosamente os 

serviços convencionados. 

25.1.1.7 Manter as mesmas condições de habilitação da data do credenciamento, durante o período 

de execução dos serviços credenciados. 

25.1.1.8 Os credenciados se obrigam a zelar pelos espaços, equipamentos e materiais disponíveis. 

25.1.1.9 Os credenciados se obrigam a manter em todas as dependências da SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL conduta que atenda normas de convivência social, abstendo-se de 

promover manifestações ou movimentos de natureza partidárias religiosas ou outra de cunho 

pessoal que possam prejudicar o regular andamento das atividades. 

25.2 O credenciado se obriga a efetuar a prestação dos serviços estabelecida no Credenciamento e 

respectivo Edital, na forma, condição e prazo pactuados, empregando sempre a melhor técnica 

disponível e cumprindo rigorosamente os serviços convencionados. 

25.3 O credenciado se obriga a zelar pelo material necessário para a oficina/aula/atividade sendo 

responsável por sua utilização, evitando perdas e desperdício, devendo também zelar pela utilização 

dos materiais e dos espaços. 

 

26 A Secretaria de Desenvolvimento Social obriga-se a: 

26.1.1.1 Fornecer informações referentes às determinações administrativas que visem o 

gerenciamento do objeto do credenciamento; 

26.1.1.2 Dirimir dúvidas do credenciado quanto a execução do objeto do credenciamento; 

26.1.1.3 Prestar assessoria ao credenciado, quando necessário ou solicitado, no tocante a dúvidas, 

divergências ou inovações na política administrativa, notificando-o por escrito a respeito de 

irregularidades detectadas na execução dos serviços; 
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26.1.1.4 Atuar conforme as regras estabelecidas no Regulamento e respectivo Edital de 

Credenciamento e atos normativos expedidos pela Diretoria ou por seu Conselho Deliberativo; 

26.1.1.5 Efetuar nas condições estipuladas neste Edital e no Regulamento de Credenciamento, o 

pagamento das importâncias devidas ao Credenciado; 

26.1.1.6 Notificar o Credenciado da aplicação de eventual penalidade pelo não cumprimento do 

contrato. 

 

27 Direitos Autorais e de Imagem: 

27.1 Fica, desde já, convencionado que todos os resultados que possam gerar direitos do autor, tais 

como: documentos, pesquisas, projetos, obras de arte, dados e elementos de informação pertinentes 

aos trabalhos desenvolvidos, pertencerão à Credenciante em caráter permanente, nos termos do Art. 

111, da Lei nº 8.666/93 e seu parágrafo único. 

27.2 Fica igualmente convencionado que o Credenciado autoriza, em caráter permanente, o uso de 

fotos, filmes e imagens obtidas, bem como as obtidas por terceiros onde sejam participantes fixadas a 

imagem do Credenciado, com a finalidade de divulgação por qualquer tipo de mídia, das atividades 

institucionais da Credenciante. 

 

28 DA FISCALIZAÇÃO, SANÇÕES E PAGAMENTO DOS CREDENCIADOS 

28.1 A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL exercerá a fiscalização dos serviços 

contratados, imediatamente após o ato da assinatura da Autorização de Fornecimento até seu ateste 

final; 

28.2 O inadimplemento total ou parcial e a inexecução total ou parcial das obrigações assumidas 

sujeitarão o Credenciado às sanções previstas na lei; 

 

29 ATESTADO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

29.1 O atestado de cumprimento do objeto será emitido pelo Secretário ou Diretor da área responsável 

pela ação ou atividade: 

29.1.1 Sempre que solicitado 

29.1.2 Especificando serviços prestados e produtos entregues no mês anterior a solicitação; 

29.1.3 Ao final do contrato junto com o aceite final dos serviços; 

 

30 DO PAGAMENTO 

30.1 Os serviços serão pagos no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal do 

serviço executado ou RPA – Recibo de Pagamento Autônomo, conforme especificado no Atestado de 

Execução dos Serviços. 

30.2 Nenhum pagamento será efetuado ao Credenciado enquanto pendente de liquidação de qualquer 

obrigação.  

30.3 A simples emissão de nota ou recibo não gera obrigação de pagamento; 
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30.4 O valor será devido após a liquidação, não sendo devido o reajustamento de preços ou a correção 

monetária por serviço executado ou documento apresentado com data ou período anterior a este fato 

gerador da obrigação. 

 

31 DO DESCREDENCIAMENTO 

31.1 O Credenciamento poderá ser denunciado por qualquer das partes, antes da assinatura da 

respectiva Autorização de Fornecimento ou Contrato; a qualquer tempo, desde que justificado e 

informado à outra parte com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

31.2 O Credenciado que desejar solicitar o descredenciamento, deverá fazê-lo mediante aviso escrito, 

com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

31.3 Caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no 

regulamento de credenciamento, neste edital ou demais normas vigentes, o profissional poderá ser 

excluído do rol dos Credenciados. 

31.4 Fica assegurado à Credenciante, uma vez rescindido o credenciamento, o direito de transferir o 

objeto do mesmo a terceiros, sem qualquer consulta ou interferência do (a) Credenciado, o qual 

responderá na forma legal e contratual pelo inadimplemento que tenha dado causa a rescisão. 

 

32 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

32.1 A previsão orçamentária deste Edital, assim como as Autorizações de Fornecimento originadas 

deste Credenciamento estão sujeitas a alterações, por acréscimos ou supressões de seu objeto. 

 

33 IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

33.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital de 

credenciamento, protocolando o pedido até 48 horas antes da data designada para encerramento das 

inscrições e avaliação das propostas inscritas. 

 

34 DISPOSIÇÕES FINAIS 

34.1 O credenciamento de que trata este edital define os requisitos de habilitação para a prestação de 

serviços para a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, não implicando de forma alguma na 

obrigatoriedade, por parte desta instituição, em utilizar-se dos serviços, ficando a convocação 

condicionada à demanda porventura existente. 

34.2 Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração de proposta ou apresentação 

de documentos relativos a este Credenciamento; 

34.3 A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL poderá, em qualquer momento, de acordo com 

sua necessidade, criar, ampliar, reduzir, suspender, reabrir e cancelar os projetos apresentados a esse 

edital, bem como, alterar a forma e as informações requeridas neste edital, desde que o motivo seja 

referente à adequação do instrumento de credenciamento e à necessidade de atender ao interesse 

público. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/SDS/2014 
CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

 16

34.4 É facultado à Comissão de Análise e Acompanhamento do Credenciamento ou autoridade superior, 

em qualquer fase deste credenciamento, ordenar diligências para esclarecer ou complementar a 

instrução processual, verificar por via eletrônica a qualificação dos licitantes, sendo vedada a inclusão 

de documento que venha comprometer originalmente as propostas. 

34.5 O procedimento de credenciamento será conduzido pela Comissão de Análise e Acompanhamento 

do Credenciamento, especialmente designada mediante portaria para os fins deste edital, sendo regida 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações; 

34.6 Fazem parte, integralmente, deste edital os seguintes anexos: 

34.6.1.1 ANEXO I - Modelo do Formulário de Solicitação de Credenciamento; 

34.6.1.2 ANEXO II - Modelo de Declaração de capacidade; 

34.6.1.3 ANEXO III - Modelo de Declaração de Reconhecimento Comunitário; 

34.6.1.4 ANEXO IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 

34.7 Os credenciados selecionados poderão realizar projetos e ações para qualquer cidadão, 

comunidade ou entidade do município que integre os programas oferecidos pela SDS, priorizando a 

ação direcionada aos que estejam em maior nível de vulnerabilidade social. 

34.8 Todos e qualquer pedido de esclarecimento com relação ao presente Edital deve ser feito por 

escrito e encaminhado através do e-mail sds@sjc.sp.gov.br 

 

35 PRAZO DE VALIDADE 

O presente edital a partir de sua publicação até 31/12/15. 

 

36 FORO 

Fica eleito o foro de São José dos Campos /SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja para dirimir as dúvidas do presente avença. 

 

 

 

São José dos Campos, 22 de outubro de 2014. 

 

 

 

Luiz Jacometti Pinheiro 

Secretário de Desenvolvimento Social 
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ANEXO I – FORMULÁRIO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 
ÁREA DE CREDENCIAMENTO: _______________________________________________________ 
 
(Ex.: Arte; Educação; Oficineiros; Serviços Comunitários; Serviços de Proteção Social; Cultura Popular; 
Cultura Urbana; Gestão de Conflitos Sociais e Comunitários; Organização e produção de atividades 
socioculturais e comunitárias; Educadores Sociais...) 
 
1. Primeira área (Obrigatória): _______________________________________________ 
 
2. Segunda área (Opcional): _________________________________________________ 
 
3. Terceira área (opcional): ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 
 
1. Primeira área (Obrigatória): _______________________________________________ 
 
2. Segunda área (Opcional): _________________________________________________ 
 
3. Terceira área (opcional): ___________________________________________________ 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
FAIXA ETÁRIA DO CREDENCIAMENTO: 
Preencha com a afirmação sim ou não. O solicitante pode fazer até 3 opções sim. O não preenchimento de 

um item de interesse o torna nulo. 

 

Todas as faixas etárias;  

Crianças de 0 a 6 anos;  

Crianças de 07 a 12 anos;  

Adolescentes de 13 a 17 anos;  
Jovens de 18 anos a 29 anos;  
Adultos de 30 a 59 anos;  
Idosos  
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ANEXO I 

 
 
DADOS PESSOA (SOLICITANTE): 
 
Nome completo: 
 
Nome artístico ou comunitário: (Se houver) 
 
Endereço completo: 
 
Contatos: (Telefone, celular, e-mails, etc) 
 
Formação: (Apenas os últimos cursos de formação sejam em nível superior, técnico, médio, fundamental 
etc) 
 
Resumo da Experiência e qualificação profissional relacionada ao credenciamento(os) solicitados:  
(Máximo 20 linhas) 
 
Resumo da Experiência em ações comunitárias ou de serviço social relacionadas ao(s) 
credenciamento(os) solicitado(os):  
(Máximo 20 linhas) 
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ANEXO I 

 
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
 
Eu, _________________________________________________, portador do RG __________, CPF – 
______________, residente e domiciliado em ______________________________________________, 
venho nos termos e condições estabelecidas neste edital, solicitar meu credenciamento conforme 
informações prestadas por meio deste formulário e documentos entregues nos envelopes de solicitação de 
credenciamento e documentação. 
Afirmo ainda que a ausência de informações ou documentos comprobatórios neste exigidos neste edital 
pode gerar minha desclassificação pela CAAC nos termos aqui estabelecidos. 
Declaro que todas as informações e documentos são verdadeiros e estar de acordo com o regulamento 
deste edital. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

______________________________ 
(Proponente) 
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ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO COMUNITÁRIO 
 
 
 
 
DECLARO, para fins de participação no credenciamento estabelecido no Edital de Chamamento Público 
_____/SDS/2014 para 
 
CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO 
COMUNITÁRIO E ACOLHER que esta instituição/empresa reconhece o Sr. Srª _____________________  
 
como importante transmissor (a) dos saberes e fazeres ______________________ (especificar a 
experiência do proponente, seja com: oficinas, com Cultura Popular Brasileira, com o fortalecimento da 
identidade cultural do município e região, com ações comunitárias relevantes para população, etc). 
 
 
Por ser a expressão da verdade, eu ____________________________________________ (representante 
legal desta instituição), firmo a presente. 
 
 
 
 
____________________________________________ 
(Local e data) 
 
 
 

___________________________________________________________ 
(Assinatura do representante institucional e carimbo se houver) 

Obrigatório estar em papel com o timbre da instituição ou empresa 
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ANEXO III 
 

 
 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
Em cumprimento às determinações da Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes, 
DECLARO, para fins de participação no Edital de Chamamento Público nº ______/SDS/ 2014, que: 
 
- Não estou (ou a empresa não está) impedido(a) de contratar com a Administração Pública, direta e 
indireta; 
- Não fui (foi) declarado(a) inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 
- Não existe fato impeditivo à nossa participação no Concurso; 
- Não possuo mandato eletivo ou parentesco direto ou colateral até 3º grau, com titulares de mandato 
eletivo e cargos comissionados da Administração Pública Municipal Direta e Indireta; bem como 
Conselheiros do CMAS; 
 
 
Por ser a expressão da verdade, eu _______________________________________, firmo a presente. 
 
 
 
 
____________________________________________ 
(local e data) 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
(Assinatura do proponente) 

 
 

 
 

 


