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TERMO DE REFERÊNCIA 

DISPENSA N° 022/2022 
PROCESSO N° 034/2022 

 
 

Contratação de empresas para prestação de serviços junto ao CRAS do município, 

visando ao desenvolvimento de oficinas socioeducativas de teatro, canto coral, língua 

inglesa e música viola, por prazo determinado; 

  

Conforme disposições do inciso II e do parágrafo 3º, do artigo 75 da Lei 14.133/2021, a 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, faz saber que está em andamento um 

processo de compra direta por dispensa de licitação, conforme segue: 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; 

[...] 

3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste 

artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em 

sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a 

especificação do objeto pretendido e com a manifestação de 

interesse da Administração em obter propostas adicionais de 

eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa. 

  

1) ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO: 

1.1 Visa-se contratar empresas para disponibilização de profissionais para a execução de 

serviços de oficinas junto ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) deste 

município de Nova Canaã Paulista, conforme quadro sintético com valores baseados nos 

orçamentos que instruem o feito: 

 

ITEM 
CARGA 

HORÁRIA 
MESES DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 

ESTIMADO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

01 
02horas 

semanais  
07 meses 

Profissional Teatro/Tecido (técnico 

em artes corporais) especializado 

na prestação de serviços 

socioeducativos com idosos, 

crianças e adolescentes e famílias 

em situação vulnerável para 

complementar a equipe básica do 

CRAS; 

R$ 823,33 R$ 5.763,31 
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02 

02horas 

semanais  
07 meses 

Profissional (técnico em canto 

coral) que tenha trabalhado em 

grupos de idosos pelo menos 02 

anos com comprovação de 

declaração técnica do órgão que 

prestou os serviços. Os serviços 

serão no auxílio a integração dos 

idosos referenciados e usuários da 

assistência social e famílias em 

situação de vulnerabilidade para 

complementar a equipe do CRAS; 

R$ 1.350,00 R$ 9.450,00 

3 
02horas 

semanais  
07 meses 

Profissional que executes serviços 

de oficinas de língua inglesa 

(técnico em línguas estrangeiras) 

especializado na prestação de 

serviços socioeducativas com 

crianças e adolescentes e famílias 

em situação de vulnerabilidade. Os 

serviços serão no auxílio a 

integração dos idosos 

referenciados e usuários da 

assistência social e famílias em 

situação de vulnerabilidade para 

complementar a equipe do CRAS; 

R$ 2.000,00 R$ 14.000,00 

04 
03horas 

semanais  
07 meses 

Profissional de música viola 

(técnico em aulas de viola) que 

tenha trabalhado em grupos de 

idosos, crianças e adolescentes e 

comprovação de pelo menos 02 

anos com comprovação de 

declaração técnica do órgão que 

prestou os serviços. Os serviços 

serão no auxílio a integração dos 

idosos referenciados e usuários da 

assistência social e famílias em 

situação de vulnerabilidade para 

complementar a equipe do CRAS; 

R$ 1.716,67 R$ 12.016,69 

  

1.2) Local: CRAS, localizado na Rua Seis, nº 643, Centro, cidade de Nova Canaã 

Paulista/SP. 

   

1.3) Meta Física: A meta aqui desenvolvida, é incentivar os usuários da assistência social e 

famílias em situação de vulnerabilidade para complementar a equipe do CRAS e melhorar 

os trabalhos dos programas oferecidos para o fortalecimento de vínculo familiar deste 

município de Nova Canaã Paulista.  
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1.4) Prazo: O prazo de vigência dos contratos oriundos de cada oficina será de 07 (sete) 

meses, contado da data da sua assinatura, conforme determinado pela Gestora da Política 

de Assistência Social, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial Do 

Município de Nova Canaã Paulista, sendo o presente contrato considerado serviço contínuo 

e que poderá ser prorrogado, nos termos da legislação vigente, caso autorizada e 

devidamente justificada, formalmente, a prorrogação pela autoridade competente e atendida 

as exigências legais definidas na Lei 14.133/2021. 

  

1.5) Dos serviços: Os serviços deverão ser realizados conforme descritos no subitem 1.1 

deste Termo de Referência.  

 

1.6) Da execução: A Contratada executará os serviços colocando à disposição da 

Contratante o (os) profissional (is) necessários ao desenvolvimento de cada oficina nos 

horários previamente determinados pelo Departamento competente. 

  

1.7) Fiscalização e responsável pelos contratos: Josiane Ruiz Ramos – Gestora 

Municipal de Assistência Social. 

  

1.8) Justificativa: Para o desenvolvimento das ações do Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS se faz necessário a prestação de serviços de oficinas de 

Teatro/Tecidos, Oficina de Canto Coral, Oficina de Língua Inglesa, e Oficina de Música 

Viola, para apoio e execução de ações visando o atendimento a famílias em situação de 

vulnerabilidade social como intuito de fortalecer vínculos familiares e ao atendimento do 

programa de famílias acompanhados pelo CRAS. Necessitamos que as oficinas de música 

violam, canto coral, língua inglesa e teatro/tecido comecem a executar os serviços nos 

meses de abril/maio deste exercício conforme plano de trabalho do PMAS. 

  

2) MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA BUSCA EM OBTER PROPOSTAS 

ADICIONAIS DE EVENTUAIS INTERESSADOS: 

Conforme o parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), a Prefeitura 

poderá obter propostas adicionais de eventuais interessados, inclusive das empresas que já 

apresentaram orçamentos, com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa. 

A Prefeitura já obteve 03 (três) orçamentos de empresas requeridas para obtenção de 

propostas ao serviço a ser contratado, conforme estimado na clausula “1” deste Termo de 

Referência. 

  

3) SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA: 

Interessados poderão encaminhar suas propostas para o e-mail 

licitação@novacanaapaulista.sp.gov.br ou entrega-las pessoalmente no Departamento de 

Licitação ou Assistência Social até às 23h59min do dia 29 de abril. 
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Ressalte-se que a dispensa de licitação, agora prevista no art. 75 da Lei n. 14.133/2021, 

notadamente quanto à hipótese do inciso II (valor reduzido) visa, em síntese, atender aos 

princípios da economicidade e da eficiência administrativa, evitando que os custos 

econômicos do processo de licitação ultrapassem os benefícios que serão alcançados com 

a futura contratação. 

Não por isso o procedimento será mais ou menos burocrático ou não observará requisitos 

legais.  

Pelo contrário, o valor da contratação que visa a Prefeitura Municipal impõe a observância 

das normas da nova Lei de Licitações, inclusive, àquelas dos certames licitatórios, na forma 

do art. 72 da Lei n. 14.133/2021, com destaque para a comprovação de que o contratado 

preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. 

 

4) DA COMPOSIÇÃO DOS VALORES 

Será considerado o menor valor orçado para celebração de termo contratual, conforme 

orçamentos estimativos que compõe o processo e demais propostas, se houver, sendo 

considerado o valor mensal, e total de 07 (sete) meses. 

  

5) RESULTADO DO PROCESSO: 

Novas propostas comerciais e/ou dúvidas podem ser encaminhadas para o seguinte e-mail: 

licitacao@novacanaapaulista.sp.gov.br e o resultado estará no site oficial - 

www.novacanaapaulista.sp.gov.br, juntamente com os documentos relativos ao 

procedimento.  

 

 

Nova Canaã Paulista, 26 de abril de 2022. 

 

 

 

Thais Cristina Costa Moreira 

Prefeita Municipal 

 

 


