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ANEXO I

REQUERIMENTO

EDITAL  N°  002/2018  DE  CHAMAMENTO  PARA  CREDENCIAMENTO  DE
CONSULTORES, PALESTRANTES, INSTRUTORES, FACILITADORES, PUBLICITÁRIOS
E MOBILIZADORES PARA O PROJETO NATUREZA VIVA.

Projeto: Natureza Viva
Proponente: _____________________________________________________________
Telefone: (   )_______________________
E-mail:______________________________________________________
Área  de  atuação:
_______________________________________________________________________
Eu_______________________________________________________________________
inscrito  no  CPF  sob  o  nº_________________________,Portador   do   RG
nº_____________________________,domiciliado  a
__________________________________________________________ venho  requerer  a
inscrição  do  Projeto Natureza Viva, de acordo com a exigência do Edital nº 001/2018 –
SMS. Entrego o Currículo e a documentação exigida neste Edital, cujos termos declaro
estar ciente e de acordo.

Atenciosamente,

_______________________________________________________________________
(Assinatura do proponente)
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ANEXO II

DECLARAÇÃO

EDITAL  N°  002/2018  DE  CHAMAMENTO  PARA  CREDENCIAMENTO  DE
CONSULTORES, PALESTRANTES, INSTRUTORES, FACILITADORES, PUBLICITÁRIOS
E MOBILIZADORES PARA O PROJETO NATUREZA VIVA.

Eu,__________________________________________________  portador  da  Cédula  de
Identidade  RG  nº  ___________________________  e  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
____________________________________________ declaro, sob as penas da lei, que:
a) estou ciente de que o meu credenciamento e possível seleção não gera direito subjetivo
à minha efetiva contratação, bem como que conheço e aceito incondicionalmente as regras
do presente edital, responsabilizando-se por todas as  informações contidas no projeto e
pelo cumprimento do  respectivo plano de trabalho, caso venha a ser contratado, após
apresentar a documentação exigida no Edital;
b) conheço  e  aceito,  incondicionalmente,  as  regras  do  presente  edital,  bem  como
responsabilizo  -  me   por   todas   as   informações   contidas   no   projeto   e   pelo
cumprimento   do  respectivo  plano  de  trabalho,  caso  venha  a  ser  contratado,  após
apresentar  a documentação exigida no item 4, do Edital;
c) estou ciente  de  que  o  meu  credenciamento  e  contratação  para  desenvolver  o
projeto  apresentado  não  geram  qualquer   tipo  de   vínculo  empregatício   com  o
Município  de União dos Palmares; e
d) que  as  cópias  dos  documentos  apresentados  são  fiéis  aos  documentos  originais,
bem como que as informações e documentos apresentados neste credenciamento são de
minha inteira responsabilidade, sendo a expressão da verdade.

União dos Palmares, AL, ______ de________________de 2018.

_______________________________________________________________________
(assinatura do proponente)
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

EDITAL  N°  002/2018  DE  CHAMAMENTO  PARA  CREDENCIAMENTO  DE
CONSULTORES, PALESTRANTES, INSTRUTORES, FACILITADORES, PUBLICITÁRIOS
E MOBILIZADORES PARA O PROJETO NATUREZA VIVA.

Eu_____________________________________________________,  portador  da  Cédula
de  Identidade  RG  nº  ___________________________  e  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
_____________________  DECLARO,  sob  as  penas  da  lei,  que  não  sou  servidor
público municipal de União dos Palmares e não possuo qualquer impedimento legal em
contratar com o Município de União dos Palmares.

União dos Palmares, AL, _____ de ___________________________ de 2018.

_______________________________________________________
(nome e assinatura do proponente)
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ANEXO IV

FICHA DE INSCRIÇÃO

 EDITAL  N°  002/2018  DE  CHAMAMENTO  PARA  CREDENCIAMENTO  DE
CONSULTORES, PALESTRANTES, INSTRUTORES, FACILITADORES, PUBLICITÁRIOS
E MOBILIZADORES PARA O PROJETO NATUREZA VIVA.

1.DADOS PESSOAIS: 
Nome Completo:_________________________________________________
Endereço:______________________________________________________
Bairro:_____________________________ CEP:_______________________
Município:_____________________________________ Estado:___________________
CPF:___________________________________ RG:____________________________
Telefone Celular: ________________________________
E-mail:_________________________________________
Agência: ________C/C: ____________________Poupança:__________________

2. Área Pretendida:

PALESTRANTE  (    )   INSTRUTOR     (      )   CONSULTOR     (     ) 
FACILITADOR    (    )   MOBILIZADOR (      )   PUBLICITÁRIO  (     )

3. EXPERIÊNCIA DOCENTE:

Curso (1):__________________________________________________
Instituição:__________________________________________________
Carga Horária:_________ Período:_____________ Mês/Ano:_____________________
Principais conteúdos/atividades desenvolvidas (máximo de 5 linhas):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. FORMAÇÃO ACADÊMICA:

Graduação:______________________________________________________
Curso:_________________________________________________________
Instituição:______________________________________________________
Período:____________________________ mês/ano:____________________

5. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO:

Correlato:______________________________________________________
Curso:_________________________________________________________
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Instituição:______________________________________________________
Carga Horária: __________________ Período___________________ 
mês/ano:________________________

6. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO:

Curso:_______________________________________________________
Instituição: ___________________________________________________
Correlato:____________________________________________________ 
Carga Horária:___________________  Período:_______________
mês/ano:______________________________

6. EXPERIÊNCIA TÉCNICA:
Nome da Instituição (1):_____________________________________________
 Período:_________________ Mês/Ano:_________________________________
Cargo Técnico:___________________________________________

Principais atividades (máximo de 5 linhas):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6.1. EXPERIÊNCIA TÉCNICA:
Nome da Instituição (2): ____________________________________________________
Período:____________________
 Mês/Ano:______________________
Cargo Técnico:_______________________________________________
Principais atividades (máximo de 5 linhas):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Declaração do Candidato

Declaro, para  os  devidos  fins,  que  os  dados  cadastrais  preenchidos  são  a  pura  
expressão  da verdade,  ciente  de  que,  se  constatada  qualquer  inverdade,  estarei  
excluído  automaticamente  da participação  no  processo  de  seletivo  de  colaboradores  
para  o Projeto Natureza Viva da Prefeitura Municipal de União dos Palmares – AL. 

Assinatura:______________________________________Data:______/______/______.
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ANEXO V

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

EDITAL  N°  002/2018  DE  CHAMAMENTO  PARA  CREDENCIAMENTO  DE
CONSULTORES, PALESTRANTES, INSTRUTORES, FACILITADORES, PUBLICITÁRIOS
E MOBILIZADORES PARA O PROJETO NATUREZA VIVA

(      ) Currículo ou portfólio e documentos comprobatórios. 

(       ) Identidade;

(        ) Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF;
(        ) Prova de domicílio;
(        ) Dados bancários; 
(        )  Prova de capacidade técnica para aptidão do cargo; 
(        ) Outros__________________________________________________________

Assinatura:______________________________________Data:______/______/______.
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ANEXO VI 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENT0

Termo de credenciamento para a prestação de
serviços  de  profissionais  consultores,
palestrantes,  instrutores,  facilitadores,
publicitários  e  mobilizadores  para  o  projeto
natureza viva.

Pelo  presente  instrumento,  de  um  lado,  O  MUNICÍPIO  DE  UNIÃO  DOS
PALMARES,  doravante denominado CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público,
com sede administrativa localizada na Rua Dr. Hermano Plech, 433, Centro, União dos
Palmares/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 11.120.612/0001-34, neste ato representado
pelo  seu  titular,  Prefeito  ARESKI  DÂMARA DE OMENA FREITAS  JUNIOR,  inscrito  no
CPF/MF  sob  o  nº  384.374.144-15,  e  o  (a)  Senhor(a)
________________________________________________________________________,
inscrito(a)  no  RG  nº  ____________________,  CPF  nº  _____________________,
doravante  denominada  CREDENCIADO(A),  têm  justo  e  acordado  este  Termo  de
Credenciamento, em conformidade com a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O presente Termo de Credenciamento tem por objeto a prestação dos serviços

de Instrutoria, consultoria, mobilizadores, palestrantes e publicitários, alusivos à execução
do Projeto Natureza Viva, cujo objetivo maior é viabilizar a melhoria da qualidade de vida
da Comunidade Quilombola, tratando de Educação em Saúde Ambiental,  fomentando a
conscientização, sensibilização e ação da população de União dos Palmares, bem como os
setores  públicos  e  privados,  além  de  entidades  parceiras  conforme  problemáticas
socioambientais locais, enaltecendo os remanescentes Quilombolas do município.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO
2.1. O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar de

sua assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do
CREDENCIADO, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 24 meses. 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1. O  pagamento  pelos serviços  prestados  será
conforme  horas/aulas  executadas  pelo  credenciado,  mediante  apresentação  de
comprovação  de  prestação  de  serviços  e  documentos  exigidos.  Será  observado  para
pagamento o valor máximo de até R$ 200,00 (duzentos reais) por hora/aula,  conforme
aprovação da equipe executora.

3.2. O pagamento fica condicionado à apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação da efetiva prestação de serviços;
b) Certificação do Coordenador do Projeto Natureza Viva;
c) Compravação de vigência do contrato; Apresentação da Guia de Recolhimento do ISS,
com autenticação do banco recebedor;

3.3. As despesas correção à conta das seguintes dotações orçamentárias:
UNIDADE: 02.07.02
10.301.0121.4.152 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJETO NATUREZA VIVA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS FÍSICAS

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
4.1.  Os serviços serão prestados não havendo responsabilidade exclusiva e integral

dos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  sociais,  fiscais  e  comerciais  decorrentes  do
serviço, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o
Município. 

4.2. O credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de serviços;
4.3. O CREDENCIADO deverá manter, durante a vigência deste termo, as condições

de habilitação exigidas para a sua celebração;
4.4. É vedado:

a)  a  existência  de  servidor  público,  contratado  sob  qualquer  título;  ocupante  de  cargo
eletivo ou com registro oficial de candidatura a cargo no Município CREDENCIANTE, sob
pena de rescisão deste termo; ou
b) a transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse termo.

CLÁUSULA QUINTA – FISCALIZAÇÃO
5.1. O  CREDENCIANTE  realizará  a  fiscalização  dos  serviços  decorrentes  desse

termo, que ficará a cargo da equipe executora, através da coordenação que designará
membros para fiscalizar este contrato, não excluindo ou restringindo a responsabilidade do
CREDENCIADO na prestação do serviço objeto desse termo.

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO
6.1. O CREDENCIANTE se reserva o direito de rescindir unilateralmente o presente

Termo pela inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, inciso II, 77, 78,
incisos I ao XII, XVII e XVIII, 79, inciso I, todos da Lei n. 8.666/93.

6.2. A rescisão deste Termo se dará numa das seguintes hipóteses:
a) pela ocorrência de seu termo final;
b) por acordo entre as partes;
c)  unilateral,  pelo  CREDENCIANTE,  após  o  devido  processo  legal,  no  caso  de
descumprimento de condição estabelecida no edital ou neste próprio termo.
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CLÁUSULA SÉTIMA - FORO
7.1. Fica eleito o foro da Comarca de União dos Palmares/AL para dirimir as dúvidas

oriundas deste Termo, quando não solvidas administrativamente.
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo, em 2 (duas) vias de

igual teor e forma.

           

     Município de União dos Palmares/AL, ____ de ___________ de 2018.

ARESKI DÂMARA DE OMENA FREITAS JUNIOR
Prefeito

Credenciante

Nome:_____________________________________________
                                      
                        CPF:______________________________________________
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ANEXO VII

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PAPEL TIMBRADO DA
EMPRESA QUE ATESTA)

 Atestamos para os devidos fins, que 
_____________________________________________________ possui competência 
técnica na prestação de serviços de na(s) 
área(s)___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
onde já prestou os serviços abaixo relacionados para nossa empresa, no período de 
_________________à_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                               

União dos Palmares, ____de__________________ de 2018.

______________________________________ 
Representante legal Empresa
Pessoa Jurídica CNPJ:______________________________________
Telefone:_________________________________________________
E-mail:___________________________________________________

Rua Rua Hermano Plech, 433 – Centro – CEP: 57800-000 – TEL.: 82 3281-2233



                                                                                                                                              CV 0038/2015

CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA

NOME DO CANDIDATO:                                                                                    
PROFISSIONAL:                                                                                                                                  INSCRIÇÃO:                

COMPROVAÇÃO DA
FORMAÇÃO/QUALI-

FICAÇÃO TÉCNICA E
EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL

ESPECIFICAÇÃO 
PONTUAÇÃO
    MÍNIMA

  VALOR    
MÁXIMO

PONTUAÇÃO
OFICIAL

ATRIBUÍDA
PELA

COMISSÃO

1. Experiência docente
(Certificados  de  curso
e  aulas  ministradas,
palestras  proferidas,
consultorias
realizadas, carteira de
trabalho)

1 ponto para cada evento na condução
de  seminário,  palestra,  workshop  com
carga horária  a  partir  de  4  horas,  com
pontuação  máxima  de  3  pontos  para
esse tipo de evento. 
2  pontos  para  cada  evento  de
capacitação  ministrado  com  carga
horária  mínima  de  8  e  máxima  de  20
horas.
 3  pontos  para  cada  evento  de
capacitação  ministrado  com  carga
horária superior à 20 horas.

08 
PONTOS

10 
PONTOS

2.  Formação Acadêmica
na  Área  do
Cadastramento
Pretendido  em
instituição  autorizada
pelo MEC
Apresentar  Certificado  de
Graduação  reconhecido
pelo MEC (cópia - frente -
verso  de  Histórico
Escolar), ou Declaração de
Conclusão do Curso.

Graduação: 4
Especialização  -  6  pontos  para  cada
especialização  com  concentração  na(s)
área(s) de interesse(s) desejada(s).
Mestrado  -  10  pontos  para  cada
mestrado  com  concentração  na(s)
área(s) de interesse(s) desejada(s). 
Doutorado  -  15  pontos  para  cada
doutorado  com  concentração  na(s)
área(s) de interesse(s) desejada(s).

     
10

PONTOS

3.  Cursos  de
Aperfeiçoamento
Correlatos
(Cursos  Livres,  de
Atualização,
Aperfeiçoamento  e/ou
Extensão  realizados  pelo
candidato)

1  (um)  ponto  por  curso  realizado  na(s)
área(s) de interesse(s) desejada(s) com
carga  horária  mínima de  20  horas/aula
por curso.   

05
PONTOS

4.  Experiência Técnica
(Atestados  de  capacidade
técnica  ou  declarações
fornecidas  por  terceiros
referentes  ao  serviço  de
instrutoria)

1  (um)  ponto  para  cada  período
consecutivo  de  6  (seis)  meses  de
experiência,  a  contar  do  ano  de  2005,
na(s) área(s) de interesse(s) desejada(s).

08
PONTOS

05
PONTOS

   PONTUAÇÃO TOTAL: ________
NÍVEL I: 20 A 30 PONTOS (     )
NÍVEL II: 14 A 19 PONTOS (     )
NÍVEL III: 8 A 13 PONTOS (     )

                               ____________________________________________________________
          Técnico responsável pela avaliação
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RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS

Registro 

Nome do evento: __________________________________________________

Data: ___________________

Horário:_________________ 

Local: __________________

Número de Participantes:____________

Objetivo: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                                            RESUMO DA AÇÃO

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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________________________________________________________

Nome e assinatura do responsável pelo preenchimento do registro:

Lista de Frequência

NOME CONTATO
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