
                                                                 ANEXO V

                                                TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1.1  Título: “Projeto Capoeira e Movimento”
1.2  Área de Abrangência: município de Poços de Caldas – Região Oeste
1.3  Objeto: Execução do  “Projeto Capoeira e Movimento”
1.4  Secretaria: Esporte e Lazer
1.5  Período de Execução: 08 meses  a partir da assinatura do Termo de Colaboração.

2. OBJETO
O Termo de Referência tem por objeto a execução do projeto  com vistas a  promover o
atendimento das atividades esportivas de Capoeira e dança a crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social e inclusão de famílias, as atividades esportivas deverão
atender 100(cem) crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 18 anos nos diversos
naipes  (masculino  e  feminino),  sendo  50  (cinquenta)  crianças  para  a  capoeira  e
50(cinquenta) crianças na Dança e 30 vagas  de  Ginástica para adultos da zona Oeste
do  Município.  Deverá  promover  internamente  um evento  esportivo   do  tipo  “festival”,
caracterizando  méritos  de  todos  os  educandos  atendidos  como  fossem  campeões,
tornando como medida de motivação para dar assiduidade ao atendimento ao longo da
vigência do referido termo de colaboração. Serão da responsabilidade da OSC oferecer o
espaço  físico,  alimentação,  pagamento  de  todos  os  tributos  que  venham  ocorrer
(luz,água,  telefone,  aluguel,  tributos  trabalhistas,  afins),  materiais  esportivos,
pedagógicos, consumo e permanentes para a execução do objeto.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.1 Geral : execução do Projeto Capoeira e Movimento.
3.2 – específicos: atendimento em sede própria ou alugada na região da Zona Oeste do
Município de Poços de Caldas.
3.3 Fomentar práticas esportivas , estimulando crianças, jovens e adolescentes a ampliar
sua socialização através do esporte.
3.4 Oferecer condições adequadas e de qualidade para a prática esportiva educacional;
3.5 Contribuir para a melhoria nas capacidades físicas, motoras, psicológicas, cognitivas e
sócio afetivas do individuo;
3.6  Promover  através  do  esporte  educacional  condições  sociais  e  pessoais
fundamentado em valores como co-educação, emancipação, participação e cooperação;
3.7  Implantar e potencializar programas de atividades físicas, esporte e lazer em diversos
ambientes (espaços públicos, privados, urbanos e rurais);
3.8  Contribuir para diminuição da exposição aos riscos sociais presente na escola.
3.9  Possibilitar que o esporte seja o ponto de partida para a ascensão social, através da
descoberta e aproveitamento de talentos.

4. DA JUSTIFICATIVA
O  esporte  e  lazer  são  meios  para  educação  e  inclusão  social  de  crianças  em



vulnerabilidade social e que o esporte como fenômeno social, diferentemente do esporte
de  rendimento,  deve  ser  garantido  a  todos,  e  como  ato  educativo,  deve  buscar  o
desenvolvimento  das  competências  social,  pessoal,  cognitiva  e  produtiva.  Assim  na
Cidade de Poços de Caldas,  justifica-se cada vez mais a criação de projetos sociais
públicos  pelas  entidades,  esse  com a  parceria  da  Prefeitura  Municipal  de  Poços  de
Caldas. Baseado nos princípios que a educação através de práticas esportivas sociais e
educacionais se apresentam como espaço de troca de valores físicos, morais, éticos e
sociais,  importantes  para  o  desenvolvimento  de  crianças,  adolescentes,  jovens  e
familiares. O esporte ainda constitui-se como um meio e opção para a inserção social
desses jovens e familiares envolvidos em projetos sociais esportivos e lazer. Em relação à
educação  através  do  esporte,   entende-se  que  ela  tem  papel  fundamental  no
desenvolvimento de uma consciência crítica e na construção de uma sociedade mais
justa, no que se refere a um resgate dos direitos e deveres dos indivíduos, assim, a
Educação Física e o desporto, como espaços educativos podem contribuir no processo de
aquisição  da  cidadania.  O  esporte  pode  como  instrumento  socializador,  ensinar  a
importância  do  trabalho  em  equipe,  fortalecer  a   autoconfiança,  transmitir  valores  e
normas  de  comportamento.  Assim,  preferencialmente   o  nosso  público  são  crianças,
jovens e adolescentes regularmente matriculados em instituições públicas de ensino e
bolsistas integrais da rede privada e respectivos familiares cadastrados no projeto, que
buscam a prática de atividades físicas através da Educação Física e o desporto como
contribuição na formação de um senso crítico, para que grupos comunitários e jovens
adolescentes  busquem soluções para  os  seus problemas,  tornando-os independentes
para definir suas necessidades.
Assim, o desporto e o lazer devem fazer parte de propostas educativas do poder público
que  contribuam  para  o  desenvolvimento  da  população.  Portanto,  espera-se  que  o
atendimento aos educandos possibilite espaços e ambientes para a prática do esporte
educacional , descoberta de talentos individuais, melhoria na qualidade de vida e saúde
dos familiares, incentivo ao esporte  que contribuam para a aprendizagem motora, física e
para o desenvolvimento sócio-cognitivo dos atendidos, diminuindo os fatores de riscos
social desses atendidos.
 A Ginástica  Proporciona bem-estar,  eleva autoestima,  reduz o estresse ,  aumenta  a
disposição; Melhora o condicionamento físico; Contribui para a melhora da qualidade de
vida;  Melhora  o  quadro  de algumas doenças como as cardiovasculares  (hipertensão,
colesterol elevado, triglicérides elevado, doenças coronarianas), respiratórias, diabetes,
obesidade;  Melhora  o  equilíbrio,  agilidade  e  o  sistema  motor;  Previne  doenças
cardiovasculares  e  respiratórias  por  fortalecerem  o  funcionamento  dos  pulmões  e
coração.  Justifica-se  portanto  as  atividades esportivas  do presente  objeto,  na  Região
Oeste,  atendendo-se  a  pessoas  economicamente  hipossuficientes,  promovendo  uma
maior interação social entre os mesmos.

5. DO MATERIAL
A Organização Social classificada se responsabilizará em fornecer o material necessário
aos educandos para as atividades que serão realizadas.

6. PROPOSTAS – FASE DE SELEÇÃO

As  propostas deverão conter no  mínimo:

6.1 A descrição da realidade do objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto



proposto;

6.2 As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que
aferirão o cumprimento das metas;

6.3 As ações para o cumprimento das metas;

6.4 O valor global.

7.. PLANO DE TRABALHO

O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

7.1  A descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a ativida-
de ou o projeto e com as metas a serem  atingidas;

7.2    A forma de execução das ações;

7.3    A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;

7.4   A definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição
do cumprimento das metas;

7.5   A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das
ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos
necessários à execução do objeto;

7.6   Os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e

7.7    As ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso;

7.8    Oferta  de  Sede,  na  Zona  Oeste,  para  realização  das  ações  do  Projeto  Capoeira  e
Movimento;

7.9  Oferta de tatame de EVA próprio,  para realização da atividade informando a quantidade
disponibilizada; 

7.10    Oferta  de  Instrumentos  musicais  próprios,  para  atendimento  do  projeto,  informando a
quantidade e quais instrumentos serão disponibilizados;

7.11    A indicação de pessoal  para atendimento do objeto da parceria,  sendo obrigatório  ao
menos um profissional de Educação Física, com registro no CREF6.

7.12     A disponibilização do espaço da Sede no mínimo 5 (cinco) horas semanais,  para a
realização  de  outras  atividades  esportivas  e  físicas,  programadas  pela  SMEL  –  Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer.

8. PRAZO PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E O CUMPRIMENTO DAS
METAS

8.1 Metas:



8.2 Etapas/Fases:
8.3 Especificação:
8.4 Início
8.5 Término
Descrever as etapas/fases e prazos para cumprimento

9. DEFINIÇÃO DOS INDICADORES, QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS, A
SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:
9.1  A meta  será  de atender  100 (cem) alunos de 07  à  18  anos;  50(cinquenta  )  de
capoeira e 50(cinquenta ) de dança e 30(trinta) de ginástica para adultos.
9.2 A aferição será através de relatório bimestral, apresentação das atividades (mostra)
durante o ano e no encerramento do ano.

10. ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A COMPATIBILIDADE DOS CUSTOS PRATICADOS NO
MERCADO  OU  COM  OUTRAS  PARCERIAS  DA MESMA NATUREZA,  DEVENDO  EXISTIR
ELEMENTOS INDICATIVOS DA MENSURAÇÃO DESSES CUSTOS, TAIS COMO: COTAÇÕES,
TABELAS  DE  PREÇOS  DE  ASSOCIAÇÕES  PROFISSIONAIS,  PUBLICAÇÕES
ESPECIALIZADAS OU QUAISQUER OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO DISPONÍVEIS AO
PÚBLICO

11. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO (MEMORIAL DESCRITIVO)

Como serão os atendimentos; organização, divisão das aulas, turmas, horários, etc...
Mensalmente,  deverão ser  entregues o relatório  das aulas e a lista  de chamada dos
alunos frequentes, conforme modelo anexo

12. Caberá à  OSC:
12.1.  Contratar  profissionais  com  experiência  comprovada  na  área  de  atuação  para
ministrarem  as  aulas,  apresentando  Curriculum  Vitae,  respectivos  certificados  na
contratação, bem como CREF , salvo exceções previstas pelo próprio Conselho.
Obs.: Uma mesma pessoa pode exercer mais de uma função, dentro da carga horária
solicitada, desde que não prejudique as outras funções, e não gere custo adicional para o
Projeto. Descrever os profissionais vinculados à parceria e suas funções.

12.2.  Controlar  diariamente  a  frequência  dos  alunos  através  de  lista  de  presença.  O
modelo desse documento será fornecido pela Secretaria Municipal de Esportes, deverão
ser entregues o relatório das aulas e a lista de chamada mensalmente na secretaria.
12.3.  Manter  no  local  um  registro  individual  e  atualizado  dos  alunos,  contendo  a
autorização dos pais e/ou responsáveis, endereço e telefone do aluno, escola onde está
matriculado, série/ano e período em que estuda.
12.4.  Providenciar  a  imediata  substituição  do  Profissional  em  caso  de  ausência  do
mesmo, para que não haja prejuízo no desenvolvimento das turmas.

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

13.1 Previsão de Início: Maio 2020
13.2 Previsão de Término: Dezembro de 2020
13.3 Parcelas: Número de Parcelas: 08
13.4 Valor de cada parcela: R$ 4.000,00
13.5 Total: R$ 32.000,00



Outras informações sobre as parcelas:
O repasse das parcelas mensais estará vinculado à apresentação de lista de presença
dos  alunos,  relatório  de  atividades  e  prestação  de  contas  (mensal),  vinculado  ao
cronograma de desembolso estabelecido no Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer. SMEL

14. DOS RECURSOS FINANCEIROS
O Presente Termo de referência envolve a transferência de recursos público do Município
para a OSC no valor de R$ 32.000,00( trinta e dois mil reais), provenientes da dotação
orçamentária  nº 02.11.02.27.812.2701.0133.3.3.50.41.00 Ficha 715.
Essa transferência será dividida em 08 parcelas de  R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ;O
repasse das parcelas mensais estará vinculado à apresentação de lista de presença dos
alunos, relatório de atividades e prestação de contas (mensal), vinculado ao cronograma
de desembolso estabelecido no Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer. SMEL

15. VIGÊNCIA
O Termo de Colaboração terá o prazo de 08 (oito) meses, a partir da respectiva data de
assinatura do instrumento, sendo esta data considerada como a de sua celebração.
Podendo ser prorrogado por um período de 12 (doze) meses até o limite máximo de 60
(sessenta) meses

16. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Natureza da Despesa / Total
Recursos humanos R$
Material de Consumo R$ 
Outros Serviços Pessoa Jurídica R$ 
Outros Serviços Pessoa Física R$ 
TOTAL GERAL R$ 

17. RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fontes / Valor
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas R$ 32.000,00
TOTAL DO PROJETO R$ 32.000,00

18. VALOR PER CAPTA

14.1. Alunos:  130 (cento e trinta)
14.2 Valor Per Capta: R$ 246,15 anual por aluno / R$ 30,76 por mês (08 meses)
14.3 Valor Total: R$ 32.000,00
14.4 TOTAL GERAL: R$ 32.000,00

19. VALOR APURADO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA

R$ 32.000,00 (Quarenta e oito  mil Reais )

20.  MODO E  PERIODICIDADE  DAS  PRESTAÇÕES  DE  CONTAS,  COMPATÍVEIS  COM  O
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS ETAPAS VINCULADAS ÀS METAS E COM O PERÍODO DE



VIGÊNCIA  DA  PARCERIA,  NÃO  SE  ADMITINDO  PERIOCIDADE  QUE  DIFICULTE  A
VERIFICAÇÃO FÍSICA DO CUMPRIMENTO DO OBJETO.

A execução dos recursos financeiros deverá ser feita através de:

20.1 Comprovante de pagamento: Nota Fiscal Eletrônica de Compra, MEI como prestador
de serviços, cupom Fiscal, Recibo de pro-labore, de salário.
20.2 O pagamento deverá ser efetuado mediante a transferência bancária.
20.3  Qualquer  tipo  de  comprovante  deverá  conter  as  informações  da  entidade  como
CNPJ da mesma, bem como o número do ajuste firmado e a fonte de recursos.
20.4 Prestação de contas mensal e anual.

21.  PRAZOS DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
RESPONSÁVEL PELA PARCERIA

O prazo para análise de contas mensal, será de até 10 dias úteis e, para a final, de até 30
dias úteis.

22. PRAZOS DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
RESPONSÁVEL PELA PARCERIA

O prazo para análise de contas mensal, será de até 10 dias úteis e, para a final, de até 30
dias úteis.

23- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO

As  OSC’s, obedecerão  aos  critérios  de  classificação,  atendendo,  ordenada  e
prioritariamente, aos itens abaixo descritos:

23.1 - Quantidade de ações na modalidade de capoeira e multiesportivas-sociais de
âmbito municipal e/ou regional em que a proponente participou.

 23.2 - Quantidade de projetos sociais ligados as atividades multiesportivas-sociais que
a proponente já executou.

23.3 - Organização de eventos esportivos e /ou ações sociais. Neste tópico, deverá ser
levada em consideração a capacidade técnica da proponente, atestada pela quantidade
de eventos esportivos e/ou ações sociais que a proponente organizou, conforme Anexo
II Modelo I

23.4  -  Estrutura  física  da  entidade.  Quantidade,  de  instalações,  aparelhos  e/ou
equipamentos que poderão ser  destinados para a execução do objeto do presente
chamamento, conforme Anexo II Modelo J

24. DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO

O Projeto será analisado pela Comissão de Seleção (designada pelo órgão público), que
seguirá os critérios estabelecidos neste Edital.

24.1 As OSC's serão classificadas em ordem decrescente de pontuação.



24.2 As OSC's poderão interpor recurso, quanto à fase de Classificação de Projetos, no
prazo de 5 (cinco)  dias  a  partir  da  data  da decisão,  que deverá  ser  encaminhado à
Comissão de Seleção do Chamamento Público, através de protocolo, no horário das 12h
às 18h, endereçado à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na Rua São José,  nº 345,
Bairro Country Club, Poços de Caldas, MG.

25. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

25.1  Após  encerrada a  etapa competitiva  e  ordenadas as  propostas,  a  Comissão de
Seleção procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela
organização da sociedade civil selecionada em primeiro lugar, para confirmação das suas
condições habilitatórias.
25.2  No  momento  da  análise,  a  Comissão  de  Seleção  verificará  a  validade  da
documentação entregue.
25.3 Constatado o atendimento das exigências de habilitação,  a  OSC será declarada
vencedora.
25.4 Na hipótese de a OSC selecionada não atender aos requisitos de habilitação, aquela
imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de
parceria nos termos da proposta por ela apresentada, e assim sucessivamente.

26. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Para resguardar a plena execução das ações e serviços a serem prestados no objeto do
termo de colaboração, o Município se obriga a:
a) Notificar a OSC através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,  fixando-lhe prazo
para  corrigir  irregularidades  observadas  nas  formalidades  do  edital  de  chamamento
público.
b)  Efetuar os pagamentos devidos à OSC, devidamente aprovados pelo Secretário da
pasta, desde que atendidas às formalidades necessárias;
c) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento
dos termos da parceria.










