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EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 
OFICINAS DE ESPORTE N° 001/2017 

O PROGRAMA “BARUERI ESPORTE FORTE”, da Prefeitura Municipal de Barueri, através do Instituto de Cidadania Raízes, 

torna público o Edital nº 01/2017, destinado ao Credenciamento de Pessoa Jurídica Especializada em Prestação de Serviço para 
Oficinas de Esporte, em Núcleos de segmento esportivos do PROGRAMA “BARUERI ESPORTE FORTE”, conforme Contrato de 
Gestão 2017.  

O Instituto de Cidadania Raízes é uma instituição qualificada como "Organização Social", pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, que realiza o presente processo de credenciamento de Pessoa Jurídica, 
visando à transparência e a publicidade de seu processo de contratação. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O processo de credenciamento será realizado pelo Instituto de Cidadania Raízes.  

1.2. Todo e qualquer esclarecimento a respeito deste processo credenciamento deverá ser feito somente por escrito, através do 
Email: rh_bef@portalraizes.org.br. 

1.3. O processo credenciamento destina-se a recrutar e selecionar Pessoa Jurídica, para na gestão PROGRAMA BARUERI 
ESPORTE FORTE, da Prefeitura Municipal de Barueri, realizar os Serviços de Ministrar Oficinas para fomentar a pratica esportiva 

para alunos a partir do 5 (cinco) anos de idade, em Núcleos de segmento esportivos, conforme estabelecidas nos Anexo I e III do 
Contrato de Gestão 2017.   

1.4. A Pessoa Jurídica selecionada será responsavel pelo planejamento e preparação das Oficinas e fica obrigada a fornecer 
mensalmente, relatório de atividades desenvolvidas, acompanhadas de registro fotográfico. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. A entrega de documentação deverá ser realizada presencialmente, no endereço do Ginásio Poliesportivo “José Correa”, 
situado na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo,1000, Centro – Barueri – SP, no Rall de Entrada na Portaria Principal, das 9:00 
horas até às 17:00 horas da terça feira dia 06 de setembro de 2017. 

2.2. A Pessoa Jurídica deverá apresentar no envelope uma cópia do CNPJ, o Acervo ou declaração própria de histórico de 
experiência anterior (Modelo Anexo), 02 cópias autenticadas do Certificado de Graduação na Área de Educação Física, Pós 
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Graduações e Especializações (não será aceita Licenciatura) juntamente com o CREF. 

2.3. A Pessoa Jurídica (Não Graduados), deverá apresentar no envelope uma cópia do CNPJ, o Acervo ou declaração própria de 
histórico de experiência anterior (Modelo Anexo), sendo necessário a comprovação de Ensino Médio com cópia autenticada do 
Histórico Escolar, juntamente com o CREF. 

2.4. Os valores para Hora / Oficina, considerando 60 minutos cada hora/oficina, com tolerância de 15 minutos para mais ou para 
menos, sendo que será estabelecido o limite 20 (vinte) dias mensal, com carga máxima 06 (seis) Oficinas dias, serão divulgados 
na hora de inscrição após definição da quantidade de Oficinas a Pessoa Jurídica irá executar. 

2.5. A Comissão designada pelo Instituto de Cidadania Raízes, convocará as Pessoas Jurídicas selecionadas para comparecer no 
endereço do Ginásio Poliesportivo “José Correa” Avenida Guilherme Perereca Guglielmo,1000, Centro – Barueri – SP no Rall de 
Entrada na Portaria Principal, das 9:00 horas até às 17:00 horas da quarta feira dia 06 de setembro para entrevista. 

2.5. A Lista Credenciados será divulgada na sexta feira dia 08 de setembro, as 18:00, sendo convocados a se apresentarem na 
segunda feira as 8:00 horas, no endereço do Ginásio Poliesportivo “José Correa” Avenida Guilherme Perereca Guglielmo,1000, 
Centro – Barueri – SP no Rall de Entrada na Portaria Principal. 

 

Baruerí, 31 de agosto de 2017 

 

 

 

 

Alexandre Rafael Barbetta 
Presidente 

RG: 24.730.447-5 


