
ANEXO V – Serviços Públicos de Oficinas Culturais e Esportivas no 
Município de Vista Alegre do Alto 

 
1) OBJETO: contratação de oficineiros (prestadores de serviços) para o desenvolvimento de 

oficinas culturais e esportivas no município de Vista Alegre do Alto – SP, nas modalidades, 
quantidades e valores descritos na planilha abaixo: 

 
Item Modalidades Nº Horas 

Mês 
 Valor 

hora/aula 
Valor Mensal Período Valor total 

1 Violão: para 
crianças, 

adolescentes e 
adultos. Objetivo: 
Conhecimento dos 

grandes 
compositores e 
suas obras, da 

música regional e 
da história do 

instrumento que 
começou a ser 

descoberto há dois 
mil anos na 
Babilônia. 

50  20 R$ 1.000,00 10 R$ 10.000,00 

2 Bordado: para 
crianças e jovens 
de até 14 anos do 

município. 
Objetivo: troca de 

experiências e 
integração entre 
adultos e idosos 

com a sociedade e 
a valorização de 
seus trabalhos. 

50  20 R$ 1.000,00 10 R$ 10.000,00 

3 Capoeira: para 
crianças, 

adolescentes e 
adultos. Objetivo: 

estabelecer 
relações 

equilibradas e 
construtivas, 

adotando atitudes 
de respeito mútuo 
e de solidariedade. 

Proporcionar 
conhecimento e 

valorização para a 
integração de 

diferentes grupos 
sociais. 

50  20 R$ 1.000,00 10 R$ 10.000,00 



 

4 Atividades 
Recreativas: 

Atividades  Físicas 
e de Recreação 
direcionados a 

crianças, jovens e 
idosos. Objetivo: 

estimular, 
incentivar e 
promover a 

integração social 
através de 

atividades físicas e 
de recreação; 
desenvolver 

espírito esportivo; 
estimular a 
melhoria da 

qualidade de vida 
por meio dessas 

atividades; 
desenvolver 

práticas regulares 
de lazer. 

150 20 R$ 3.000,00 10 R$ 30.000,00 

5 Dança: para 
crianças, jovens e 

adultos. Objetivos: 
proporcionar 
liberdade de 

expressão 
corporal, 

prevenção de 
problemas gerados 

por alterações 
posturais, 

integração social  e 
a  promoção do 
bem estar e da 

alegria. 

50 20 R$ 1.000,00 10 R$ 10.000,00 



 

 

 

6 Costura:      Curso 
de malharia mista 
industrial básica, 
desenvolvendo a 

parte prática que é 
cortar e costurar 
com modelagem 
pronta. Curso de 

malharia  
industrial 

avançado, com 
modelos mais 
elaborados e 

modelagem pronta. 
Curso de 

treinamento para 
grupo de geração 

de renda, 
treinamento 

específico em 
máquinas retas 

industriais. 
Aplicação de 

pedraria, 
Customização e 

Patchwork. 

175 20 R$ 3.500,00 10 R$ 35.000,00 

 
TOTAL 

   R$ 
10.500,00 

 R$ 105.000,00 

 
 

2) LOCAIS E CONDIÇÕES:  
 
2.1. Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento do objeto; 
 
2.2. Ceder, com a assinatura deste contrato, os direitos de imagem, direito intelectual de 
produção artística, de modo que o Contratante fica, desde já, autorizado a veicular 
material institucional de divulgação da ação cultural; 
 
2.3. Desenvolver as oficinas aos alunos inscritos e selecionados, nos locais determinados 
pelo Contratante; 
 
2.4. Emitir relatório mensal das atividades desenvolvidas, no modelo a ser fornecido pelo 
Contratante, constando em anexo a lista de presença dos alunos, com qualificação e 
assinatura dos participantes; 
 
2.5. Remeter os relatórios e responder a todas as demandas da Diretoria de Projetos do 
Contratante, na pessoa do titular da pasta; 
 
2.6. Participar de eventuais reuniões pedagógicas com pais e alunos, ou com o 
Contratante. 


