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SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO DE ESTUDANTES DO CURSO REGULAR 

 
Período de recebimento de propostas: até 19/04/2022 
  
A Associação Pró-Dança – APD, associação de direito privado qualificada como 
Organização Social de Cultura nos termos da Lei Complementar Estadual 846/1998, torna 
público a abertura de processo de seleção para a contratação de serviços, pela modalidade 
PEDIDO DE COTAÇÃO, tipo MENOR PREÇO, no âmbito do Contrato de Gestão nº. 
05/2021. 
 
1. Objeto 

 
1.1. O objeto deste processo é a seleção e contratação de serviços especializados para 

o planejamento, organização e realização de processo seletivo de estudantes para 
ingresso nos 05 (cinco) cursos regulares da São Paulo Escola de Dança, a saber: 
Produção e Gestão Cultural em Dança; Dança e Performance; Multimídias para a 
Dança; Dramaturgias da Dança e Figurinos da Dança. 
 

1.2. O valor de referência para a contratação dos serviços é R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais). 

 
1.2.1. Para elaboração de sua proposta, a proponente deverá considerar a 

cobrança de taxa de inscrição no valor individual de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), a ser arrecadado pela proponente e descontado de eventual valor a 
ser complementado pela APD após a apresentação de demonstrativo 
detalhados dos valores arrecadados. 
 

1.2.2. Sem prejuízo do disposto no item acima, a proponente deverá garantir a 
isenção e matrícula de candidatos provenientes de contexto de baixa renda 
ou situação de vulnerabilidade social e/ou relacional, assim entendidos 
aqueles que tiverem renda familiar per capita de até meio salário-mínimo 
(conforme CAD-Único). 

 
1.2.3. O procedimento para requerimento e deferimento de isenção deverá ser 

regulamentado pela proponente, assegurando aos candidatos o 
contraditório, a produção de prova documental e o direito a recurso à própria 
proponente, em caso de indeferimento. 

 
2. Especificação do objeto 

 
2.1. Os serviços buscam o preenchimento de 30 (trinta) vagas por curso, totalizando 150 

(cento e cinquenta) vagas, além de listas com 30 (trinta) suplentes para cada curso, 
totalizando adicionais 150 (cento e cinquenta) aprovados em lista de espera. 
 

2.2. O processo seletivo constará de duas etapas: 
a. Etapa 1 – Linguagem, de caráter eliminatório, constituída pela aplicação de prova 

escrita aplicada em ambiente online, contendo: 
i. redação com tema voltado especificamente à Dança, a fim de aferir a 

capacidade de fundamentação, de conclusão, de clareza de exposição das 
ideias e do domínio da norma culta na modalidade escrita do idioma; e  

ii. atividade para avaliação da capacidade de leitura e compreensão de textos 
dos candidatos em formato múltipla escolha; 
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b. Etapa 2 – Imersão, constituída de entrevista e parte prática (aptidão artística, cuja 
ênfase deverá concentrar-se nas habilidades estéticas e técnicas do aluno) de 
caráter classificatório, realizada de forma presencial na sede da APD, de modo que 
se possa avaliar o perfil do candidato, disponibilidade de horário para o curso, grau 
de interesse pela área escolhida; nível de envolvimento com os estudos de dança 
e áreas afins; clareza na exposição de ideias; níveis de criação, envolvendo 
capacidade para solução de problemas e a realização de proposições artísticas; 
capacidade para atividades coletivas, tais como: disponibilidade para ouvir, 
negociar, propor e acatar procedimentos; atitudes frente às propostas pedagógicas 
e artísticas realizada em sala de aula tais como: cumprimento de horário, atenção 
e disponibilidade para trocas de conhecimentos. 
 

2.3. Serão classificados para a segunda etapa os 90 (noventa) candidatos melhor 
selecionados na primeira etapa, para cada curso regular. 

 
2.4. A concepção e aplicação da prova da Etapa 2 será realizada por coordenadores e 

professores da SP Escola de Dança, cabendo à CONTRATADA realizar todas as 
atividades de apoio para esta etapa, incluindo mas não se limitando à convocação 
para a Etapa 2, atenção às questões de inclusão dos candidatos, cálculo das notas, 
apoio de pessoal e sinalização para as provas práticas, divulgação dos resultados, 
decisões sobre os recursos, homologação dos candidatos aprovados e suplentes e 
respostas a dúvidas e solicitações de esclarecimentos. 
 

2.5. Requisitos obrigatórios dos candidatos: possuir idade mínima de 16 (dezesseis) 
anos completos até a data de início das atividades letivas da Escola; com ensino 
médio concluído ou em andamento, com especial atenção para indivíduos 
provenientes de contexto de baixa renda, em situação de desproteção social ou em 
situação de vulnerabilidade social e/ou relacional, que serão classificados nos perfis 
específicos para os devidos encaminhamentos nas matrículas. 

 
2.6. Caso tenhamos a inscrição de pessoas com deficiência, estas deverão apresentar 

laudo médico. 
 

2.7. O processo seletivo contará com uma política de ação afirmativa por meio da qual 
serão reservadas em cada curso: 

a. 50% (cinquenta por cento) das vagas a candidato(a)s autodeclarado(a)s 
provenientes de contexto de baixa renda ou situação de vulnerabilidade social e/ou 
relacional, assim entendidos aqueles que tiverem renda familiar per capita de até 
meio salário-mínimo (conforme CAD-Único);  

b. 20% (vinte por cento) das vagas a candidato(a)s autodeclarado(a)s preto(a)s, 
pardo(a)s ou de origem indígena. 

 
2.8. A CONTRATADA deverá realizar todas as etapas do processo seletivo, construir 

todo o material a ser divulgado e todo planejamento do processo seletivo, 
baseando-se nas necessidades e prioridades passadas pela Comissão do 
Processo Seletivo da SP Escola de Dança, compreendendo, mas não se limitando, 
às seguintes atividades: 

 
c. Elaboração de edital do processo seletivo; 
d. Publicação do edital; 
e. Recebimento, processamento e homologação de inscrições em plataforma digital; 
f. Análise documental de inscrições; 
g. Organização de dados socioeconômico dos inscritos; 
h. Aplicação de prova da etapa 1 em plataforma digital; 
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i. Correção de provas da etapa 1; 
j. Publicação de gabarito; 
k. Publicação de lista de aprovados para as etapas 1 e 2; 
l. Acompanhamento da etapa 2; 
m. Análise de recursos, com decisões motivadas; 
n. Publicação de resultados (inscritos, classificação nas etapas e classificação final); 
o. Entrega das fichas de dados cadastrais dos candidatos, dos aprovados e suplentes 

em base de dados acompanhada dos documentos recebidos ao longo do processo 
seletivo; 

 
2.9. A plataforma digital utilizada pela CONTRATADA para inscrições e para aplicação 

da prova escrita da etapa 1 deverá possuir preferencialmente formato amigável para 
navegação por meio de computador, tablet ou celular (layout responsivo). 
 

2.10. A empresa CONTRATADA deverá indicar profissionais qualificados da equipe 
técnica que responderão pela coordenação do processo seletivo, e o número de 
profissionais capacitados para atender a demanda. 

 
2.11. A CONTRATADA deverá solucionar todos os eventuais problemas relacionados 

com a execução dos serviços, assumindo todas as responsabilidades por possíveis 
processos judiciais em cada um deles. 

 
2.12. A CONTRATADA deverá garantir o contraditório e a ampla defesa aos candidatos, 

por meio de recurso de acordo com cada fase do cronograma do edital. A 
CONTRATADA deverá receber e decidir todos os recursos interpostos no final das 
etapas do processo seletivo (inscrição, etapa 1 e etapa 2), em mídia digital de fácil  
acesso, consulta que permita ao candidato acompanhar o trâmite do recurso 
interposto (resposta de recurso), e tomar conhecimento da resposta / resultado, 
através de publicação. 

 
2.13. A CONTRATADA deverá informar a CONTRATANTE o resultado de todos os 

recursos interpostos em todas as etapas do Processo Seletivo. 
 
2.14. A CONTRATADA deverá apresentar cronograma de todas as etapas, atividades e 

prazos em conformidade com os requisitos deste instrumento convocatório, 
apresentando relatórios parciais em cada etapa do processo, conforme 
cronograma. O processo somente será dado como encerrado e apto após 
cumprimento de todas as etapas. 

 
3. Cronograma dos serviços 

 
3.1. O cronograma abaixo deverá ser considerado pelos interessados para a elaboração 

de sua proposta. 
 

3.2. O cronograma poderá ser objeto de alterações, sendo certo que o processo 
seletivo terá por escopo a seleção de estudantes para cursos com início previsto 
em agosto de 2022. 
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PRIMEIRO MOMENTO  
Publicação do Edital de inscrição com as informações sobre 
todo o processo 

28/04 

Período de abertura de inscrições com questionário 
socioeconômico no site da escola com link para o 
site da empresa contratada 

29/04 – 20/05 

Período para o envio de laudo Médico- PCD 16/05 -20/05 

Homologação preliminar das inscrições 24/05 

Período para solicitação de correção de dados 25/05 

Homologação das Inscrições – Lista definitiva 26/05 

Dia da avaliação – redação (online) 28/05 
(Sábado pela 
manhã) 

Divulgação notas preliminares das redações 06/06 

Período para interposição de recursos/ redações 07/06 

Lista de definitiva de aprovados nas redações com publicação 
reforçando as ações da segunda fase com nome de cada aluno e 
respectivo horário das atividades de cada um 

09/06 

SEGUNDO MOMENTO  
Realização das entrevistas (*) online 10/06-15/06 

(inclusive ao 
sábado) 

Realização das atividades práticas (*) 20/06 – 29/06 

Reunião para fechamento e entrega das notas (*) 30/06 e 01/07 

Divulgação das notas preliminares do segundo momento 02/07 

Período para interposição de recursos/ segundo momento 03/07 

Divulgação do resultado final por curso 04/07 

Divulgação lista suplentes 04/07 
Período de matrícula dos selecionados 05/07 - 08/07 
Período de matrícula dos suplentes 13/07 – 15/07 

 
4. Norma aplicável 
 
4.1. Este processo é regido exclusivamente pelo “Regulamento para Seleção e 

Contratação de Obras e Serviços, Compras e Alienações” da APD, disponível no 
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site da São Paulo Escola de Dança (https://www.spescoladedanca.org.br/) e 
publicado no Diário Oficial do Estado de 25/10/2019. 

 
5. Condições de Participação 
 
5.1. Podem participar quaisquer interessadas com objeto social compatível com o objeto 

desta seleção e que atendam às condições estipuladas neste instrumento 
convocatório. 

 
5.2. A participação importa ciência e concordância quanto às condições e 

especificações do processo de seleção. 
 
5.3. Não podem participar: 
 
a. pessoas físicas; 
b. consórcio de empresas, qualquer que seja a forma de constituição; 
c. empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil; 
d. aqueles declarados inidôneos para participar de seleções ou contratar com a APD 

ou com qualquer ente ou órgão público; 
e. aqueles que tenham demonstrado incapacidade administrativa, financeira ou 

técnica ou má conduta ética na execução de contrato com a APD ou a qualquer 
tempo; 

f. aqueles que estejam em processo de falência, em dissolução ou em liquidação; 
g. conselheiros, diretores e empregados da APD, assim como a pessoa jurídica da 

qual façam parte como sócio ou acionista com mais de 10% (dez por cento) do 
capital social votante ou controlador, administrador, responsável técnico ou 
subcontratado, salvo em favor da Associação a título gratuito; 

 
6. Documentação exigida 

 
6.1. Os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos em cópia simples: 

 
6.1.1. Habilitação jurídica: 

a. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e em vigor, 
devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de 
seus diretores e/ou administradores, nos casos em que estes não 
constem do ato constitutivo; 

b. Cédula de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) do(s) diretores, administrador(es) e/ou representante(s) 
legal(is);  
 

6.1.2. Regularidade fiscal: 
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, da sede ou 

domicílio do proponente, compatível com o objeto dos Serviços;  
c. Prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual e 

municipal, por meio das seguintes certidões: 
i. Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à 

Dívida Ativa da União; 
ii. Certidão de quitação de tributos estaduais (ou certidão de não 

contribuinte, se for o caso), expedida pelo órgão competente do 
governo estadual da sede ou domicílio do proponente; 

https://www.spescoladedanca.org.br/
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iii. Certidão de quitação de tributos municipais, expedida pelo órgão 
competente da prefeitura municipal da sede ou domicílio do 
proponente; 

d. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  

e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
f. Declaração de regularidade e de não impedimento (conforme modelo 

Anexo II), assinada pelo(s) representante(s) legal(is).  
 

6.1.3. Qualificação econômico-financeira:  
a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede do proponente, dentro do prazo de validade ou 
expedida nos últimos 30 (trinta) dias que antecedem a entrega e 
abertura das propostas quando o prazo de sua validade não estiver 
definido; 

b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira do proponente, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data 
de entrega e abertura das propostas. 

c. Memória de cálculo para comprovação de boa situação financeira do 
proponente será aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), de acordo com as 
seguintes fórmulas: 

 
LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a 
Longo Prazo) 
 
SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 
 
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 
6.1.4. Qualificação técnica: 

a. Apresentação de, no mínimo, 03 (três) atestados, em nome da 
proponente, emitidos por entidades idôneas, que comprovem a 
direção e execução de serviços de complexidade equivalente ao 
objeto dos Serviços, assim entendida o planejamento, organização e 
realização de processo seletivo para ingresso em cursos de 
graduação, pós-graduação, cursos de extensão ou cursos técnicos de 
formação profissional; 

b. indicação, por meio de declaração específica para a finalidade, do 
coordenador dos serviços e dos principais integrantes da equipe, 
acompanhada de currículo resumido, preferencialmente com vínculo 
na área das Ciências Humanas; 
 

6.2. As proponentes que apresentarem resultado igual ou menor que 1,00 (um) para os 
Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC) 
deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais). 
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6.3. Observado o disposto no item seguinte, a ausência de quaisquer documentos 
exigidos para habilitação, ou se apresentados incompletos, incorretos, com rasuras 
ou com a validade expirada, acarretará a inabilitação do proponente. 

 
6.4. Ao examinar as propostas e/ou a documentação, a APD poderá, a seu exclusivo 

critério e a qualquer momento do Processo de Seleção, mesmo após a interposição 
de eventuais recursos, solicitar esclarecimentos e documentos adicionais aos 
proponentes. 
 

6.5. Documentação complementar poderá ser obtida pela APD através de pesquisas de 
situação creditícia, ficando a seu único e exclusivo critério efetuar a contratação do 
proponente em caso de haver restrições ou solicitar esclarecimentos ao 
proponente. 
 

7. Entrega das propostas e documentos 
 
7.1. A proposta comercial deverá ser enviada juntamente com os documentos de 

habilitação para o e-mail: compras@prodanca.org.br, até às 23h59 do dia 
19/04/2022. 

 
7.2. As propostas apresentadas fora do prazo estabelecido não serão recebidas, não 

cabendo recurso contra sua desclassificação.  
 

7.3. A proposta comercial deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em papel timbrado 
do proponente, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada, assinada e rubricada pelo representante legal do proponente. 

 
7.4. Da proposta comercial deve constar: 
a) Dados dos proponentes: 

i. razão social; 
ii. endereço completo; 
iii. número de inscrição no CNPJ; 
iv. números de telefone e endereço eletrônico (e-mail); 

b) Dados do representante legal: 
i. nome, cargo e números de RG e CPF; 
ii. números de telefone e endereço eletrônico (e-mail); 

d)  Prazo de validade de, no mínimo, 15 (quinze) dias a contar da data de entrega da 
proposta; 

e) O valor total referente aos serviços, expresso em moeda nacional (Real), em 
números e por extenso. 

 
7.4.1. O valor apresentado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos, tais 

como tributos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, contribuições 
parafiscais, materiais, equipamentos e quaisquer outros que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto dos Serviços, os quais serão de exclusiva 
responsabilidade do proponente. 
 

7.4.2. O valor apresentado deverá considerar o valor total dos serviços, 
independente de seu custeio por taxas de inscrição ou por pagamentos 
diretos pela APD. 
 

7.4.3. Se a contratação não se efetivar dentro do período de validade das 
propostas, a APD poderá solicitar prorrogação geral da validade mínima 
exigida, por igual prazo. 

mailto:compras@prodanca.org.br
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8. Processamento da seleção 
 
8.1. As propostas serão classificadas pelo critério de menor preço. 

 
8.2. Classificadas as propostas, a documentação de habilitação da primeira classificada 

será examinada pela APD e, caso não existam irregularidades, tal proponente será 
declarado vencedor. Caso a referida documentação não atenda às exigências deste 
processo de seleção, a APD passará à análise da documentação de habilitação da 
segunda classificada, e assim sucessivamente, seguindo-se a ordem de 
classificação. 

 
8.3. A APD, ao examinar as propostas e/ou a documentação, poderá, a qualquer 

momento do Processo de Seleção, mesmo após a interposição de eventuais 
recursos, solicitar esclarecimentos às proponentes.  

 
8.4. A APD poderá negociar o preço proposto e as condições de pagamento, de modo 

a obter melhores condições comerciais na contratação. 
 

8.5. Dos resultados da seleção, incluindo habilitação e julgamento, não caberá recurso. 
 

8.6. A recusa injustificada da vencedora em assinar o Contrato na data designada 
ensejará a perda do direito à contratação e caracterizará descumprimento total da 
obrigação assumida, podendo ser aplicada a penalidade de suspensão do direito 
de participar das seleções da APD, por prazo de até 02 (dois) anos. 

 
8.7. Na hipótese de a vencedora recusar-se a assinar o contrato, bem como não prestar 

os serviços nos prazos e condições estabelecidos, a APD poderá convocar os 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado ou revogar esta 
seleção caso não seja possível um acordo com as referidas remanescentes ou 
ainda por interesse da APD. 

 
9. Contrato 
 
9.1. O Contrato a ser firmado terá vigência pelo prazo de execução dos serviços. 
 
9.2. De acordo com a conveniência e/ou a necessidade da APD, os serviços contratados 

poderão ser acrescidos ou suprimidos em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, ficando a contratada obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições inicialmente vigentes, os respectivos acréscimos ou supressões. 

 
10. Disposições gerais 
 
10.1. Os Serviços deverão ser prestados dentro das especificações estabelecidas neste 

instrumento e em contrato a ser firmado com o proponente vencedor. Qualquer 
inobservância a tais regras poderá configurar inexecução da avença por parte do 
contratado. 

 
10.2. A APD poderá cancelar este Processo de Seleção, a qualquer tempo e em qualquer 

fase do certame, bem como optar pela contratação de apenas parte do objeto desta 
seleção, assim como recusar a participação ou a contratação de proponente que 
tenha demonstrado incapacidade administrativa, financeira ou técnica ou má 
conduta ética na execução de contrato anterior firmado com a APD, no transcorrer 
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do presente Processo de Seleção, ou a qualquer tempo, sem que tais atos 
impliquem direito de reclamação, indenização ou reembolso de quem se entender 
prejudicado. 

 
10.3. Esclarecimentos ou impugnações acerca desta seleção poderão ser solicitados por 

escrito, via e-mail, em até 02 (dois) dias úteis antes da data de entrega das 
propostas, fazendo constar todos os dados do proponente, sendo as respostas 
divulgadas no site da São Paulo Escola de Dança 
(https://www.spescoladedanca.org.br/). 

 
São Paulo, 14 de abril de 2022. 

 

https://www.spescoladedanca.org.br/

