
 
 

 

 

 

 

EDITAL CONCOVATÓRIO  

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR 

DE SERVIÇO DE OFICINAS  DEARTES PARA PROJETOS 

DESENVOLVIDOS NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 

 

“DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR INTERMÉDIO DO CAPS -CENTRO 

DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL TORNA PÚBLICO que se encontra 

aberto o chamamento público para a contratação de prestador de serviços para 

„OFICINA DE ARTES PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NO CAPS- 

Centro de Atendimento Psicossocial” para oficinas terapêuticas com finalidade de 

tratamento e reabilitação em saúde mental a qual faz parte do “PROJETO 

TERAPÊUTICO SINGULAR” 
 

1.1 -Os interessados em prestar os serviços deverão apresentar, no CAPS sito à Rua 

Joaquim Ribeiro da Silva nº 621, os seguintes documentos: 

 

 Ficha de inscrição e plano de trabalho totalmente preenchido e assinado, 

contendo a síntese do trabalho que irá desenvolver (formulário constante no 

Anexo I deste edital); 

 

 Currículo Profissional; 

 

 Comprovação de qualificação na área de artesanato, artes ou similar, que se dará 

por meio de certificados de cursos de qualificação profissional ou equivalente; 

 

 Comprovante de Endereço; 

 

 Cópia do RG e CPF; 

 

1.1.1. Após classificação final, o (a) classificado (a) deverá providenciar: 

 

 Inscrição Pessoa Jurídica ou MEI; 

 

 Nota Fiscal Eletrônica e não estar em débito com a Fazenda Municipal; 

Entrevista: o(s) candidato(s) que preencherem os requisitos serão selecionados para 

entrevista junto ao setor responsável pelo projeto e serão formalmente comunicados do 

dia e hora e local para comparecimento. 

Os interessados farão sua inscrição no período de 01 a 10 de março de 2023 das 

09h00min as 15h00min. Local das inscrições: CAPS sito à Rua Joaquim Ribeiro da 

Silva nº 621. 



 
 

A entrevista deverá ocorrer até o dia 10 de março de 2023 às 16:00 hs, mediante 

comunicação com os candidatos inscritos. 

 

O contrato seguirá o disposto no art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e acordo 

com o Anexo I. Informações no Departamento de Assistência e Desenvolvimento 

Social. 

 

 

2. DO OBJETO 

2.1 O presente edital visa o credenciamento de profissionais interessados para prestar 

serviços junto ao CAPS. 

 

2.2 - As oficinas serão organizadas de acordo com a necessidade do desenvolvimento do 

“PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR” 

 

2.3- Os dias e os horários das atividades serão definidos no momento da contratação, 

portanto, o profissional deve estar ciente da necessidade de disponibilidade de horário 

para atender as necessidades do Serviços,  num total de 20 horas semanais. 

 

3. As atividades a serem desenvolvidas, compreendem: 

-Pintura em tela e tecido 

-  Costura Criativa  

-Jogos teatrais  

- Artesanato em geral  

 

4- Da desclassificação. Serão desclassificados os candidatos que não preencherem os 

requisitos constantes no item 1.1 deste Edital. 

 

4.1- A não-observância de qualquer um dos critérios levará o interessado à eliminação 

da participação no processo. 

 

4.2- Após a seleção, a Comissão de Seleção encaminhará o resultadoparahomologação e 

publicação da lista de todos os credenciados no átrio da Prefeitura Municipal.  

 



 
 

5. DOS RECURSOS 

 

5.1 No prazo de 03 dias úteis da publicação dos resultados poderá ser encaminhado 

recursos dirigidos a Comissão de Seleção, que deverá serdevidamente protocolado no 

endereçoconstante no preâmbulo deste Edital, nostermos da legislaçãoregente. 

 

5.2  Serão indeferidos, liminarmente, o pedido de recurso não fundamentado, 

intempestivo, ou não subscrito pelo próprio candidato ou pelo procurador habilitado; 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

 

6.1 Na avaliação dos documentos entregues, serão considerados para seleção e 

classificação: 

 

 

Item.  Pontuação  Pontuação Máxima  

Certificado de qualificação 

profissional Certificado 

com carga horária mínima 

de 80 horas; 

05 (cinco) pontos  

 

 

20 pontos 

Curso Superior na área de 

atuação  

 

10 (dez) pontos 

 

8. DA REMUNERAÇÃO 

 

A remuneração pelos serviços prestados será no valor global de R$ 17.400,00                  

(dezessete mil e quatrocentos reais), a serem pagos em parcelas mensais de R$ 1.450,00 

(um mil, quatrocentos e cinquenta reais).  

 

9. DAS PENALIDADES 

 

9.1 A inexecução parcial ou total do contrato acarretará a aplicação das penalidades, nos 

termos do disposto na Lei Federal n° 8.666/93, a saber: 

 

I - Advertência; 



 
 

 

II -  Inexecução parcial:  será considerada cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor 

mensal, além do desconto da hora aula não trabalhada.  

 

III - Pela inexecução total: multa de 30% do valor total do contrato; 

 

10.2 As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das demais 

sanções previstas na legislação que rege a matéria, são independentes e a aplicação de 

uma não exclui as outras.   

 

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Os recursos que farão face à despesa decorrente desta contratação correrão por conta da 

dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, consignados no orçamento 

vigente. 

 

11. DA VIGÊNCIA 

 

O contrato será de 12 meses podendo ser renovado por iguais períodos mediante justificativa e a 

critério da Secretaria de Saúde. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os casos omissos relativos ao presente edital serão resolvidos pela 

coordenadoria do CAPS, ouvidas as áreas competentes. 

 

Cesário Lange, 27 de fevereiro de 2023.  

 

 

Sandra Paula Fernandes Jóia 

Secretária de Saúde 

 

 



 
 

 

 

ANEXO I 

 

       PLANO DE TRABALHO 

Nome: 

Endereço: Tel: 

CPF: CNPJ: 

Escolaridade: 

Credenciamento:  “PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR” 

Atividades:  

 

  

Documentos Apresentados: 

 

 (   ) Currículo Profissional; 

 

 (    ) Comprovação de qualificação na área de artesanato, artes ou similar, que se 

dará por meio de certificados de cursos de qualificação profissional ou 

equivalente; 

 

 (    ) Comprovante de Endereço; 

 

 (     ) Cópia do RG e CPF; 

 

 

 

Local ____________      data _________ 

 

 __________________ 

 Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 


