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EDITAL   DE   CHAMAMENTO   PUBLICO   PARA   CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS LIVRES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I DE GUABIRUBA. 
 
 
 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 – FMS 
 
O Fundo Municipal de Saúde de Guabiruba, FAZ SABER que durante do período de 05/02/2020 a 
14/02/2020 credenciará projetos de artistas e outros profissionais interessados em realizar oficinas livres 
nas instalações do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I de Guabiruba, nas seguintes condições: 
 
1.   DO OBJETO 
 
1.1.  O presente edital visa o credenciamento de interessados em cadastrar projetos de oficinas livres a 
serem desenvolvidos nos equipamentos descritos no Anexo I, devendo ser preenchido e colado na frente 
do envelope. 
 
1.2.  Os  projetos  deverão  ser  de  atividades  práticas,  lúdicas  e  de  fruição  cultural,  que instiguem a 
experimentação, a reflexão, a iniciação de prática artística, a formação de grupos e a socialização, e que 
também proporcionem o conhecimento e o desenvolvimento dos variados modos de produção, a 
atualização e o enriquecimento da experiência de vida e a formação em qualquer das linguagens entre 
aquelas do Anexo II, sendo autorizada a ampla criatividade nas propostas de projeto. 
 
2. DAS OFICINAS 
 
2.1.   Os   projetos   de   Oficinas   Livres   poderão   ser   tanto   de   introdução   quanto   de aprofundamento 
na linguagem. 
 
2.2. Oficina Livre consiste em encontros de duração e periodicidade variadas que visam o intercâmbio de 
ideias e a demonstração de técnicas e habilidades adquiridas e desenvolvidas pelo oficineiro.   O projeto 
deverá, obrigatoriamente, estar inscrito em uma das seguintes modalidades abaixo: 
 

CURSO DIA DA SEMANA HORÁRIO INÍCIO HORÁRIO FINAL 

YOGA TERÇA FEIRA 14:00 15:00 

YOGA QUINTA FEIRA 9:30 10:30 

TEATRO SEGUNDA FEIRA 9:00 10:30 

TEATRO SEGUNDA FEIRA 15:00 16:30 

JAZZ QUARTA FEIRA 13:30 14:30 

JAZZ SEXTA FEIRA 9:30 10:30 

 
2.3. O projeto de oficina e a distribuição de carga horária por encontro é conforme tabela acima. 
 
2.4. Os dias e horários das oficinas será conforme tabela no item 2.2 podendo haver alteração conforme 
combinado diretamente com os responsáveis pelas oficinas, desde que seja dentro do horário das 
08h00min às 17h00min. 
 
2.5.  As oficinas serão abertas apenas aos pacientes do CAPS I e serão oferecidas, gratuitamente. 
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2.6. O projeto deverá ser adaptável para espaços diversos, como auditório, salas multiuso, espaços 
alternativos e ambientes externos. 
 
2.6.1. A infraestrutura disponível poderá ser constatada em visita ao equipamento. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar todos os profissionais das áreas artística, técnica e cultural, maiores de 18 anos de 
idade e que apresentarem a documentação exigida no Item 5.6 deste Edital. 

 
3.1.1. Poderão se inscrever pessoas físicas ou jurídicas.  
 
3.1.2. Não serão aceitas inscrições de pessoas físicas ou jurídicas representando terceiros.  
 
3.1.3. No caso de pessoa jurídica, o oficineiro deverá ser o representante legal da mesma. 
 
3.1.4. Para formalização de Contrato, obrigatoriamente deverão ser atendidas todas as 
condições constantes no Item 8 do Edital. 

 
3.2.  Não poderão se inscrever servidores pertencentes aos quadros de funcionários da Prefeitura do 
Município de Guabiruba/SC. 
 
3.3.  Os profissionais deverão apresentar o projeto de oficina, conforme Anexo IV, e comprovar 
conhecimento e experiência na respectiva linguagem em que se inscreveu, conforme documentos 
descritos no item 5.5. 
 
4. DA REMUNERAÇÃO 
 
4.1. Cada oficineiro receberá o valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais) por hora de realização de projeto. 
 
4.2. O valor é bruto, sujeito aos impostos previstos em lei, e abrange todos os custos e despesas diretas 
ou indiretamente envolvidos na realização da oficina, não sendo devido nenhum outro valor, seja a que 
título for. 
 
4.3. Os valores devidos aos oficineiros serão apurados a partir da comprovada execução do projeto e 
pagos em até 30 dias após a entrega da nota fiscal de acordo com a Ordem de Compra enviada pelo 
Fundo Municipal de Saúde. 
 

4.3.1 A comprovação da execução do projeto se dará pela entrega de declaração de atividades 
realizadas, na forma definida por cada Coordenação. 

 
4.4. Os oficineiros que tenham seus projetos selecionados deverão apresentar conta corrente própria no 
Banco do Brasil, para recebimento dos valores decorrentes da execução dos projetos, a serem pagos pelo 
Fundo Municipal de Saúde. 
 
4.5. As responsabilidades civis, penais, comerciais e outras advindas de utilização de direitos autorais ou 
patrimoniais anteriores, contemporâneas ou posteriores à formalização do contrato cabem 
exclusivamente ao contratado. 
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5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1. Cada proponente poderá realizar inscrições em até 3 (três) diferentes modalidades e/ou diferentes 
linguagens deste edital. 
 
5.2. As inscrições poderão ser feitas até 14 de fevereiro, presencialmente no Setor de Compras e Licitações 
da Prefeitura de Guabiruba, sito à Rua Brusque, 344, Centro, Guabiruba/SC. 
 
5.2.1 Não serão realizadas inscrições após decurso do prazo. 
 
5.3. Os projetos inscritos deverão ser apresentados em envelopes devidamente lacrados e seu conteúdo 
deverá ser inteiramente identificado com o nome do projeto inscrito, nome do proponente, modalidade 
e linguagem. 
 
5.4.  As inscrições deverão conter 2 (dois) envelopes de igual teor com os documentos relacionados no 
item 5.5, sem encadernação e em folhas soltas. 
 
5.5. Nos envelopes deverá conter a documentação abaixo: 
 
a) Ficha de inscrição totalmente preenchida e assinada (Anexo III); 

b) Projeto de oficina contendo descrição da oficina incluindo objetivo, método a ser aplicado e 
justificativa, cronograma e descrição das atividades a serem realizadas em cada encontro (Anexo IV); 
c) Curriculum Vitae atualizado com a formação e experiência profissional do oficineiro;  
d) Comprovação de experiência artística (no mínimo, 02 comprovações de projetos diferentes), quando 
aplicável, que poderá se dar, entre outros, por meio de material de mídia, clipping, certificados, registros, 
cartas de declaração, etc. 
 
5.6. Não serão aceitas inscrições de projetos que não cumpram rigorosamente todas as exigências 
previstas neste Edital. 
 
5.8.  Não serão credenciados os oficineiros que, no ato da inscrição, deixem de apresentar documentos 
obrigatórios requisitados neste Edital. 
 
5.9. Decorrido o prazo para inscrições, todos os projetos serão encaminhados à comissão responsável pela 
análise dos mesmos. 
 
6. DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
 
6.1. À Comissão de Análise caberá a análise do cumprimento dos requisitos dispostos neste Edital. 

 
6.2. A Comissão de Análise será composta por 3 (três) membros. 
 
6.3. Nenhum membro da Comissão de Análise poderá participar de forma alguma do presente Edital 
enquanto proponente ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com os projetos 
apresentados ou de parentesco em até terceiro grau com os proponentes. 
 

6.3.1. É dever de todos os membros da Comissão de Análise se declararem impedidos quando 
constatarem a condição indicada no item 6.3. 
 
6.3.2. Caso seja constatada tal situação, o Fundo Municipal de Saúde substituirá o membro 
impedido por outro. 
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 
7.1.  A Comissão analisará os projetos inscritos por modalidade de oficina, linguagem e regiões, 
considerando tão somente as exigências deste Edital. 
 
7.2. Serão utilizados os seguintes critérios e metodologias de avaliação dos projetos de Oficinas: 
 

Componente                   Critério de avaliação                                  

Projeto 

Objetivos, clareza e mérito da proposta. 
Viabilidade de implementação do projeto conforme Plano de Trabalho 
apresentado. 

Pertinência    dos    métodos    de    trabalho escolhidos em relação ao 
público alvo.                

Experiência em atividades 
artístico pedagógicas 

Currículo e comprovação da experiência (registros, material de       
imprensa, certificados e outros). 
Duas comprovações por escrito de ações realizadas. 

Experiência artística 
Experiência   comprovada   em   atividades artístico-pedagógicas 
adequadas ao perfil de   cada   linguagem (material   de   mídia, clipping, 
certificados, registros, cartas de declaração, etc.) 

 
7.3. As propostas serão avaliadas de acordo com os critérios estabelecidos. 
 
7.4. Serão considerados aprovados no credenciamento os oficineiros que atenderem a todos os critérios 
avaliados. 
 
7.5. A lista de aprovados será publicada em ordem alfabética. 
 
7.6. Do resultado da classificação caberá recurso no prazo de 03 (três) dias úteis da data da publicação da 
lista de classificação. 
 

7.6.1.   Os eventuais   recursos   deverão   obrigatoriamente   serem   dirigidos   à Coordenação do 
Fundo Municipal de Saúde, e protocolados presencialmente na Sede da Fundação Cultural. 
 

7.6.2. Recursos interpostos de forma diversa da prevista no item 5.10.1. não serão apreciados. 

 
7.7. Havendo interposição a recurso, a Comissão de Análise terá o prazo de 03 (três) dias úteis para rever 
o ato ou encaminhar o recurso à Coordenação da Fundação Municipal de Cultura, que então decidirá, 
devendo ser publicado o resultado final. 
 
7.8.  Após o prazo de interposição e análise dos recursos pela Comissão de Análise, o Fundo Municipal de 
Saúde publicará a listagem com o resultado final da lista de credenciados no Site do Município. 
 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
 
8.1. Os projetos credenciados integrarão um banco de dados específico que terá prazo de validade de 12 
(doze) meses, a contar da data da homologação do resultado do credenciamento, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período, havendo interesse do Fundo Municipal de Saúde. 
 
8.2. Os credenciados serão convocados para contratação, conforme as necessidades dos programas  e  
projetos  desenvolvidos  pela  Fundação  Cultural de Guabiruba,  sendo  que  a convocação  se  dará  
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conforme  a  disponibilidade  orçamentária  e  todas  as  contratações atenderão  aos princípios de  direito  
público,  em  especial  a  isonomia,  a  imparcialidade,  a eficiência  e  o  interesse  público,  com  a  devida  
justificativa  fundamentada  da  escolha  da contratação. 

 
8.2.1 Os princípios da isonomia e imparcialidade se darão especialmente através da análise de 
todos os projetos segundo critérios objetivos relacionados à adequação e montagem da 
programação do equipamento, sem prejuízo da integral aplicação de tais princípios em outras 
situações que o caso concreto revelar necessário. 
 
8.2.2 Os princípios da eficiência e do interesse público se darão através de: 
 

8.2.2.1.  Adequação da oficina ao interesse do público frequentador, mediante análise 
numericamente racionalizada; 
 
8.2.2.2. Formação de novos públicos; 
 
8.2.2.3. Manutenção e ampliação do público frequentador, mediante análise 
numericamente racionalizada; 
 
8.2.2.4. Demanda de oficinas frente à disponibilidade de oficineiros. 

 
8.3.  O credenciamento neste Edital não garante ao proponente que seu projeto seja efetivamente 
contratado pelo Fundo Municipal de Saúde. 
 
8.4.  Excepcionalmente, o contrato poderá ser prorrogado para garantir a finalização do projeto, quando 
assim avaliada a necessidade pelo Fundo Municipal de Saúde, mediante a devida justificativa 
fundamentada. 
 

8.4.1. Ressalvadas as hipóteses de faltas, justificadas ou não, não será possível a prorrogação 
contratual em hipóteses de descumprimento do cronograma da oficina. 

 
8.5. Para fins de contratação, os credenciados selecionados serão convocados através de contato via 
telefone, e publicação no site da Prefeitura Municipal de Guabiruba. 
 
8.6. O contrato será formalizado entre o Fundo Municipal de Saúde e Pessoa Jurídica, da qual o oficineiro 
seja responsável legal e que tenha objeto compatível com os serviços a serem prestados. 
 

8.6.1. Caso o oficineiro não possua Pessoa Jurídica constituída, deverá providenciar a abertura de 
MEI (Microempreendedor Individual) em seu nome e que possua objeto social compatível com os 
serviços a serem prestados.  
 
8.6.2. Em hipótese alguma será formalizado contrato com Pessoa Jurídica em nome de terceiros. 

 
8.7. Para formalização do contrato, deverá ser apresentada a documentação abaixo: 
 

8.7.1. Contrato Social da empresa e, se houver, última alteração devidamente registrado na 
Junta Comercial, ou Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 
 
8.7.2. Documento de Identificação com foto do oficineiro. 
 
8.7.3. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

http://www.guabiruba.sc.gov.br/


 
 

 

Rua Brusque, 344 – Centro - Guabiruba/SC – Cep: 88.360-000  

Fone/Fax: (47) 3308-3100 – www.guabiruba.sc.gov.br  
 

I – Prova de regularidade para com: 
 

a) Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, 
expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal) e quanto à Dívida Ativa da 
União (expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Federal); 

 
b) Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão 
da Secretaria da Fazenda Estadual); 

 
c) Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por 
órgão da Secretaria da Fazenda Municipal). 

 
d) Prova de regularidade relativa ao FGTS – Certificado de Regularidade do FGTS 
– CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

 
e) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 
f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, através da respectiva 
CNDT, expedida pelo TST (www.tst.jus.br/certidao), em conformidade com a Lei 
n. 12.440/11. 

  
8.7.4. Qualificação econômico-financeira - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial 
expedida pelos distribuidores da sede do juízo da comarca da pessoa jurídica, dentro do prazo de 
validade expresso na própria certidão. 
 

8.8. O credenciado convocado por Site e por telefone que não se apresente no prazo de 3 (três) dias úteis 
para manifestar, por escrito, interesse na contratação, perderá o direito de ser contratado, convocando-
se outro credenciado da lista em conformidade com o item 8.2 do edital. 
 

8.8.1. Na contagem do prazo estabelecido no item 8.8. exclui-se o primeiro dia incluindo o dia do 
vencimento do prazo. 

 
8.9.  Na falta de documentação exigida para contratação, ou na hipótese de desistência do interessado no 
prazo estabelecido, será convocado outro credenciado, em conformidade com o item 8.2 do edital. 
 
8.10. O credenciamento não implica em contratação, a qual ocorrerá conforme necessidade, e, desde que 
exista disponibilidade orçamentária, observando-se os critérios do item 8.2. 
 
 
9. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
9.1. Caso não haja interesse do público pela oficina oferecida ou constatando-se menos de 10% (dez por 
cento) de vagas preenchidas após 4 (quatro) aulas consecutivas, a oficina poderá ser cancelada pela 
Administração, sendo o respectivo contrato rescindido. 
 
9.2. A rescisão de contrato será amigável quando o contratado, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, comunicar a direção do respectivo equipamento que pretende deixar o projeto da oficina antes de 
seu término. 
 

9.2.1. A comunicação de que trata o item 9.2. deverá ser por escrito, entregue à coordenação do 
equipamento diretamente ou por correio eletrônico, mediante obrigatória confirmação do 
recebimento. 
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10. DAS PENALIDADES 
 
10.1. Na hipótese de inexecução dos serviços, o contratado estará sujeito às seguintes sanções: 
 

10.1.1. Pela inexecução parcial do serviço: multa de 15% do valor total do contrato. 
 
10.1.2. Pela inexecução total: devolução total do valor recebido e multa de 30% do valor total do 
contrato. 

 
10.2. Das faltas: para cada falta injustificada, será aplicada multa de 10% sobre o valor que seria recebido 
na data não trabalhada, além do não pagamento das horas não trabalhadas. 
 

10.2.1. O limite de faltas durante o período de contratação deverá ser de no máximo 3 (três) faltas 
justificadas e 1 (uma) injustificada sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial ou total. 

 
10.2.2.  Excepcionalmente, faltas decorrentes de casos de força maior ou caso fortuito poderão 
ser avaliadas pela coordenação do equipamento de modo a não contabilizarem nos limites 
indicados no item 10.2.1., desde que devidamente comprovado o motivo. 

 
10.2.3. As faltas justificadas ou injustificadas, decorrentes ou não de motivo de caso fortuito ou 
de força maior deverão ser repostas de acordo com a direção do respectivo equipamento para 
que não haja desconto das mesmas no cálculo do pagamento devido. 

 
10.3.   Do   comportamento   inapropriado   ou   discriminatório   do   oficineiro:   A constatação  de  
comportamento  inapropriado  ou  de  atos  discriminatórios  ou quaisquer ações contrárias ao princípio 
da dignidade humana para com os participantes da oficina ou os servidores do equipamento serão 
penalizados com advertência, por escrito, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual a depender 
da gravidade da situação, conforme artigo 78, inciso XII, da Lei 8.666/1993 e exclusão do credenciamento. 
 

10.3.1.  A reincidência do oficineiro na prática de comportamento inapropriado ou discriminatório 
acarretará em rescisão contratual e aplicação de multa de 20% do valor total recebido durante a 
execução do contrato.  

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. O Fundo Municipal de Saúde compromete-se a não utilizar os projetos inscritos sob hipótese alguma 
sem a prévia autorização de seu(s) autor(es). 
 
11.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do Fundo 
Municipal de Saúde ouvidas as áreas competentes. 
 
11.3. Os projetos inscritos não selecionados poderão ser retirados no Fundo Municipal de Saúde mediante 
apresentação de RG do proponente, no prazo de até 15 dias corridos a partir da publicação do resultado 
final do credenciamento.  Passado este prazo, serão encaminhados para reciclagem. 
 
11.4. A inscrição do proponente implica na prévia e integral concordância com as normas deste Edital. 
 
11.5.  O credenciado será responsável pelas informações e conteúdo dos documentos apresentados, 
excluída qualquer responsabilidade civil ou penal do Fundo Municipal de Saúde. 
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11.6. O credenciado poderá contar com alguns recursos materiais dos equipamentos para executar sua 
oficina, dado que o único recurso previsto é para pagamento da hora/oficina. Os demais eventuais custos 
para execução da oficina correm por conta do oficineiro. 
 
11.7. O credenciamento realizado nos termos deste edital e as eventuais contratações dele derivadas não 
impedem o Fundo Municipal de Saúde de realizar outras contratações para atendimento de suas 
necessidades. 
 
11.8.  O credenciamento e/ou a contratação não geram vínculo trabalhista entre a Municipalidade e o 
contratado. 
 
11.9. O presente edital de credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses da data da publicação, 
podendo ser prorrogado por igual período, havendo interesse do Fundo Municipal de Saúde. 
 
Guabiruba, 03 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

PATRICIA HEIDERSCHEIDT 
Secretária de Saúde 
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ANEXO I 

 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 /2020 – FMS 
MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

NOME DO CANDIDATO MODALIDADE INSCRITA 
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Anexo II – Das Modalidades de Oficinas 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 /2020 – FMS 
 

 

ITEM DESCRIÇÕES E EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA CADA OFICINA 
QUANTIDADE DE 

HORAS/MÊS 

1 

Yoga -Terapia complementar que combina posturas, técnicas respiratórias, 
meditação e relaxamento corpo/mente. Promovendo um equilíbrio físico, mental e 
espiritual. 
Deverá acontecer nas terças, das 14 às 15hs e nas quintas das 09:30 as 10:30hs. 
Requisitos: Certificado de Conclusão de Curso Livre de Profissional de Yoga, na 
modalidade de    Hatha Yoga. Ter no mínimo 2 anos de experiência na área. 
Atribuições: Cumprir dias e horários estabelecidos. 
Realizar a prática do Yoga respeitando as limitações de cada integrante do 
processo. 
Participar de reuniões, eventos e programações quando solicitados pelo CAPS. 

08h/mês 

2 

Teatro - Busca promover o autoconhecimento, melhorar a autoestima, controlar a 
timidez, fortalecer as relações sociais e ativar a criatividade através de histórias, 
vivências e situações reais e imaginárias.  

Deverá acontecer nas Segundas, das 09:00 as 10:30hs e das 15:00 as 16:30hs. 
Requisitos: Licenciatura em Teatro. Ter no mínimo 2 anos de experiência na área. 
Atribuições: Cumprir dias e horários estabelecidos. 
Realizar a prática do Teatro respeitando as limitações de cada integrante do 
processo. 
Participar de reuniões, eventos e programações quando solicitados pelo CAPS 

12h/mês 

3 

Jazz - Gênero musical que busca melhorar a postura, contribui para a flexibilidade, 
aumenta a força muscular, desenvolve a coordenação motora, promove a 
socialização e melhora da autoestima.  

Deverá acontecer nas Quartas 13:30 as 14:30hs e nas Sextas das 09:30 as 10:30hs. 
Requisitos: Conclusão de curso a que se refere, através de certificados/declarações. 
Atribuições: Cumprir dias e horários estabelecidos. 
Realizar a prática da dança/Jazz respeitando as limitações de cada integrante do 
processo. 
Participar de reuniões, eventos e programações quando solicitados pelo CAPS. 

08h/mês 
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ANEXO III- FICHA DE INSCRIÇÃO DE OFICINEIROS 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS LIVRES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I DE GUABIRUBA 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 FMS 
 
 
N° de inscrição: ______________ 
 
 
Nome completo: ______________________________________________________ 
Estado Civil: _______________ Nacionalidade: ______________________________ 
RG: ____________________________ CPF:_________________________________ 
CNPJ/MEI:__________________ PIS/NIT: ____________________________________ 
Idade: ________________ 
Endereço:___________________________________________________________ 
Bairro:_________________________________ 
Cidade:____________________ Estado:_____________ CEP:__________________ 
e-mail:______________________________________________________________ 
Fone 1:_____________     Fone 2:_____________           Fone 3:________________ 
Raça/etnia: (  ) Amarela (  ) Branca (  ) Parda   (  ) Negra  ( ) Indígena  
 
ASSINALE ABAIXO A MODALIDADE DA PROPOSTA DA OFICINA: 

 

(  ) Yoga 

(  ) Teatro 

(  ) Dança 

 
Envio em anexo a documentação exigida neste edital e declaro: 
Estar ciente de que meu credenciamento e possível seleção para integrar o quadro de oficineiros 
do Fundo Municipal de Saúde não geram direito subjetivo à minha efetiva contratação pelo 
Fundo Municipal de Saúde; por serem verdadeiras todas as informações contidas no formulário 
de inscrição e no currículo por mim apresentados. 
 

Guabiruba, _____ de ___________________ de 2020. 
 

Assinatura do candidato: __________________________________________ 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 /2020 FMS 
 

ANEXO IV: PROPOSTA DE OFICINA 
MODALIDADE: 
 

NÍVEL:  (     ) INICIANTE     (     ) INTERMEDIÁRIO  (     ) AVANÇADO 

NOME DA PROPONENTE: 
 

DESCRIÇÃO SUCINTA DA OFICINA: 
 
 
 
 

OBJETIVO: 
 
 
 
 

PÚBLICO A QUE SE DESTINA: 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA: 
 
 
 
 

METODOLOGIA: 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 
 
 
 

 
 

 
 

Assinatura do proponente 
Nome completo 

RG

http://www.guabiruba.sc.gov.br/


 
 

 

Rua Brusque, 344 – Centro - Guabiruba/SC – Cep: 88.360-000  

Fone/Fax: (47) 3308-3100 – www.guabiruba.sc.gov.br  
 

 
ANEXO V - Declaração de aceite 
 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 /2020 – FMS 
 
 
 
 
 
DECLARO, na condição de inscrito, que: 
 
Conheço e aceito incondicionalmente as regras do presente comunicado; 
 
Responsabilizo-me por todas as informações contidas na proposta; 

 
Tenho ciência que o cadastramento da Oficina não gera automaticamente direito às contratações e que, 
mesmo habilitado, o Fundo Municipal de Saúde não tem obrigatoriedade de efetivar a contratação de 
minha proposta, pois a pauta fica condicionada aos critérios de interesse e disponibilidade de cada 
equipamento. 
 
Em   caso   de   seleção, responsabilizo-me   pelo   cumprimento   da   agenda   acordada   entre   o 
equipamento municipal e o Oficineiro, no tocante ao local, data e horário, para a realização da Oficina. 
 
Declaro que não sou servidor público municipal. 
 
 
 
Guabiruba         /_      /2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do proponente 
Nome completo 

RG 
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ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 /2020 – FMS 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E .................................. . 

 
 

PREÂMBULO 
 

Pelo presente instrumento, as partes adiante identificadas, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE GUABIRUBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 
11.344.960/0001-95, neste ato representado pela Secretária de Saúde, Sr.ª. PATRÍCIA HEIDERSCHEIDT, 
doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pessoa jurídica de direito privado, situada na xxxxxxxx, na cidade de xxxxxx/xx, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
xxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA.  

 
Resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de 

conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações supervenientes às Licitações e Contratos da 
Administração Pública, cumprindo as seguintes cláusulas e condições: 

 
O presente instrumento é celebrado nos termos da Lei 8.666/93, Arts. 1º, “caput”; 54 e 55, em 

decorrência do Edital de Credenciamento nº 001/2020 FMS. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem por objeto: 
 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS LIVRES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I DE 
GUABIRUBA, conforme especificações constantes no Edital de Credenciamento 
nº 001/2020 FMS e seus ANEXOS e PROJETO DE OFICINA apresentado pela 
Contratada, parte integrante do presente contrato. 

  
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR, PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E DOTAÇÃO. 
 
2.1. Dá-se como valor global para o presente contrato a estimativa de R$ ................  (.......................), 
conforme a discriminação da planilha a seguir: 
 

ANEXAR PLANILHA CONFORME ANEXO I E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 
2.2.  Forma de pagamento: até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante entrega da Nota 
Fiscal revestida do aceite da Secretaria solicitante. 
 
2.3. As despesas para pagamento do presente contrato correrão por conta de dotação orçamentária 
própria do Fundo Municipal de Saúde. 
 
2.4. O valor do Contrato poderá ser reajustado, nos termos da Lei 8.666/93, conforme o índice INPC-FGV, 
observado o período de vigência contratual mínimo de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO E PRORROGAÇÃO 
 
3.1. O presente contrato possui vigência até 31 de dezembro de 2020 considerando a data de assinatura 
do contrato, sendo o prazo para início dos serviços conforme informado no recebimento da ordem de 
compra pela Secretaria/Órgão requisitante. 
 
CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

 
4.1. O objeto do contrato deverá ser executado de acordo com as especificações contidas no Edital do 
Credenciamento nº 001/2020 FMS, seus Anexos e as condições consignadas no PROJETO apresentada 
pela CONTRATADA. 
 
4.2. A fiscalização dos serviços e demais obrigações será feita pelo Fundo Municipal de Saúde, sendo 
nomeada a servidora ________________, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser 
sanadas pela CONTRATADA, devendo esta proceder às correções necessárias. 
 
4.3. A fiscalização pela CONTRATANTE não exime a CONTRATADA, na forma da lei, da fiel execução dos 
serviços contratados, ficando sob a sua responsabilidade todas as despesas diretas e indiretas cabíveis. 
 
4.4. A Contratada obriga-se a manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas no Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA – INEXECUÇÃO, ALTERAÇÃO CONTRATUAL E SANÇÕES 
 
5.1. Na hipótese de inexecução dos serviços, o contratado estará sujeito às seguintes sanções: 
 

5.1.1. Pela inexecução parcial do serviço: multa de 15% do valor total do contrato. 
 
5.1.2. Pela inexecução total: devolução total do valor recebido e multa de 30% do valor total do 
contrato. 

 
5.2. Das faltas: para cada falta injustificada, será aplicada multa de 10% sobre o valor que seria recebido 
na data não trabalhada, além do não pagamento das horas não trabalhadas. 
 

5.2.1. O limite de faltas durante o período de contratação deverá ser de no máximo 3 (três) faltas 
justificadas e 1 (uma) injustificada sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial ou total. 

 
5.2.2.  Excepcionalmente, faltas decorrentes de casos de força maior ou caso fortuito poderão ser 
avaliadas pela coordenação do equipamento de modo a não contabilizarem nos limites indicados 
no item 5.2.1., desde que devidamente comprovado o motivo. 

 
5.2.3. As faltas justificadas ou injustificadas, decorrentes ou não de motivo de caso fortuito ou de 
força maior deverão ser repostas de acordo com a direção do respectivo equipamento para que 
não haja desconto das mesmas no cálculo do pagamento devido. 

 
5.3.   Do   comportamento   inapropriado   ou   discriminatório   do   oficineiro:   A constatação  de  
comportamento  inapropriado  ou  de  atos  discriminatórios  ou quaisquer ações contrárias ao princípio 
da dignidade humana para com os participantes da oficina ou os servidores do equipamento serão 
penalizados com advertência, por escrito, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual a depender 
da gravidade da situação, conforme artigo 78, inciso XII, da Lei 8.666/1993 e exclusão do credenciamento. 
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5.3.1.  A reincidência do oficineiro na prática de comportamento inapropriado ou discriminatório 
acarretará em rescisão contratual e aplicação de multa de 20% do valor total recebido durante a 
execução do contrato.  

 
5.4. As multas referidas nesta cláusula serão deduzidas pelo Município por ocasião do pagamento da nota 
fiscal respectiva. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARTES CONTRATANTES 

 
6.1. A CONTRATANTE deverá: 
 

6.1.1. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 
 
6.1.2. Remeter advertência à CONTRATADA, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo 
fornecidos de forma satisfatória; 
 
6.1.3. Disponibilizar espaço físico apropriado para a realização dos serviços objeto do presente 
contrato. 
 

6.1.3.1. A Contratante poderá disponibilizar equipamentos/instrumentos necessários 
para a realização das oficinas. 

 
6.1.4. A Secretaria contratante fiscalizará a execução dos serviços. 

 
6.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

6.2.1. A CONTRATADA fica responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários 
ou despesas incidentais sobre o objeto a serem entregues. 
 
6.2.2. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados à CONTRATANTE e/ou 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação dos serviços. 
 
6.2.3. A CONTRATADA deverá zelar pelo espaço físico e, quando for o caso pelos 
equipamentos/instrumentos disponibilizados pela CONTRATANTE. 
 
6.2.4. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do Contrato, nos casos estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
6.2.5. Obriga-se, ainda, às demais disposições elencadas no Edital de Credenciamento nº 
001/2020 FMS. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
7.1. Não será permitida a subcontratação de serviços. 
 
7.2. O pessoal empregado na prestação de serviços não terá qualquer vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos decorrentes das relações 
de trabalho, na forma dos artigos 593 e seguintes do Código Civil. 
 
7.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o previsto neste 
contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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7.4. As partes elegem o foro da Comarca de Brusque, para dirimir as controvérsias oriundas da execução 
do presente instrumento. 
 
7.5. E, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo, em ___ (_____________) vias de igual 
teor e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
 
Guabiruba, (SC), em ... de ............. de 201..... 
 
 

       PATRÍCIA HEIDERSCHEIDT                                           CONTRATADO 
Secretária de Saúde 
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