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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
Contrato de Prestação de Serviços nº 848/2021, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa ASSOCIAÇAO BENEFICENTE SANTA RITA DE 
CASSIA. 
 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA RITA DE CASSIA, inscrita no CNPJ sob o nº 78.687.514/0001-54, 
com sede na Rua ARGENTINO SALVATTI, 244, CEP: 85603120, Bairro ANTONIO DE PAIVA CANTELMO,  
na cidade de FRANCISCO BELTRÃO/PR, doravante designada CONTRATADA, representada neste ato 
pelo Senhor ERNESTO ANTONIO PIRAM, portador de RG nº  15.161.324-1-SSP-PR, inscrito no CPF sob 
o nº 019.596.099-90, residente na Rua Sete Copas, 95, Bairro Pinheirinho, na cidade de Francisco Beltrão 
-PR, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o 
presente contrato em decorrência da Inexigibilidade nº 81/2021, mediante as seguintes cláusulas e 
condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente termo é a prestação de serviços de acolhimento institucional provisório para mulheres 
em situação de violência, destinado ao atendimento de mulheres acompanhadas ou não de seus filhos, que 
se encontram em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, 
causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, pelo período de 12 meses, de 
acordo com as especificações abaixo:   

   

Item 

Código Descrição Quant 
mês 

Quantidade de 
vagas 

disponibili 
zadas por mês 

Unidade Valor unitário 
mensal por 

vaga R$ 

Valor total 
mensal R$ 

Valor total 
para o 

período de 
12 meses 

R$ 

1 78396  Prestação de Serviço de Acolhimento 
Institucional provisório para Mulheres 
munícipes que se encontram em 
situação de risco de morte ou ameaças 
em razão da violência doméstica e 
familiar, causadora de lesão, sofrimento 
físico, sexual, psicológico ou dano 
moral. Durante o acolhimento serão 
prestados os serviços de atendimento 
psicológico e assistencial, bem como 
dispor de um monitor 24 horas no local. 

12  06 Mês 2.400,00 14.400,00 172.800,00 

2 78397 Prestação de Serviço de Acolhimento 
Institucional provisório para filhos (de 
12 a 17 anos) de Mulheres munícipes 
que se encontram em situação de risco 
de morte ou ameaças em razão da 
violência doméstica e familiar, 
causadora de lesão, sofrimento físico, 
sexual, psicológico ou dano moral. 
Durante o acolhimento serão prestados  
os serviços de atendimento psicológico 
e assistencial, bem como dispor de um 
monitor 24 horas no local. 

12  15 Mês 2.100,00 31.500,00 378.000,00 

3 78398 Prestação de Serviço de Acolhimento 
Institucional provisório para filhos (de 0 
a 12 anos) de Mulheres munícipes que 
se encontram em situação de risco de 
morte ou ameaças em razão da 
violência doméstica e familiar, 

12 meses 15 Mês 1.200,00 18.000,00 216.000,00 
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causadora de lesão, sofrimento físico, 
sexual, psicológico ou dano moral. 
Durante o acolhimento serão prestados 
os serviços de atendimento psicológico 
e assistencial, bem como dispor de um 
monitor 24 horas no local. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
assim como ao Processo de inexigibilidade nº 81/2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 
 
O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e 
a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 766.800,00 (setecentos e sessenta e seis mil e oitocentos 
reais). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
 
Os pagamentos serão realizados mensalmente, por pessoa acolhida e efetuados em até 30 (trinta) dias 
subsequente ao acolhimento, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal acompanhada pela Ordem 
de Serviço (quando houver), devidamente assinadas pelo fiscal designado pelo Município, acompanhada 
das CND’s do FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de 
transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada pela mesma. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cálculo do valor para efetivação do pagamento será proporcional aos dias de 
acolhimento de cada usuário, com limite máximo de até 06(seis) acolhimentos para item 01, 15(quinze) 
acolhimentos para o item 02 e 15(quinze) acolhimentos para o item 03, através da verificação de relatórios 
fornecidos pela CONTRATADA e acompanhamento de técnicos de referência do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social- CREAS. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o processo de 
inexigibilidade nº 081/2021 e consequente contrato, são oriundos da receita própria do Município. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na 
aprovação definitiva do recebimento dos serviços. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será realizado pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta. 
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PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos orçamentários estão previstos na conta:  
DOTAÇÕES 
Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

3050 06.005.08.244.0801.2034 0 3.3.90.39.53.00 Do Exercício 
 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do 
domicílio/sede da CONTRATADA e da quitação da Dívida Ativa da União.  

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DA FORMA DE EXECUÇÃO  

Os acolhimentos deverão ser realizados pela CONTRATADA conforme solicitações da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e mediante encaminhamento pela Delegacia da Mulher, Polícia Militar, Ministério 
Público e CREAS do município ou ainda por demanda espontânea, de forma parcelada, seguindo 
rigorosamente as especificações e exigências contidas neste termo e deverão ser acompanhados pela 
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços serão disponibilizados aos usuários do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS do Município de Francisco Beltrão, nas dependências da CONTRATADA, 
localizada na Rua Argentino Salvatti, nº 244, Bairro Antônio Paiva Cantelmo, na cidade de Francisco Beltrão 
– PR,  

PARÁGRAFO SEGUNDO - A vigência do presente termo é de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da 
administração, com anuência da CONTRATADA, nos termos do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, através de 
Termo Aditivo.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
O serviço de acolhimento institucional fornecido pela CONTRATADA deverá: 
a) Garantir o atendimento para Mulheres munícipes em situação de violência, acompanhadas ou não 
de seus filhos, mediante encaminhamento através da Delegacia da Mulher, Polícia Militar, Ministério Público 
e CREAS ou ainda por demanda espontânea;   
b) Garantir a segurança às mulheres e seus filhos bem como dos profissionais que atuam no serviço;    
c) Garantir a integridade física e psicológica das mulheres em risco de morte e de seus filhos, 
promovendo ainda o exercício dos direitos da sua cidadania, de modo a contribuir para o resgate e 
fortalecimento da sua autoestima, conforme previsto na Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); 
d) Desenvolver os trabalhos em local sigiloso, com funcionamento em regime de co-gestão, que 
assegure a obrigatoriedade de manter o sigilo quanto à identidade das usuárias; 
e) Garantir e manter o local de acolhimento institucional com características residenciais, a fim de 
proporcionar um ambiente acolhedor e estrutura física adequadas, visando ao desenvolvimento de relações 
mais próximas do ambiente familiar; 
f) Assegurar um atendimento personalizado, alimentação completa em padrões nutricionais 
adequados e adaptados a necessidades especificas, condições de higiene, conforto, abrigamento adequado 
e suas edificações devem ser organizadas, de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos e 
às necessidades das usuárias, com a oferta de condições de acessibilidade e privacidade, habitabilidade, 
higiene, salubridade, segurança, bem como favorecer o convívio familiar e comunitário local; 
g) Estar em articulação com a rede de serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas e do 
Sistema de Justiça, devendo ser ofertado atendimento jurídico e psicológico para as usuárias e seus filhos 
e/ou dependentes quando estiverem sob sua responsabilidade;   
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h) Manter parceria de cooperação e comunicar o encerramento do acolhimento ao centro de 
Referência de Assistência Social - CREAS; 
i) Observar as normas de segurança sanitária, de instalações prediais e de acessibilidade, além de 
manter atualizadas as licenças emitidas pelas autoridades competentes; 
j) Manter equipe multidisciplinar com formação condizente com as atividades oferecidas no Serviço de 
Acolhimento Institucional para mulheres em Situação de Violência, e de seus filhos conforme a Tipificação 
Nacional dos Serviços Sócios Assistenciais de acordo com a NOB-RH/SUAS e demais normativas que 
orientam a Política de Assistência social no nível de Proteção Social Especial de Alta Complexidade;  
k) Não poderá exceder o limite de 06 (seis) meses por acolhimento, sendo que o período de 
permanência de cada usuária na instituição deverá ser avaliado pela equipe técnica da CONTRATADA 
juntamente com a equipe técnica do CREAS (Assististe Social/psicóloga), considerando os interesses e 
necessidades de cada indivíduo acolhido; 
l) Manter as instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento dos serviços durante toda vigência do contrato; 
m) Executar os serviços de acolhimento institucional em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, bem como relatório mensal dos acolhimentos até o último 
dia útil de cada mês no qual deverá constar dados de cada acolhimento individual; 
n) Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
do fornecimento dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 
o) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seu serviço 
dentro das normas deste Termo; 
b) Realizar procedimentos acompanhamento e de fiscalização dos acolhimentos para fins de 
monitoramento e avaliação dos serviços prestados pela CONTRATADA no prazo e condições estabelecidas 
no Edital e seus anexos e neste termo através de servidor especialmente designado; 
c) Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execução do serviço 
contratado para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
d)  Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
e) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 
a) infringência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato. 
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier 
a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA 
 
Caso a CONTRATADA descumpra as obrigações discriminadas nas cláusulas anteriores, ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 
ao objeto da contratação; 
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b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato pela inadimplência, parcial ou 
total, da CONTRATADA quanto as suas obrigações assumidas em decorrência do presente contrato; 
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 
até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como 
ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão 
seu rito normal na unidade administrativa.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 
Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
PARÁGRAFO NONO - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao presente contrato aplicam-se as seguintes disposições gerais: 
a) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros; 
b) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PARTES INTEGRANTES 
 
As condições estabelecidas no processo de inexigibilidade nº 81/2021 e na proposta apresentada pela 
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
  
A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo da Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora 
NADIA TERESINHA BONATTO, inscrita no CPF/MF sob o nº 787.122.629-00 e portadora do RG nº 
4.803.962-6. 
    
A fiscalização do recebimento dos produtos será efetuada pela servidora SUEZA OLDONI DA MOTTA, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, inscrita no CPF nº 073.006.169-84, telefone (46) 3520-2194, 
e-mail suezaoldoni@gmail.com. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUCESSÃO E FORO 
 
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, 
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco 
Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 
outras em direito permitidas neste referido foro. 
 

Francisco Beltrão, 18 de outubro de 2021. 
          
 

CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA RITA DE CASSIA  

PREFEITO MUNICIPAL   CONTRATADA 

CONTRATANTE  ERNESTO ANTONIO PIRAM 

  CPF 019.596.099-80 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  NADIA TERESINHA BONATTO 
 


