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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 13/2022  
Processo sistema nº 688 

Processo 1DOC nº 15.920/2022 

 
1. DO PROCESSO 

 
1.1 O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR., inscrito no CNPJ/MF sob nº. 77.816.510/0001-
66, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos 1000, estado do Paraná, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que está instaurando processo de chamamento público para o 
credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de acolhimento institucional de 
longa permanência para pessoas idosas e/ou com deficiência, em situação de vulnerabilidade social, 
residentes no Município de Francisco Beltrão/PR. 
 
1.2 Neste processo não se aplicou o tratamento diferenciado e privilegiado às microempresas e 
empresas de pequeno porte, com fundamentação no art. 49, IV, da Lei Complementar nº 123/2006, 
tendo em vista que as contratações ocorrerão através de inexigibilidade de licitação, mediante 
credenciamento. 
 
1.3 O estabelecimento de prestação dos serviços da pessoa jurídica interessada deverá estar 
localizado a uma distância não superior a 250 km (duzentos e cinquenta quilômetros) da sede do 
Município de Francisco Beltrão/PR e atender as especificações de espaço e ambiente, visando 
assegurar o acolhimento de forma qualificada e personalizada e devido à necessidade do 
restabelecimento e manutenção dos vínculos familiares e comunitários do acolhido, bem como a 
fiscalização da execução dos serviços. 
 
2. EMBASAMENTO LEGAL 

 
O presente edital está embasado no artigo 199, § 1º da Constituição Federal de 1988, Lei Federal n.º 
8.666/93 e Lei Municipal n.º 3629/2009, de 07 de outubro de 2009. 
 
3. DO OBJETO 

 
3.1 O presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para 
prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pessoas idosas e/ou 
com deficiência, em situação de vulnerabilidade social, residentes no Município de Francisco 
Beltrão/PR, de acordo com as especificações a seguir: 
 

Item Código Especificação do serviço 
Unidade 

 
Quantidade 
estimada 

Valor 
mensal 

estimado 
por 

pessoa 
R$ 

Nº de 
meses 

estimado 

Valor 
total 

mensal 
estimado 

R$ 

Valor total 
estimado 

R$ 

01 

 
 
 
 

83096 
 
 
 
 

Internamento de pessoa 
idosa desassistida pela 
família e/ou em situação de 
risco social e pessoal 
resultante de violação de 
direito com grau de 
dependência I 

Vaga 6 3.420,00 12 20.520,00 246.240,00 

02 83097 

Internamento de pessoa 
idosa desassistida pela 
família e/ou em situação de 
risco social e pessoal 
resultante de violação de 
direito com grau de 
dependência II 

Vaga 10 4.225,00 12 42.250,00 507.000,00 
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03 83098 

 
Internamento de pessoa 
idosa desassistida pela 
família e/ou em situação de 
risco social e pessoal 
resultante de violação de 
direito com grau de 
dependência III 
 

Vaga 
 

15 
 

5.100,00 12 76.500,00 918.000,00 

 
3.2 CARACTERÍSITICAS DOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA 

 
3.2.1 As pessoas jurídicas interessadas deverão dispor de equipe especializada para atender as 
necessidades e grau de dependência I, II e III das pessoas idosas e/ou com deficiência em situação 
de acolhimento, além de seguir as normas da Vigilância Sanitária, assegurando um atendimento de 
qualidade. Para tanto, considera-se: 
- Grau de dependência I: pessoas idosas e/ou com deficiência independentes, mesmo que requeiram 
uso de equipamentos de autoajuda. 
- Grau de dependência II: pessoas idosas e/ou com deficiência com dependência em até três 
atividades de autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene, sem 
comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada. 
- Grau de dependência III: pessoas idosas e/ou com deficiência com dependência que requeiram 
assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou comprometimento 
cognitivo. É necessária a construção do plano individual e/ou familiar de atendimento. 
 
3.3 O Município providenciará a devida avaliação médica para identificação do grau de dependência 
do usuário, conforme estabelecido neste edital e apresentará no momento de seu acolhimento. Essa 
avaliação inicial será realizada pelo médico do município que de alguma forma já tenha conhecimento 
da situação do respectivo idoso e/ou pessoa com deficiência. 
 

3.3.1 Nos casos em que houver variação do grau de dependência do idoso e/ou pessoa com 
deficiência, durante o abrigamento, a prestadora dos serviços deverá informar ao Município com 
antecedência e apresentar a nova avaliação do grau, sendo que esta poderá ser questionado pelo 
município contratante. 
 

4. DO VALOR DOS SERVIÇOS 

 
4.1. Os serviços serão pagos de acordo com o valor estabelecido no item 3.1 do presente edital. 
 
4.1.1 O valor máximo estimado para os serviços objeto deste edital é de 1.671.240,00 (um milhão 
seiscentos e setenta e um mil duzentos e quarenta reais), tomando-se por base um período de 12 
(doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da administração, com anuência 
da credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, através de Termo Aditivo.  
 
4.2 O valor estimado no item anterior não implica em nenhuma previsão de crédito em favor da 
contratada, que só fará jus aos valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados, desde 
que autorizados e aprovados pela Municipalidade, nos termos do Contrato. 
 
5. DO ACESSO 

 
5.1 O acesso ao credenciamento é livre para todos os estabelecimentos, pessoas jurídicas, 
prestadoras dos serviços pertinentes ao objeto deste edital, a partir da data de publicação deste 
instrumento e até as 09h00min do dia 31 de agosto de 2022 e ainda a qualquer tempo e pelo 
período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ou até que se esgote o saldo para contratação 
previsto no item 4.1.1 acima. 
 
6. DA INSCRIÇÃO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
6.1 As pessoas jurídicas interessadas deverão se inscrever apresentando os documentos elencados 
no item 09 do presente edital, em via original ou por qualquer processo de cópia, devendo, neste 
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último caso, ser autenticadas por tabelião ou apresentadas com os respectivos originais para 
autenticação por servidor deste Município.  
 
6.2 Os interessados deverão entregar o envelope no serviço de Protocolo e Expediente do Município 
ou diretamente a Comissão Especial para Credenciamento, na sala de reuniões do setor de 
licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR, localizada na Rua Octaviano 
Teixeira dos Santos, 1000, centro. 
 
6.3 A abertura dos envelopes das pessoas jurídicas interessadas que apresentarem a habilitação e a 
proposta até as 09h00min do dia 31 de agosto de 2022, dar-se-á as 09h00min do dia 31 de agosto de 
2022, na sede da Municipalidade, localizada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, na sala 
de reuniões do setor de licitações, pela Comissão Especial para Credenciamento, designada pela 
Portaria nº 223/2022, de 12/05/2022. 
 
6.4 Das interessadas que apresentarem a habilitação e a proposta a qualquer tempo, a abertura dos 
envelopes dar-se-á em data e horário que serão comunicados mediante convocação através de 
publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br, com 
no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
 
7. DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

 
7.1 Poderão participar do presente Chamamento Público todas as pessoas jurídicas interessadas do 
ramo de atividade objeto deste edital e que preencham as condições exigidas para habilitação.  
 
7.2 Estará impedida de participar de qualquer fase do processo a pessoa jurídica que se enquadre 
em uma ou mais das situações a seguir: 
 
a) Proibida de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 
b) Estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 
c) Enquadrada nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 
d) Esteja sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação; 
e) Esteja em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal, INSS e FGT. 

 
8. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

 
8.1 As impugnações aos termos do presente edital deverão obedecer aos critérios do artigo 41, da 
Lei n.º 8.666/93.  
 
9. DA HABILITAÇÃO 

 
9.1 Os interessados no credenciamento deverão apresentar os documentos abaixo relacionados: 
 
9.1.1 Ofício de apresentação - PROPOSTA, conforme modelo – ANEXO I, contendo: razão 
social, nome fantasia, endereço completo, CNPJ, telefone e e-mail da proponente, com a 
respectiva assinatura do representante legal; relação dos serviços que se propõe a realizar, 
em conformidade com contido no item 3.1; declaração de que as informações prestadas são 
verdadeiras, sob pena de responder judicialmente pelas inconsistências encontradas. 
 
9.1.2 Cópia autenticada do requerimento de empresário, no caso de empresa individual; 
estatuto ou constituição do contrato social e da sua última alteração ou do Contrato Social 
consolidado, devidamente registrado no órgão competente, para as sociedades comerciais; e, 
no caso de sociedade por ações ou entidades (associações, ONG’s, etc.), acompanhado de 
documentos da eleição de seus administradores. 
 
9.1.3 Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF).  
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9.1.4 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
 
9.1.5 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da pessoa 
jurídica. 
 
9.1.6 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da pessoa 
jurídica. 
 
9.1.7 Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço (FGTS). 
 
9.1.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 
12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
9.1.9 Licença Sanitária fornecida pelo Município da sede da pessoa jurídica proponente. 
 
9.1.10 Alvará de funcionamento fornecido pelo Município da sede da pessoa jurídica 
proponente. 
 
9.1.11 Licença fornecida pelo Corpo de Bombeiros, atualizada, relativa ao funcionamento da 
pessoa jurídica proponente. 
 
9.1.12 Declaração Unificada (ANEXO IV).  
 
9.1.13 Comprovante da inscrição da pessoa jurídica no Conselho Municipal dos Direitos dos 
Idosos e/ou Conselho Municipal de Assistência Social, conforme art. 48 do Estatuto do Idoso. 
 
9.1.14 Atestado de Capacidade Técnica para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com o objeto deste edital, fornecido por pessoa jurídica pública ou privada. 
 
9.1.15 Comprovação de possuir quadro de Recursos Humanos conforme orientações da 
ANVISA sob RDC nº 283 de 26 de setembro de 2005, bem como a NOB-RH-SUAS, Resolução nº 
269 de 13/12/2006), composto por, no mínimo:  
a) Um responsável técnico com formação de nível superior na área da Saúde (nível superior); 
b) Cuidadores ou técnicos de Enfermagem (nível médio ou técnico); 

c) Profissional para atividades de lazer e/ou socioculturais (nível superior); 

d) Serviços de limpeza (nível fundamental); 
e) Serviços de lavanderia (nível fundamental); 
f) Serviços de alimentação (nível fundamental); 
g) Profissional de Serviço Social e Psicologia, visando cumprir o disposto no art. 49 do 
Estatuto do Idoso (nível superior). 
 

9.1.15.1. Os profissionais elencados acima deverão ser relacionados na declaração 
disposta no ANEXO II e deverá ser acompanhada de cópia autenticada de documento que 
conste o RG e a inscrição no CPF/MF de cada profissional. 

 
9.1.16 Comprovação do vínculo empregatício entre os profissionais elencados no subitem 
9.1.15 e a proponente.  
 

9.1.16.1 A comprovação do vínculo empregatício poderá ser mediante cópia autenticada do   
registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou contrato de prestação de 
serviços. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da 
cópia autenticada da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social. 

 
9.1.17 Cópia autenticada da comprovação do Registro no Conselho Classe dos profissionais 
integrantes do quadro de pessoal, quando for o caso. 

 
9.2 Será considerado pela Comissão o prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data da 
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respectiva emissão, para as certidões nas quais o mesmo não constar. 
 
9.3 Todos os documentos deverão ser apresentados preferencialmente na ordem solicitada no edital, 
grampeados ou encadernados e estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, legalmente reconhecida, 
desde que legíveis. 
 
9.3.1 Das Certidões Negativas extraídas da internet, a Comissão Especial para Credenciamento 
poderá, em caso de dúvida, comprovar sua autenticidade através de consulta ao site correspondente. 
 
9.4 No caso de existirem, dentro do envelope, cópia(s) de documento(s) sem autenticação, a 
Comissão Especial para Credenciamento exigirá apresentação dos originais na própria sessão para 
autenticação. 
 
9.5 A apresentação dos documentos especificados nos itens 9.1.1 a 9.1.17 em desconformidade com 
o disposto no edital ou com os modelos descritos nos respectivos anexos, será fundamento para o 
não credenciamento da pessoa jurídica, a qual poderá reapresentar a proposta e demais documentos 
escoimados das irregularidades durante o período de vigência do presente Chamamento Público. 
 
10.  DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DA HABILITAÇÃO 

 
10.1 O envelope contendo documentos de habilitação deverá ser entregue no local indicado no item 6 
deste Edital, devidamente fechado, constando da face os seguintes dizeres: 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 13/2022 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PROPONENTE:  
CNPJ/MF: 

                         DATA:  
 
10.2 Caso a proponente encaminhe um representante para acompanhar a sessão pública de abertura 
dos envelopes, deverá formalizar carta de Credenciamento (ANEXO III), comprovando os poderes de 
quem o credenciou, devendo a carta ser entregue à Comissão, separadamente, por ocasião do início 
da sessão pública. 
 
11. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

 
11.1 A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela 
Comissão Especial para Credenciamento, nomeada pela Portaria 223/2022, de 12 de maio de 2022, 
promovendo-se a desclassificação das proponentes que apresentarem propostas desconformes ou 
incompatíveis.  
 
12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
12.1 Dentre as propostas das proponentes serão credenciadas as que atenderem as exigências 
documentais estipuladas neste edital. 
 
13. DA PUBLICAÇÃO 

 
13.1 A publicação do resultado do credenciamento será efetuada no Diário Oficial do Município e no 
site do Município www.franciscobeltrao.pr.gov.br. 
 
14.  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
14.1 Às credenciadas é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 da 
Lei nº. 8666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos; 
 
14.2 O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a 
documentação apresentada no ato do credenciamento, não sendo considerado documento novo 
anexado em fase de recurso; 
 

http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/
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14.3 Os recursos deverão ser protocolados no site do Município de Francisco Beltrão, através da 
PLATAFORMA 1DOC, disponível em: https://franciscobeltrao.1doc.com.br/atendimento,  devendo ser 
dirigidos à Comissão Especial para Credenciamento, ficando estabelecido prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis para reconsiderá-lo ou encaminhá-lo para análise do Gestor, que terá igual prazo para 
análise e decisão; 
 
14.4 Somente o responsável legal do interessado poderá interpor recursos; 
 
14.5 Não serão aceitos recursos por via postal ou correio eletrônico, nem fora dos padrões e prazos 
estabelecidos neste Edital; 
 
14.6 Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios; 
 
14.7 Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo motivo de 
contestação; 
 
14.8 Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o resultado final 
do processo de credenciamento será divulgado da forma prevista na legislação. 
 
15. DA ASSINATURA DO CONTRATO  
 
15.1 Homologado o objeto do presente Chamamento e realizado o processo de inexigibilidade de 
licitação, o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, convocará os adjudicatários para assinarem o 
termo de contrato em até 10 (dez) dias úteis, sob pena de decair do seu direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93. 
 
16. DO LOCAL E DA FORMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
16.1 Os serviços deverão ser prestados na sede da empresa contratada, de acordo com as 
solicitações da Secretaria Municipal de Assistência Social de Francisco Beltrão/PR. 
 
16.2 O estabelecimento da empresa contratada deverá estar localizado a uma distância não superior 
a 250 km (duzentos e cinquenta quilômetros) da sede do Município de Francisco Beltrão/PR e 
atender as especificações de espaço e ambiente para facilitar a acessibilidade dos usuários e da 
fiscalização pelo Município. 
 
16.3 Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social o gerenciamento de cotas, procedimentos e 
fluxo de encaminhamento de idosos ou pessoas com deficiência para cada prestador de serviços 
credenciado, sendo vedado o atendimento de beneficiários por procura espontânea. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
17.1 SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

  

a) Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto; 

b) Acolher o usuário encaminhado pela equipe técnica da Proteção Social Especial da Secretaria 
de Assistência Social de Francisco Beltrão/PR.  

c) Oferecer ambiente acolhedor e ter estrutura adequada e organizada para atender integralmente 
a pessoa idosa, inclusive se estas forem pessoas com deficiência. 

d) Oferecer espaço e ambiente para facilitar a acessibilidade dos usuários ao imóvel contendo: 
quartos, sala de estar, ambiente para refeições, banheiros adaptados, cozinha, área de serviço e 
área externa. Ambiente acolhedor e espaços reservados para manutenção da privacidade dos 
usuários e guarda de pertences pessoais de forma individualizada. O imóvel deverá estar 
adequado conforme as normas de acessibilidade vigentes. 

e) Oferecer atendimento personalizado em pequenos grupos. 
f) Oferecer acolhimento integral e ininterrupto, bem como: alimentação, vestuário, acolhimento 

noturno e em finais de semana quando for o caso, espaços de referência, higienização, cuidados 
médicos incluindo medicamentos, fraldas se necessário, atividades socioeducativas, enquanto 

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/atendimento
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perdurar o acolhimento. Promover o desenvolvimento das capacidades adaptativas para a vida 
diária e promover a convivência entre os residentes. 

g) Proporcionar acesso às demais políticas públicas como saúde, cultura, educação, a fim de 
possibilitar cuidados médicos especializados, odontológicos e psicológicos, atividades 
culturais/sociais, oficinas de ensino profissionalizante, isso inclui viabilizar o transporte e 
acompanhamento do usuário nos atendimentos e atividades externas a unidade de acolhimento, 
conforme a necessidade de cada usuário. 

h) Favorecer, preservar e/ou restabelecer vínculos familiares de origem e/ou vínculos afetivos do 
acolhido, salvo determinação judicial em contrário.  

i) Favorecer, preservar e/ou restabelecer vínculos comunitários. 
j) Com vista no acompanhamento intersetorial o profissional de Serviço Social e/ou de Psicologia 

atuante na empresa contratada, deverá manter diálogo constante com a equipe técnica da 
proteção social especial de média complexidade que encaminhou o usuário para o acolhimento, 
visando a articulação entre os serviços para o melhor acompanhamento do acolhido, isso inclui, 
diálogos para favorecer/preservar e/ou restabelecer vínculos familiares de origem e/ou 
comunitários. 

k) Zelar pela proteção integral, segurança e a integridade física e emocional do acolhido. 
l) Desenvolver habilidades e competências do usuário atendido. 
m) Assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua, bem 

como o acesso às atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. 
n) Proporcionar acolhimento humanizado, escuta qualificada e encaminhamentos psicossociais que 

favoreçam a redução de danos da violência / violação sofrida. 
o) Garantir o direito e o acesso a atividades, segundo as necessidades, interesses e possibilidades 

do acolhido, com liberdade de crença e religião. 
p) Contribuir para a construção progressiva da autonomia, com maior independência e 

protagonismo no desenvolvimento das atividades da vida diária. 
q) Solicitar a readequação do grau de dependência do usuário, quando necessário, por técnicos 

devidamente habilitados, com apresentação de documentos hábeis e relatório técnico 
fundamentado. 

r) Somente realizar o desacolhimento do usuário mediante aval equipe técnica da Proteção Social 
Especial da Secretaria de Assistência Social de Francisco Beltrão – PR, por meio de parecer 
técnico, de comum acordo com o edital e equipe de referência da instituição de acolhimento. 

s) Em caso de falecimento, de forma articulada com a família (se houver) e equipe técnica da 
Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social de Francisco Beltrão em todas as 
fases dos procedimentos: providenciar laudo para emissão da certidão de óbito, emissão da 
certidão de óbito e demais documentos necessários; promover toda a articulação necessária 
para conservação do corpo até a efetivação do translado (se houver necessidade de translado); 
fornecer à Secretaria de Assistência Social cópia da certidão de óbito. 

t) Enviar a nota fiscal no último dia útil de cada mês e de acordo com a nota de empenho do 
período a que se refere os acolhimentos. 

u) Durante o período de vigência do contrato deverá manter alvará sanitário atualizado expedido 
pelo órgão sanitário competente. 

v) Manter registro individualizado e atualizado de cada idoso, em conformidade com o estabelecido 
no art. 50, inciso XV, da Lei nº 10.741 de 2003. 

w) Encaminhar imediatamente o idoso ao serviço de saúde de referência em caso de intercorrência 
médica ou acidente. 

x) Providenciar transporte ou serviço de remoção caso seja necessário encaminhar o idoso para 
serviço médico de emergência. 

y) Nomear encarregado responsável pelos serviços, que terá a obrigação de reportar-se ao 
responsável pelo acompanhamento dos serviços do Município e tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, inclusive quanto à queda de 
qualidade do serviço contratado. 

z) Comunicar a equipe técnica da Proteção Social Especial toda e qualquer intercorrência que diz 
respeito às condições de saúde, alterações comportamentais, acidentes, ou qualquer fato de 
relevância sobre os idosos institucionalizados pela Secretaria de Assistência Social. 

aa) Responsabilizar-se, integralmente, por danos causados aos empregados ou a terceiros, em caso 
de acidentes, durante a prestação dos serviços ao Município. 

bb) Oferecer atendimento adequado às necessidades, atendimento médico, refeições adequadas e 
condições de higiene e limpeza, conforme determina a legislação sobre o assunto, 
especialmente a Resolução RDC n° 283/2005 – ANVISA. 
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cc) É de responsabilidade integral da Contratada, a utilização de pessoal para execução dos 
respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, 
poderão ser transferidos para o Município. 

dd) Expedir e Armazenar relatório com os dados pessoais do paciente, laudo médico, atendendo, 
rigorosamente, as exigências da Resolução RDC n° 283/2005 – ANVISA. 

ee) Organizar e manter atualizados e com fácil acesso os documentos necessários à fiscalização, 
avaliação e controle social. 

ff) Disponibilizar profissionais para serviços externos do CONTRATANTE como Consultas médicas, 
acompanhamento hospitalar, exames médicos, dentre outros similares. 

gg) Garantir fornecimento de produtos de higiene particular, vestuário, roupas de cama, mesa e 
banho bem como roupas e calçados de uso pessoal. 

hh) Garantir fornecimento de fraldas descartáveis, material para curativos, sondas, medicação e 
similares. 

ii) Garantir serviços de limpeza diária dos quartos, banheiros e ambientes comuns da Instituição. 
jj) Garantir serviços de lavanderia. 
kk) Garantir alimentação especial quando houver indicação médica, em conformidade com o 

disposto no art. 50, VIII da Lei 10.741/2003. 
ll) Garantir aos idosos a alimentação, oferecendo, no mínimo, seis refeições diárias, observando as 

exigências e recomendações das Resoluções 283/2005 - ANVISA e 216/2004 - ANVISA no que 
se refere a manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento e distribuição dos 
alimentos. 

mm) Abrigar o idoso e/ou pessoa com deficiência física no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas úteis após solicitação formal da Secretaria de Assistência Social e sua equipe técnica. 

nn) Possuir inscrição no Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e/ou Conselho Municipal de 
Assistência Social. 

oo) Durante o prazo de execução, manter em seus quadros, equipe técnica mínima de referência 
para o Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, em observância aos termos da 
legislação vigente e supervenientes que venham discorrer sobre o referido serviço, 
especialmente a RDC nº 283/2005 - ANVISA e a Norma Operacional de Recursos Humanos do 
SUAS - NOB/RH. 

 
17.2 SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

 
a) Realizar o pagamento da prestação de serviço pelas vagas efetivamente preenchidas. 
b) Realizar o acompanhamento, visitas e análise de relatórios técnicos fornecidos pela contratada. 
c) Realizar o transporte da pessoa que será acolhida até a Instituição de acolhimento, com o 

acompanhamento da equipe técnica da Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência 
Social de Francisco Beltrão/PR.  

d) Fiscalizar e vistoriar o serviço, fazendo cumprir todas as obrigações contratuais, sendo que em 
nenhum momento eximirá a Contratada das responsabilidades fixadas na legislação vigente. 

e) Solicitar readequação de grau de dependência, quando o usuário apresentar melhora relativa às 
condições de saúde que reduzam seu grau de dependência. 

f) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na 
prestação dos serviços, para que seja reparado ou corrigido. 

g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

 
18.  DO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
18.1 Caberá ao Gestor Municipal da Assistência Social o gerenciamento de cotas, procedimentos e 
fluxo de encaminhamento de pacientes para cada prestador credenciado, sendo vedado o 
atendimento de usuários por procura espontânea.  
 
19.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
19.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja 
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interesse da administração, com anuência da credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, 
através de Termo Aditivo.  
 
19.2 Se houver prorrogação de prazo, a credenciada deverá apresentar no ato da assinatura do 
termo aditivo, a licença sanitária do estabelecimento atualizada, sob pena de rescisão do contrato. 
 
20.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
20.1 As despesas com a execução deste edital correrão a conta de Recursos próprios do Munícipio, 
da seguinte dotação orçamentária: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

1900 06.005 08.241.0801.2.019 3.3.90.39.53.00 000 

 
21.  DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
21.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, 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. 
 
21.2 O valor mensal previsto neste edital é o valor máximo a ser pago pelo CONTRATANTE. Caso a 

pessoa abrigada conte com qualquer tipo de benefício o mesmo deverá ser descontado do valor a ser 

pago pelo CONTRATATANTE. Nos casos em que a família for designada a custear parte das 

despesas do atendimento, esse valor também deverá ser descontado da parcela devida pelo 

CONTRATANTE.  

21.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
 
21.4 O Município efetuará o desconto dos impostos do valor contratado, conforme legislação vigente. 
 
22.  ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

 
22.1 Caso haja prorrogação da vigência contratual, o valor poderá ser atualizado com base na 
variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor dos últimos 12 (doze) meses. No 
cálculo do primeiro reajuste deverá ser utilizado o índice do mês anterior à data da proposta e o 
índice do mês anterior à data prevista para o reajuste, conforme disposto na Lei nº 10.192 de 
14/02/2001. Para reajustes subseqüentes deverá ser utilizado o índice do mês anterior à data de 
concessão do último reajuste do contrato e o índice do mês anterior à data prevista para o reajuste. 
 
23. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 
23.1 Estando as credenciadas aptas à contratação, o processo será encaminhado à Secretaria 
Municipal de Assistência Social para elaborar termo de referência visando a realização do processo 
de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput” art. 25 da Lei de Licitações, tendo em 
vista o fato de que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da 
coletividade local que o maior número possível de pessoas jurídicas prestem os serviços em questão 
no intuito de proporcionar melhor atendimento à população. 
 
24. DA RESCISÃO 

 
24.1 Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do CONTRATANTE, o 
presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes da Lei n.º 8.666/93, pelo 
CONTRATANTE a qualquer momento, mediante notificação para imediata suspensão dos serviços. 
 
25.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS 
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25.1 Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de Francisco Beltrão, 
garantida a prévia defesa, aplicará aos contratados as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência de multa 
e sem prejuízo do descredenciamento. 
 
26. DA MULTA 

 
26.1 O MUNICÍPIO, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 e artigo 87, 
inciso II, da Lei 8.666/963, aplicará: 
 
a) Pelo atraso injustificado na execução do objeto da contratação, será aplicada multa de 0,33% (zero 
vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da 
obrigação, limitada a 30 (trinta) dias. Contar-se-á o prazo a partir da data limite para a execução 
fixada no Contrato; 
b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato pela inexecução total ou 
parcial dos serviços. 
 
27.  CASOS OMISSOS 

 
27.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.  
 
28.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
28.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas ao Município de Francisco Beltrão, Secretaria de 
Administração, setor de Licitações, pelo e-mail licitacoes@franciscobeltrao.com.br ou pelo telefone 
(46) 3520-2103. 
  

28.2 A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação integral e 
irretratável de todas as condições exigidas neste edital e nos documentos que dele fazem parte, bem 
como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor. 
 
28.3 O presente processo de chamamento público poderá ser revogado por razões de interesse 
público, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes 
para justificar sua revogação. 
 
28.4 Fazem parte integrante deste Edital: 
 
Anexo I – Ofício de apresentação – proposta 

Anexo II - Relação dos profissionais à disposição para prestação dos serviços 

Anexo III - Carta de Credenciamento  
Anexo IV – Declaração Unificada 

Anexo V – Minuta do contrato de prestação de serviços 

 
29. DO FORO 

 
29.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Francisco Beltrão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da 
execução deste instrumento. 
 

Francisco Beltrão, 04 de agosto de 2022. 
 
 

Cleber Fontana 

Prefeito Municipal 
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       ANEXO I 
 

MODELO DO OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 

 
(Local e data) 

 
(Identificação da Proponente - razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail e CNPJ, etc. ) 
 
Ao 

Município de Francisco Beltrão  
Comissão Especial para Credenciamento 

 
Referente: Edital de Chamamento Público nº 12/2022. 
 
Prezados Senhores 

 
      Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, a especificação 

dos serviços que temos a oferecer. 
 
(A empresa interessada deverá manter na tabela abaixo os itens dos serviços que se propõe a realizar e 

excluir os itens que não tenha interesse). 
 

Item Código Especificação do serviço 
Unidade 

 
Quantidade 
estimada 

Valor 
mensal 

estimado 
por 

pessoa 
R$ 

Nº de 
meses 

estimado 

Valor 
total 

mensal 
estimado 

R$ 

Valor total 
estimado 

R$ 

01 

 
 
 
 

83096 
 
 
 
 

Internamento de pessoa 
idosa desassistida pela 
família e/ou em situação de 
risco social e pessoal 
resultante de violação de 
direito com grau de 
dependência I 

Vaga 6 3.420,00 12 20.520,00 246.240,00 

02 83097 

Internamento de pessoa 
idosa desassistida pela 
família e/ou em situação de 
risco social e pessoal 
resultante de violação de 
direito com grau de 
dependência II 

Vaga 10 4.225,00 12 42.250,00 507.000,00 

03 83098 

 
Internamento de pessoa 
idosa desassistida pela 
família e/ou em situação de 
risco social e pessoal 
resultante de violação de 
direito com grau de 
dependência III 
 

Vaga 
 

15 
 

5.100,00 12 76.500,00 918.000,00 

 
DECLARAMOS sob as penas da lei que as informações prestadas nesse processo 

são verdadeiras e que temos ciência de que, por eventuais inconsistências, estaremos sujeitos às 
penas previstas no Art. 299 do Código Penal.   
  

 
                                     Atenciosamente. 

 
(nome, CPF, RG e assinatura do representante legal) 
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ANEXO II 

 
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 

Ao 

Município de Francisco Beltrão  
Comissão Especial para Credenciamento 

 
Referente: Edital de Chamamento Público nº 12/2022. 

 
 
Conforme o disposto no edital em epígrafe, relacionamos abaixo os profissionais à 

disposição para prestação dos serviços:  
 

Nome Função Nº do CPF/MF 

Nº da 
inscrição no 

órgão de 
classe 

(se for o caso) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

_______________, em ______ de ____________ de 2022. 
 
 
 

(Nome, CPF, RG e assinatura do representante legal) 
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ANEXO III 

 
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
Ao 

Município de Francisco Beltrão  
Comissão Especial para Credenciamento 

Ref.: Chamamento Público n.º 12/2022 

 
 

 A pessoa jurídica .................................................., estabelecida no endereço 

.........................................................., inscrita no CNPJ nº ...................................., através do presente, 

credencia o Sr. ............................................., portador da cédula de identidade nº. 

.................................., inscrito no CPF nº. ....................................., a participar do processo instaurado 

pelo Município de Francisco Beltrão/PR de Chamamento Público n.º 12/2022, na qualidade de 

Responsável Legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da pessoa jurídica, 

bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 

_______________, em ______ de ____________ de 2022. 
 
 
 
 

(nome,CPF, RG e assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 

 
MODELO DA DECLARAÇÃO UNIFICADA  

 
 
Ao 

Município de Francisco Beltrão  
Comissão Especial para Credenciamento 

Ref.: Chamamento Público nº 12/2022 
   

 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente no Chamamento 

Público sob n° 12/2022, instaurado pelo Município de Francisco Beltrão/PR, que: 
 
1) Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 

suas esferas e sob as penas da lei;  
 
2) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, 

e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
3) Não possuímos menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que 

não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz (no caso de 
pessoa jurídica); 

 
4) Não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista (no caso de pessoa jurídica);  
 
5) Que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) ......................................................., 

portador(a) do RG sob nº ......................................... e do CPF nº ................................................, 
cuja função/cargo é .................................................. (sócio administrador / procurador/ diretor/ 
etc.), responsável pela assinatura do Contrato. 

 
6)   Que em caso de qualquer comunicação futura referente e este chamamento público, bem como 

em caso de eventual contratação, seja encaminhado para o seguinte endereço: 
E-mail:_________________________________________ 

Telefone: _______________________________________ 
 

 
                        Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 

_______________, em ______ de ____________ de 2022. 
 
 

(nome, CPF, RG e assinatura do representante legal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacoes@franciscobeltrao.com.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 15 
 

 
 

ANEXO V 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº. ___/2022  

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO E A 
EMPRESA.....................  
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, órgão público do Poder do Executivo 
Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob nº. .................., com sede na ...........................– centro, na cidade 
de Frâncico Beltrão, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor --------
--------portador do RG n.º ............PR e CPF n.º ...................residente e domiciliado nesta cidade.  
 
CONTRATADA: _____________________________ pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na 

Rua ______________________________________, na cidade de 
__________________________________,CEP____________, inscrita no CNPJ sob o número 
_________________________, representada pelo senhor  ________________________________, 
portador da Cédula de Identidade RG sob nº____________ e do CPF/MF _____________________, 
residente e domiciliado na cidade de __________________________, sito à Rua____________ 
CEP_________, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e 
contratados, em decorrência do credenciamento realizado através do Chamamento Público nº 
12/2022 e da Inexigibilidade de licitação nº ...../2022, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de acolhimento institucional de longa 
permanência para pessoas idosas e/ou com deficiência, em situação de vulnerabilidade social, 
residentes no Município de Francisco Beltrão/PR, de acordo com as especificações a seguir: 
 

Item 
Especificação do 
serviço 

Unidade 
 

Quantidade 
estimada 

Valor 
mensal 

estimado 
por pessoa 

R$ 

Nº de 
meses 

estimado 

Valor total 
mensal 

estimado 
R$ 

Valor total 
estimado 

R$ 

01 

Internamento de 
pessoa idosa 
desassistida pela 
família e/ou em 
situação de risco 
social e pessoal 
resultante de violação 
de direito com grau de 
dependência I 

Vaga 6 3.420,00 12 20.520,00 246.240,00 

02 

Internamento de 
pessoa idosa 
desassistida pela 
família e/ou em 
situação de risco 
social e pessoal 
resultante de violação 
de direito com grau de 
dependência II 

Vaga 10 4.225,00 12 42.250,00 507.000,00 
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03 

 
Internamento de 
pessoa idosa 
desassistida pela 
família e/ou em 
situação de risco 
social e pessoal 
resultante de violação 
de direito com grau de 
dependência III 
 

Vaga 
 

15 
 

5.100,00 12 76.500,00 918.000,00 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Município providenciará a devida avaliação médica para identificação 
do grau de dependência do usuário e apresentará no momento de seu acolhimento. Essa avaliação 
inicial será realizada pelo médico do Município que de alguma forma já tenha conhecimento da 
situação do respectivo idoso. 
 

PARÁGRAFFO SEGUNDO - Nos casos em que houver variação do grau de dependência do idoso 
durante o abrigamento, a CONTRATADA deverá informar ao Município com antecedência e 
apresentar a nova avaliação do grau, sendo que esta poderá ser questionado pelo Município.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 

 
As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato Administrativo de 
credenciamento para a prestação de serviços de ...................., após a homologação do PROCESSO 
DE INEXIGIBILIDADE N.º ___/2022, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal n.º 8.666/93; e 
demais legislação pertinente a matéria, assim como, pelas condições do Edital de Chamamento e 
seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços deverão ser prestados na sede da CONTRATADA, de acordo com as solicitações da 
Secretaria Municipal de Assistência Social de Francisco Beltrão/PR. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O estabelecimento da CONTRATADA deverá estar localizado a uma 
distância não superior a 250 km (duzentos e cinquenta quilômetros) da sede do Município de 
Francisco Beltrão/PR e atender as especificações de espaço e ambiente para facilitar a 
acessibilidade dos usuários e da fiscalização pelo Município. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social o gerenciamento de 
cotas, procedimentos e fluxo de encaminhamento de idosos ou pessoas com deficiência sendo 
vedado o atendimento de beneficiários por procura espontânea. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
a) Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto; 
b) Acolher o usuário encaminhado pela equipe técnica da Proteção Social Especial da 
Secretaria de Assistência Social de Francisco Beltrão/PR.  
c) Oferecer ambiente acolhedor e ter estrutura adequada e organizada para atender 
integralmente a pessoa idosa, inclusive se estas forem pessoas com deficiência. 
d) Oferecer espaço e ambiente para facilitar a acessibilidade dos usuários ao imóvel contendo: 
quartos, sala de estar, ambiente para refeições, banheiros adaptados, cozinha, área de serviço e área 
externa. Ambiente acolhedor e espaços reservados para manutenção da privacidade dos usuários e 
guarda de pertences pessoais de forma individualizada. O imóvel deverá estar adequado conforme as 
normas de acessibilidade vigentes. 
e) Oferecer atendimento personalizado em pequenos grupos. 
f) Oferecer acolhimento integral e ininterrupto, bem como: alimentação, vestuário, acolhimento 
noturno e em finais de semana quando for o caso, espaços de referência, higienização, cuidados 
médicos incluindo medicamentos, fraldas se necessário, atividades socioeducativas, enquanto 
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perdurar o acolhimento. Promover o desenvolvimento das capacidades adaptativas para a vida diária 
e promover a convivência entre os residentes. 
g) Proporcionar acesso às demais políticas públicas como saúde, cultura, educação, a fim de 
possibilitar cuidados médicos especializados, odontológicos e psicológicos, atividades 
culturais/sociais, oficinas de ensino profissionalizante, isso inclui viabilizar o transporte e 
acompanhamento do usuário nos atendimentos e atividades externas a unidade de acolhimento, 
conforme a necessidade de cada usuário. 
h) Favorecer, preservar e/ou restabelecer vínculos familiares de origem e/ou vínculos afetivos do 
acolhido, salvo determinação judicial em contrário.  
i) Favorecer, preservar e/ou restabelecer vínculos comunitários. 
j) Com vista no acompanhamento intersetorial o profissional de Serviço Social e/ou de 
Psicologia atuante na empresa contratada, deverá manter diálogo constante com a equipe técnica da 
proteção social especial de média complexidade que encaminhou o usuário para o acolhimento, 
visando a articulação entre os serviços para o melhor acompanhamento do acolhido, isso inclui, 
diálogos para favorecer/preservar e/ou restabelecer vínculos familiares de origem e/ou comunitários. 
k) Zelar pela proteção integral, segurança e a integridade física e emocional do acolhido. 
l) Desenvolver habilidades e competências do usuário atendido. 
m) Assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua, 
bem como o acesso às atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. 
n) Proporcionar acolhimento humanizado, escuta qualificada e encaminhamentos psicossociais 
que favoreçam a redução de danos da violência / violação sofrida. 
o) Garantir o direito e o acesso a atividades, segundo as necessidades, interesses e 
possibilidades do acolhido, com liberdade de crença e religião. 
p) Contribuir para a construção progressiva da autonomia, com maior independência e 
protagonismo no desenvolvimento das atividades da vida diária. 
q) Solicitar a readequação do grau de dependência do usuário, quando necessário, por técnicos 
devidamente habilitados, com apresentação de documentos hábeis e relatório técnico fundamentado. 
r) Somente realizar o desacolhimento do usuário mediante aval equipe técnica da Proteção 
Social Especial da Secretaria de Assistência Social de Francisco Beltrão – PR, por meio de parecer 
técnico, de comum acordo com o edital e equipe de referência da instituição de acolhimento. 
s) Em caso de falecimento, de forma articulada com a família (se houver) e equipe técnica da 
Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social de Francisco Beltrão em todas as fases 
dos procedimentos: providenciar laudo para emissão da certidão de óbito, emissão da certidão de 
óbito e demais documentos necessários; promover toda a articulação necessária para conservação 
do corpo até a efetivação do translado (se houver necessidade de translado); fornecer à Secretaria de 
Assistência Social cópia da certidão de óbito. 
t) Enviar a nota fiscal no último dia útil de cada mês e de acordo com a nota de empenho do 
período a que se refere os acolhimentos. 
u) Durante o período de vigência do contrato deverá manter alvará sanitário atualizado expedido 
pelo órgão sanitário competente. 
v) Manter registro individualizado e atualizado de cada idoso, em conformidade com o 
estabelecido no art. 50, inciso XV, da Lei nº 10.741 de 2003. 
w) Encaminhar imediatamente o idoso ao serviço de saúde de referência em caso de 
intercorrência médica ou acidente. 
x) Providenciar transporte ou serviço de remoção caso seja necessário encaminhar o idoso para 
serviço médico de emergência. 
y) Nomear encarregado responsável pelos serviços, que terá a obrigação de reportar-se ao 
responsável pelo acompanhamento dos serviços do Município e tomar as providências pertinentes 
para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, inclusive quanto à queda de qualidade do 
serviço contratado. 
z) Comunicar a equipe técnica da Proteção Social Especial toda e qualquer intercorrência que 
diz respeito às condições de saúde, alterações comportamentais, acidentes, ou qualquer fato de 
relevância sobre os idosos institucionalizados pela Secretaria de Assistência Social. 
aa) Responsabilizar-se, integralmente, por danos causados aos empregados ou a terceiros, em 
caso de acidentes, durante a prestação dos serviços ao Município. 
bb) Oferecer atendimento adequado às necessidades, atendimento médico, refeições adequadas 
e condições de higiene e limpeza, conforme determina a legislação sobre o assunto, especialmente a 
Resolução RDC n° 283/2005 – ANVISA. 
cc) É de responsabilidade integral da Contratada, a utilização de pessoal para execução dos 
respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
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comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, 
poderão ser transferidos para o Município. 
dd) Expedir e Armazenar relatório com os dados pessoais do paciente, laudo médico, atendendo, 
rigorosamente, as exigências da Resolução RDC n° 283/2005 – ANVISA. 
ee) Organizar e manter atualizados e com fácil acesso os documentos necessários à fiscalização, 
avaliação e controle social. 
ff) Disponibilizar profissionais para serviços externos do CONTRATANTE como Consultas 
médicas, acompanhamento hospitalar, exames médicos, dentre outros similares. 
gg) Garantir fornecimento de produtos de higiene particular, vestuário, roupas de cama, mesa e 
banho bem como roupas e calçados de uso pessoal. 
hh) Garantir fornecimento de fraldas descartáveis, material para curativos, sondas, medicação e 
similares. 
ii) Garantir serviços de limpeza diária dos quartos, banheiros e ambientes comuns da Instituição. 
jj) Garantir serviços de lavanderia. 
kk) Garantir alimentação especial quando houver indicação médica, em conformidade com o 
disposto no art. 50, VIII da Lei 10.741/2003. 
ll) Garantir aos idosos a alimentação, oferecendo, no mínimo, seis refeições diárias, observando 
as exigências e recomendações das Resoluções 283/2005 - ANVISA e 216/2004 - ANVISA no que se 
refere a manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento e distribuição dos alimentos. 
mm) Abrigar o idoso e/ou pessoa com deficiência física no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas úteis após solicitação formal da Secretaria de Assistência Social e sua equipe técnica. 
nn) Possuir inscrição no Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e/ou Conselho Municipal de 
Assistência Social. 
oo) Durante o prazo de execução, manter em seus quadros, equipe técnica mínima de referência 
para o Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, em observância aos termos da legislação 
vigente e supervenientes que venham discorrer sobre o referido serviço, especialmente a RDC nº 
283/2005 - ANVISA e a Norma Operacional de Recursos Humanos do SUAS - NOB/RH. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
a) Realizar o pagamento da prestação de serviço pelas vagas efetivamente preenchidas. 
b) Realizar o acompanhamento, visitas e análise de relatórios técnicos fornecidos pela 
contratada. 
c) Realizar o transporte da pessoa que será acolhida até a Instituição de acolhimento, com o 
acompanhamento da equipe técnica da Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social 
de Francisco Beltrão/PR.  
d) Fiscalizar e vistoriar o serviço, fazendo cumprir todas as obrigações contratuais, sendo que 
em nenhum momento eximirá a Contratada das responsabilidades fixadas na legislação vigente. 
e) Solicitar readequação de grau de dependência, quando o usuário apresentar melhora relativa 
às condições de saúde que reduzam seu grau de dependência. 
f) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
na prestação dos serviços, para que seja reparado ou corrigido. 
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 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.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Se houver prorrogação de prazo, a CONTRATADA deverá apresentar no ato 
da assinatura do termo aditivo, a licença sanitária do estabelecimento atualizada, sob pena de 
rescisão do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
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O Município realizará o acompanhamento da execução dos serviços contratados por meio de 
auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob responsabilidade do 
fiscal designado para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser registradas em 
relatórios anexados ao processo de credenciamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas com a execução deste edital correrão a conta de Recursos próprios do Munícipio, da 
seguinte dotação orçamentária: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

1900 06.005 08.241.0801.2.019 3.3.90.39.53.00 000 

 
CLÁUSULA NONA - DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   
 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, 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 valor mensal previsto neste edital é o valor máximo a ser pago pelo 

CONTRATANTE. Caso a pessoa abrigada conte com qualquer tipo de benefício o mesmo deverá ser 

descontado do valor a ser pago pelo CONTRATATANTE. Nos casos em que a família for designada a 

custear parte das despesas do atendimento, esse valor também deverá ser descontado da parcela 

devida pelo CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual.  
 
PARÁGRAFO TERCEIEO - O Município efetuará o desconto dos impostos do valor contratado, 
conforme legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

 
Caso haja prorrogação da vigência contratual, o valor poderá ser atualizado com base na variação do 
INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor dos últimos 12 (doze) meses. No cálculo do 
primeiro reajuste deverá ser utilizado o índice do mês anterior à data da proposta e o índice do mês 
anterior à data prevista para o reajuste, conforme disposto na Lei nº 10.192 de 14/02/2001. Para 
reajustes subseqüentes deverá ser utilizado o índice do mês anterior à data de concessão do último 
reajuste do contrato e o índice do mês anterior à data prevista para o reajuste. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 
Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do CONTRATANTE, o presente 
contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes da Lei n.º 8.666/93, pelo CONTRATANTE 
a qualquer momento, mediante notificação para imediata suspensão dos serviços. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, 
para tanto, notificar previamente a Administração, com antecedência de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADINPLENCIA DOS SERVIÇOS 

 
Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de Francisco Beltrão, 
garantida a prévia defesa, aplicar aos cadastrados as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 
8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

 
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em desacordo com o 
pactuado acarretará à CONTRATADA as penalidades previstas no art. 87 da lei 8.666/93 e 
alterações, conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência de multa e sem 
prejuízo do descredenciamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA MULTA 

 
O CONTRATANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 e artigo 87, 
inciso II, da Lei 8.666/963, aplicará multa: 
 
a) pela recusa em executar os serviços ora contratados, sofrerá as penalidades previstas no art. 87, 
II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
 
b) Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33% (zero 
vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da 
obrigação, limitada a 30 (trinta) dias. Contar-se-á o prazo a partir da data limite para a execução 
fixada neste Termo de Credenciamento; 
 
c) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela inexecução total ou 
parcial dos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a 
realização DOS SERVIÇOS. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE qualquer 
irregularidade de que tenha conhecimento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá executar, conforme a melhor técnica, os 
serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas técnicas respectivas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As condições estabelecidas no Chamamento público nº 007/2019 e na 
proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, 
independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Serão incorporadas 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 SÉTIMA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus colaboradores, o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução 
de contrato; 

a) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 

b) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
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c) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 
execução do contrato. 

d) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção 
seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 
inspeção. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre 
uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Considerando os propósitos do contido acima, a CONTRATADA 
concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, 
por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro 
e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e 
todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DOS SERVIÇOS 

 
A gestão do presente instrumento 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 e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelos Servidores da 
Secretaria Municipal de Assistência Social: VALTEMIR GOMES, cujo CPF nº 068.323.619-98, e-
mail valtemirgomesas@hotmail.com, telefone (46) 3520-2190 e pela servidora CLAUDINÉIA 
LUNKES CREMONESE, cujo  CPF N° 841.446.709-10, telefone 3524-2331. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 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, ------------------------- 
 
Contratante                                                                 Contratada 

 
Testemunhas: 
 
______________________      ----------------------------------------
------ 
 
 

mailto:valtemirgomesas@hotmail.com

