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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 
Contrato de Prestação de Serviços nº 1127/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa LAR FASES E 
LTDA. 
 
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, 
LAR FASES E VIDA INSTITUICAO PARA IDOSOS LTDA, inscrit
com sede na Vila Linha Valdomeira
Sudoeste/PR, doravante designada CONTRATADA, 
portadora de RG nº 6.942.724-3-SSP
sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em 
decorrência do chamamento público nº 13/2022 e da 
seguintes cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 
O objeto do presente termo é a prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência 
para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, e residentes no município de Francisc
PR, de acordo com as especificações abaixo: 
 
Item Código  Descrição  
3 84206 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, II e III 

 

Item Especificação do serviço Unidade
 

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 

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 

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 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Município providenciará a devida avaliação médica para identificação do grau 
de dependência do usuário e apresentará no momento de seu acolhimento. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que houver variação do grau de dependência do idos
abrigamento, a CONTRATADA deverá informar ao Município com antecedência e apresentar a nova 
avaliação do grau, sendo que esta poderá ser questionada pelo Município. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato de Prestação de Serviços nº 1127/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa LAR FASES E VIDA INSTITUICAO PARA IDOSOS 

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° 

e ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 

LAR FASES E VIDA INSTITUICAO PARA IDOSOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.416.196
Vila Linha Valdomeira, S/N, CEP: 85710000, zona rural,no Município

Sudoeste/PR, doravante designada CONTRATADA, representada neste ato pela Senhora LEIDIANE MARI, 
SSP-PR e inscrita n CPF sob o n 042.979.729

sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em 
decorrência do chamamento público nº 13/2022 e da inexigibilidade de licitação nº 98/2022

DO OBJETO 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência 
para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, e residentes no município de Francisc
PR, de acordo com as especificações abaixo:  

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, II e III  

Unidade Quantidade 
estimada 

Valor por idoso 
estimado R$ 

Nº de meses 
estimado 

Valor mensal
Estimado R$

 2 3.420,00 12 

 04 4.225,00 12 16.900,00

 
 

06 
 

5.100,00 12 30.600,00

O Município providenciará a devida avaliação médica para identificação do grau 
de dependência do usuário e apresentará no momento de seu acolhimento.  

Nos casos em que houver variação do grau de dependência do idos
abrigamento, a CONTRATADA deverá informar ao Município com antecedência e apresentar a nova 
avaliação do grau, sendo que esta poderá ser questionada pelo Município.  
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Contrato de Prestação de Serviços nº 1127/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
VIDA INSTITUICAO PARA IDOSOS 

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° 

e ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 

no CNPJ sob o nº 32.416.196/0001-96, 
, zona rural,no Município de Santo Antônio do 

representada neste ato pela Senhora LEIDIANE MARI, 
CPF sob o n 042.979.729-05, estando as partes 

sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em 
inexigibilidade de licitação nº 98/2022, mediante as 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência 
para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, e residentes no município de Francisco Beltrão 

Preço total R$ 

situação de risco social e pessoal resultante de violação de direito 
652.080,00 

Valor mensal 
Estimado R$ 

Valor total 
estimado R$ 

6.840,00 82.080,00 

16.900,00 202.800,00 

30.600,00 367.200,00 

O Município providenciará a devida avaliação médica para identificação do grau 

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 
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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$ 652.080,00 (seiscentos e cinqüenta e dois mil e oitenta 
reais). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxa
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 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 CONT
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
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 socioed
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 unidad
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 co
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
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, s
l) Desenvolver habilidades e competências do usuário atendido.
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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$ 652.080,00 (seiscentos e cinqüenta e dois mil e oitenta 

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.

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. 

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 

Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social o gerenciamento de cotas, 
procedimentos e fluxo de encaminhamento de idosos, sendo vedado o atendimento de beneficiários por 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

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;

uário encaminhado pela equipe técnica da Proteção Social Especial da Secretaria de 
Assistência Social de Francisco Beltrão/PR.  

Oferecer ambiente acolhedor e ter estrutura adequada e organizada para atender integralmente a 
forem pessoas com deficiência. 

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 

spaços reservados para manutenção da privacidade dos usuários e guarda 
de pertences pessoais de forma individualizada. O imóvel deverá estar adequado conforme as normas de 

Oferecer atendimento personalizado em pequenos grupos. 
ecer 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 perdurar o acolhimento. 
Promover o desenvolvimento das capacidades adaptativas para a vida diária e promover a convivência 

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.

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

Favorecer, preservar e/ou restabelecer vínculos comunitários. 
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. 

Zelar pela proteção integral, segurança e a integridade física e emocional do acolhido.
Desenvolver habilidades e competências do usuário atendido. 
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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$ 652.080,00 (seiscentos e cinqüenta e dois mil e oitenta 

s 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. 

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 

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 

Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social o gerenciamento de cotas, 
sendo vedado o atendimento de beneficiários por 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

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; 

uário encaminhado pela equipe técnica da Proteção Social Especial da Secretaria de 

Oferecer ambiente acolhedor e ter estrutura adequada e organizada para atender integralmente a 

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 

spaços reservados para manutenção da privacidade dos usuários e guarda 
de pertences pessoais de forma individualizada. O imóvel deverá estar adequado conforme as normas de 

ecer 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 

ucativas, enquanto perdurar o acolhimento. 
Promover o desenvolvimento das capacidades adaptativas para a vida diária e promover a convivência 

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 

e de acolhimento, conforme a necessidade de cada usuário. 
Favorecer, preservar e/ou restabelecer vínculos familiares de origem e/ou vínculos afetivos do 

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 

usuário para o acolhimento, visando a articulação 
entre os serviços para o melhor acompanhamento do acolhido, isso inclui, diálogos para favorecer/preservar 

egurança e a integridade física e emocional do acolhido. 
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m) Assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua, bem 
como o acesso às atividades culturais, educat
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 necessi
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 g
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 
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 equ
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; promov
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 
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 idos
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 
serviço médico de emergência. 
y) Nomear encarregado responsável pelos serviços, que terá a obrigação de reportar
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
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 serviç
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 comerciais 
resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipóte
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 
ee) Organizar e manter atualizados e com fácil acesso o
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 pr
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 
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. 
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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.

Proporcionar acolhimento humanizado, escuta qualificada e encaminhamentos psicossociais que 
favoreçam a redução de danos da violência / violação sofrida. 

Garantir o direito e o acesso a atividades, segundo as necessidades, interesses e possibilidades do 
acolhido, com liberdade de crença e religião. 

Contribuir para a construção progressiva da autonomia, com maior independência e protagonismo 
no desenvolvimento das atividades da vida diária. 

Solicitar a readequação do grau de dependência do usuário, quando necessário, por técnicos 
devidamente habilitados, com apresentação de documentos hábeis e relatório técnico fundamentado.

Somente realizar o desacolhimento do usuário mediante aval equipe técnica da Proteção Social 
ecial 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. 
Em caso de falecimento, de forma articulada com a família (se houver) e equ

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 

Enviar a nota fiscal no último dia útil de cada mês e de acordo com a nota de empenho do período a 

Durante o período de vigência do contrato deverá manter alvará sanitário atualizado expedido pelo 

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. 

Encaminhar imediatamente o idoso ao serviço de saúde de referência em caso de intercorrência 

Providenciar transporte ou serviço de remoção caso seja necessário encaminhar o idoso para 

Nomear encarregado responsável pelos serviços, que terá a obrigação de reportar
responsável pelo acompanhamento dos serviços do Município e tomar as providências pertinentes para que 

jam corrigidas todas as falhas detectadas, inclusive quanto à queda de qualidade do serviço contratado.
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. 

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

Oferecer atendimento adequado às necessidades, atendimento médico, refeições adequadas e 
condições de higiene e limpeza, conforme determina a legislação sobre o assunto, especialmente a 

ANVISA. 
dade 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 hipóte

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

Organizar e manter atualizados e com fácil acesso os documentos necessários à fiscalização, 

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

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

Garantir fornecimento de fraldas descartáveis, material para curativos, sondas, medicação e 

Garantir serviços de limpeza diária dos quartos, banheiros e ambientes comuns da Instituição.
Garantir serviços de lavanderia. 
Garantir alimentação especial quando houver indicação médica, em conformidade com o disposto 
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Assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua, bem 
ivas, lúdicas e de lazer na comunidade. 

Proporcionar acolhimento humanizado, escuta qualificada e encaminhamentos psicossociais que 

dades, interesses e possibilidades do 

Contribuir para a construção progressiva da autonomia, com maior independência e protagonismo 

rau de dependência do usuário, quando necessário, por técnicos 
devidamente habilitados, com apresentação de documentos hábeis e relatório técnico fundamentado. 

Somente realizar o desacolhimento do usuário mediante aval equipe técnica da Proteção Social 
PR, por meio de parecer técnico, de 

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 

er toda a articulação necessária para conservação do corpo até a 
efetivação do translado (se houver necessidade de translado); fornecer à Secretaria de Assistência Social 

acordo com a nota de empenho do período a 

Durante o período de vigência do contrato deverá manter alvará sanitário atualizado expedido pelo 

o, em conformidade com o estabelecido no 

Encaminhar imediatamente o idoso ao serviço de saúde de referência em caso de intercorrência 

necessário encaminhar o idoso para 

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 

jam corrigidas todas as falhas detectadas, inclusive quanto à queda de qualidade do serviço contratado. 
Comunicar a equipe técnica da Proteção Social Especial toda e qualquer intercorrência que diz 

, acidentes, ou qualquer fato de relevância 

se, integralmente, por danos causados aos empregados ou a terceiros, em caso de 

Oferecer atendimento adequado às necessidades, atendimento médico, refeições adequadas e 
condições de higiene e limpeza, conforme determina a legislação sobre o assunto, especialmente a 

dade 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 

Expedir e Armazenar relatório com os dados pessoais do paciente, laudo médico, atendendo, 

s documentos necessários à fiscalização, 

Disponibilizar profissionais para serviços externos do CONTRATANTE como Consultas médicas, 

odutos de higiene particular, vestuário, roupas de cama, mesa e banho 

Garantir fornecimento de fraldas descartáveis, material para curativos, sondas, medicação e 

quartos, banheiros e ambientes comuns da Instituição. 

Garantir alimentação especial quando houver indicação médica, em conformidade com o disposto 
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ll) Garantir aos idosos a alimentação, ofe
exigências e recomendações das Resoluções 283/2005 
manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento e distribuição dos alimentos.
mm) Abrigar o idoso no prazo máximo de 
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, especial
e a Norma Operacional de Recursos Humanos do SUAS 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
a) Realizar o pagamento da prestação de serviço pelas vagas efetivamente preenchidas.
b) Realizar o acompanhamento, vis
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 c
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 ass
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)
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
assinatura do termo aditivo, a licença sanitária do estabelecimento atualizada, sob pena de
contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
 
O Município realizará o acompanhamento da execução dos serviços contratados por meio de auditorias, 
comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob responsabilidade
designado(s) para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser registradas em relatórios 
anexados ao processo de credenciamento. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os fiscais mencionados na CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA deste contrato possuem 
autonomia para realizações de visitas in loco sem aviso prévio, independentemente de dia 
 
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

1900 06.005 
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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.

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis após solicitação formal da 
Secretaria de Assistência Social e sua equipe técnica. 

Possuir inscrição no Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e/ou Conselho Municipal de 

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 
e a Norma Operacional de Recursos Humanos do SUAS - NOB/RH. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Realizar o pagamento da prestação de serviço pelas vagas efetivamente preenchidas.
Realizar o acompanhamento, visitas e análise de relatórios técnicos fornecidos pela CONTRATADA.
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 

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.

Solicitar readequação de grau de dependência, quando o usuário apresentar melhora relativa às 
ue reduzam seu grau de dependência. 

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

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 

ÊNCIA 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, 

, nos termos do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, através de Termo Aditivo. 

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

DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

O Município realizará o acompanhamento da execução dos serviços contratados por meio de auditorias, 
comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob responsabilidade
designado(s) para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser registradas em relatórios 
anexados ao processo de credenciamento.  

Os fiscais mencionados na CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA deste contrato possuem 
omia para realizações de visitas in loco sem aviso prévio, independentemente de dia 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

Funcional programática Elemento de despesa

08.241.0801.2.019 3.3.90.39.53.00

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

2103  Página 4 

recendo, no mínimo, seis refeições diárias, observando as 
ANVISA no que se refere a 

manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento e distribuição dos alimentos. 
após solicitação formal da 

Possuir inscrição no Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e/ou Conselho Municipal de 

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 

mente a RDC nº 283/2005 - ANVISA 

Realizar o pagamento da prestação de serviço pelas vagas efetivamente preenchidas. 
itas e análise de relatórios técnicos fornecidos pela CONTRATADA. 

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 

umprir todas as obrigações contratuais, sendo que em 
nenhum momento eximirá a CONTRATADA das responsabilidades fixadas na legislação vigente. 

Solicitar readequação de grau de dependência, quando o usuário apresentar melhora relativa às 

Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

umidos 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 

assinatura, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da administração, 

, nos termos do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, através de Termo Aditivo.  

CONTRATADA deverá apresentar no ato da 
assinatura do termo aditivo, a licença sanitária do estabelecimento atualizada, sob pena de rescisão do 

O Município realizará o acompanhamento da execução dos serviços contratados por meio de auditorias, 
comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob responsabilidade do(s) fiscal(ais) 
designado(s) para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser registradas em relatórios 

Os fiscais mencionados na CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA deste contrato possuem 
omia para realizações de visitas in loco sem aviso prévio, independentemente de dia ou horário. 

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

Elemento de despesa Fonte 

3.3.90.39.53.00 000 
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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 
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 parce
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 
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 
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
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 antece
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 
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.
 
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 prev
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 in
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. 
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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 eFEDERAL e após o recebimento definitivo 
do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada pela 

O valor mensal previsto neste edital é o valor máximo a ser pago pelo 
essoa 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 parce

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 

O Município efetuará o desconto dos impostos do valor contratado, conforme 

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 
anterior à data prevista para o reajuste. 

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. 

A CONTRATADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para 
tanto, notificar previamente a Administração, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADINPLENCIA 

Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de Francisco Beltrão, garantida a 
adastrados as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

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 

DA MULTA 

O CONTRATANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 e artigo 87, inciso II, 

a) pela recusa em executar os serviços ora contratados, sofrerá as penalidades previstas no art. 87, II, da 
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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 

após o recebimento definitivo 
do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada pela 

O valor mensal previsto neste edital é o valor máximo a ser pago pelo 
essoa 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 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 

O Município efetuará o desconto dos impostos do valor contratado, conforme 

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 

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 

Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do CONTRATANTE, o presente contrato 
.º 8.666/93, pelo CONTRATANTE a qualquer 

A CONTRATADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADINPLENCIA 

Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de Francisco Beltrão, garantida a 
adastrados as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em desacordo com o 
istas 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 

ciso IV, do artigo 58 e artigo 87, inciso II, 

a) pela recusa em executar os serviços ora contratados, sofrerá as penalidades previstas no art. 87, II, da 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

 

 
b) Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, será aplicada multa de 
trinta e três por cento) por dia de atraso
limitada a 30 (trinta) dias. Contar-se
Credenciamento; 
 
c) Multa de até 5% (cinco por cento) 
dos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS 
 
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
 
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 incorpo
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
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 lici
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 li

o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 
níveis artificiais e não-competitivos;

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 organis
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-
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.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

b) Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, será aplicada multa de 
trinta e três por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação, 

se-á o prazo a partir da data limite para a execução fixada neste Termo de 

5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela inexecução total ou parcial 

DOS CASOS OMISSOS 

casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais de direito. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A CONTRATADA fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a realização 

A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE qualquer 
irregularidade de que tenha conhecimento. 

A CONTRATADA deverá executar, conforme a melhor técnica, os serviços 
contratados, obedecendo rigorosamente às normas técnicas respectivas. 

As condições estabelecidas no Chamamento público nº 007/2019 e na proposta 
apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de 

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.

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.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
“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;
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais li
o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 

competitivos; 
“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 

“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.

Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 

-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 

s ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
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b) Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33% (zero vírgula 
, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação, 

prazo a partir da data limite para a execução fixada neste Termo de 

sobre o valor estimado para o contrato, pela inexecução total ou parcial 

casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.  

A CONTRATADA fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a realização 

A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE qualquer 

A CONTRATADA deverá executar, conforme a melhor técnica, os serviços 

As condições estabelecidas no Chamamento público nº 007/2019 e na proposta 
apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de 

radas 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. 

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. 

se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 

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

“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 

“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 

“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
mo 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. 

Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 

e 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 

s ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
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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 integral
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
4.803.962-6. 

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo 
Secretaria Municipal de Assistência Social: VALTEMIR GOMES SEVERO, cujo CPF nº 068.323.619
e-mail valtemirgomesas@hotmail.com
cujo  CPF N° 841.446.709-10, telefone 3524

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
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo 
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, 
 
 
 

CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 

PREFEITO MUNICIPAL   

CONTRATANTE  

  
 
TESTEMUNHAS:  
 
ANTONIO CARLOS BONETTI  
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Considerando os propósitos do contido acima, a CONTRATADA concorda e 
autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integral
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 

licitação e à execução do contrato. 

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 

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo 
Secretaria Municipal de Assistência Social: VALTEMIR GOMES SEVERO, cujo CPF nº 068.323.619

valtemirgomesas@hotmail.com, telefone (46) 3520-2190 e CLAUDINÉIA LUNKES CREMONESE, 
10, telefone 3524-2331. 

DA SUCESSÃO E FORO 

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 

neste referido foro. 

Francisco Beltrão, 01 de novembro de 2022. 

LAR FASES E VIDA INSTITUICAO
 PARA IDOSOS LTDA

CONTRATADA

LEIDIANE MARI

CPF 042.979.729-

NADIA TERESINHA BONATTO
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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 

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DOS SERVIÇOS 

A gestão do presente instrumento ficará a cargo da Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora 
00 e portadora do RG nº 

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo Servidores da 
Secretaria Municipal de Assistência Social: VALTEMIR GOMES SEVERO, cujo CPF nº 068.323.619-98, 

e CLAUDINÉIA LUNKES CREMONESE, 

instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
se por si e seus sucessores, 

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 

LAR FASES E VIDA INSTITUICAO 
PARA IDOSOS LTDA 

CONTRATADA 

LEIDIANE MARI 

-05 

NADIA TERESINHA BONATTO 


