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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 
Contrato de Prestação de Serviços nº 1136/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa CASA DE APOIO
 
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
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 
CASA DE APOIO HOPE LTDA, inscrit
André, 88,   CEP: 82900300, Bairro 
representada neste ato pela Senhora  MARILIS VIANA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 
610.462.809-53 e portadora do RG nº 4.091.610
cidade de Curitiba – PR, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações 
subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da 
as seguintes cláusulas e condições.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 
O objeto do presente termo é a prestação de serviços de Instituição de Longa Permanência, para internação 
da paciente Alessandra Aparecida Pimentel da Silva, portadora de deficiência intelectual grave (transtorno 
esquizoafetivo - CID F25), pelo período de 12 (doze) meses atendendo a determinação judicial nº 
0001741.33.2022.8.16.0083, de acordo com as especificações abaixo: 
 
Item Código 

 
Descrição  

1 84237 Moradia para pessoa jovem com transtorno psiquiátrico que 
apresenta a situação social de rompimento do vínculo 
familiar. O serviço deverá ofertar supervisão 24 horas diárias 
e assistência de equipe multiprofissional, para a realização 
desde os cuidados básicos (al
sono/vigília) até a realização de terapias necessárias, 
tratamento e administração medicamentosa, bem como a 
assistência à saúde em caso de intercorrências clinicas e 
psiquiátricas.   

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
assim como ao processo de dispensa nº 157/2022.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
 
O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE s
a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato, será de responsabilidade exc
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor pelo qual será contratado o objeto não será atualizado até o final do 
prazo previsto para execução. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designad
Município e acompanhada ainda 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 - Os recursos destinad
licitação nº 157/2022 e consequente contrato, são oriundos da receita 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato de Prestação de Serviços nº 1136/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa CASA DE APOIO HOPE 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° 

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

CASA DE APOIO HOPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.504.445/0001-68, com sede na Rua Santo 
, Bairro Cajurú, na cidade de Curitiba/PR, doravante designada CONTRATADA, 

representada neste ato pela Senhora  MARILIS VIANA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 
53 e portadora do RG nº 4.091.610-5, residente na Rua Rio Vila Guaira, 614, Bairro Guaira, na 

estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações 
subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da dispensa de licitação 

ições. 

DO OBJETO 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços de Instituição de Longa Permanência, para internação 
da paciente Alessandra Aparecida Pimentel da Silva, portadora de deficiência intelectual grave (transtorno 

CID F25), pelo período de 12 (doze) meses atendendo a determinação judicial nº 
0001741.33.2022.8.16.0083, de acordo com as especificações abaixo:  

Unidade Quantidade 

para pessoa jovem com transtorno psiquiátrico que 
apresenta a situação social de rompimento do vínculo 

ofertar supervisão 24 horas diárias 
e assistência de equipe multiprofissional, para a realização 
desde os cuidados básicos (alimentação, higiene pessoal, 
sono/vigília) até a realização de terapias necessárias, 
tratamento e administração medicamentosa, bem como a 
assistência à saúde em caso de intercorrências clinicas e 

MES 12,00 

Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
dispensa nº 157/2022. 

DO PREÇO 

O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE s
a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).

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.

O valor pelo qual será contratado o objeto não será atualizado até o final do 

DO PAGAMENTO  

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designad
Município e acompanhada ainda 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 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata 
157/2022 e consequente contrato, são oriundos da receita do bloco de custeio das ações e 
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Contrato de Prestação de Serviços nº 1136/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
 

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° 

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

68, com sede na Rua Santo 
Cajurú, na cidade de Curitiba/PR, doravante designada CONTRATADA, 

representada neste ato pela Senhora  MARILIS VIANA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 
ra, 614, Bairro Guaira, na 

estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações 
licitação nº 157/2022, mediante 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços de Instituição de Longa Permanência, para internação 
da paciente Alessandra Aparecida Pimentel da Silva, portadora de deficiência intelectual grave (transtorno 

CID F25), pelo período de 12 (doze) meses atendendo a determinação judicial nº 

 Valor mensal 
R$ 

Valor total R$ 

2.900,00 34.800,00 

Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 

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$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais). 

O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
lusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 

inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 

O valor pelo qual será contratado o objeto não será atualizado até o final do 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo 
Município e acompanhada ainda 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 

os ao pagamento do objeto de que trata a dispensa de 
do bloco de custeio das ações e 
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serviços públicos em saúde. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA 
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua na
na aprovação definitiva do recebimento 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será realizado 
processamento, através de sua Tesouraria.
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregul
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.
 
PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente
 
PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
DOTAÇÕES 
Conta da 
despesa 

Funcional programática

5560 08.006.10.301.1001.2046
 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/o
domicílio/sede da Contratada e da quitação da 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

 
Os serviços deverão ser realizados
moradia), com atendimento supervisionado, equipe multiprofissional, tratamento terapêutico, 
medicamentoso, alimentação, cuidados com higiene pessoal, dormitório, atividades extras e demais 
necessidades apresentadas pela paciente Alessandra Aparecida Pimentel da Silva.
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A vigência do presente termo é de 12(doze) meses, prorrogáveis por iguais e 
sucessivos períodos, conforme as necessidades de manutenção dos serviços para a Sra. Alessandra
Aparecida Pimentel da Silva, com o art. 57, inciso II da Lei n. º 8.6
mesmo artigo da lei retro mencionada.
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
 
a) DA CONTRATADA:  
1- Compreender o sofrimento psíquico da paciente e ofertar supervisão multiprofissional para a estabilidade 
de seu quadro clinico;  
2-  Acompanhar os cuidados básicos de alimentação, higiene pessoal, sono/vigília;
3-  Oferecer atenção, acompanhamento terap
4- Disponibilizar de manejo para possíveis crises e diagnósticos apresentados;
5- Prover de acesso a assistência de saúde caso apresentar intercorrências em seu quadro clínico e 
psíquico; 
6- Tratar com respeito suas relações sociais
7- Ofertar ambiente e estrutura adequada que cumpra com as necessidades diárias, proporcione 
acolhimento e bem-estar para qualidade de vida; 
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As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA 
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 

Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua na
na aprovação definitiva do recebimento dos serviços. 

O pagamento será realizado pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 

Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade. 

As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 

Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta. 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta:  

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte

08.006.10.301.1001.2046 494 3.3.90.39.50.10 Do Exercício

A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 

FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/o
domicílio/sede da Contratada e da quitação da Dívida Ativa da União.  

DO PRAZO E DA FORMA DE EXECUÇÃO 

Os serviços deverão ser realizados mediante nota de empenho, nas dependências da CONTRATADA (na 
ndimento supervisionado, equipe multiprofissional, tratamento terapêutico, 

medicamentoso, alimentação, cuidados com higiene pessoal, dormitório, atividades extras e demais 
necessidades apresentadas pela paciente Alessandra Aparecida Pimentel da Silva. 

A vigência do presente termo é de 12(doze) meses, prorrogáveis por iguais e 
sucessivos períodos, conforme as necessidades de manutenção dos serviços para a Sra. Alessandra

com o art. 57, inciso II da Lei n. º 8.666/93 e observado o Parágrafo Quarto, do 
mesmo artigo da lei retro mencionada. 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Compreender o sofrimento psíquico da paciente e ofertar supervisão multiprofissional para a estabilidade 

Acompanhar os cuidados básicos de alimentação, higiene pessoal, sono/vigília; 
Oferecer atenção, acompanhamento terapêutico e medicamentoso; 
Disponibilizar de manejo para possíveis crises e diagnósticos apresentados; 
Prover de acesso a assistência de saúde caso apresentar intercorrências em seu quadro clínico e 

Tratar com respeito suas relações sociais, culturais, econômicas e espirituais; 
Ofertar ambiente e estrutura adequada que cumpra com as necessidades diárias, proporcione 

estar para qualidade de vida;  
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As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, 

Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará 

CONTRATANTE, após regular e devido 

aridade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 

na sede do CONTRATANTE, no 

Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 

Grupo da fonte 

Do Exercício 

A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 

FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do 

nas dependências da CONTRATADA (na 
ndimento supervisionado, equipe multiprofissional, tratamento terapêutico, 

medicamentoso, alimentação, cuidados com higiene pessoal, dormitório, atividades extras e demais 
 

A vigência do presente termo é de 12(doze) meses, prorrogáveis por iguais e 
sucessivos períodos, conforme as necessidades de manutenção dos serviços para a Sra. Alessandra 

66/93 e observado o Parágrafo Quarto, do 

Compreender o sofrimento psíquico da paciente e ofertar supervisão multiprofissional para a estabilidade 

Prover de acesso a assistência de saúde caso apresentar intercorrências em seu quadro clínico e 

Ofertar ambiente e estrutura adequada que cumpra com as necessidades diárias, proporcione 
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8- Responsabilizar-se pela indenização de danos causados ao paciente, decor
voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, ficando assegurado o direito de regresso;
9-Atender com dignidade, respeito de modo universal e igualitário, mantendo
prestação de serviços e cumprindo com as diretrizes da Política Nacional de Humanização 
10-  Apresentar licença sanitária e Alvará de Funcionamento atualizados, sempre que solicitado; e
11- Manter em regularidades suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
bem como sua situação junto aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas atividades, cabendo
ao órgão ou entidade contratante, sempre que estes julgarem necessário, as comprovações dessa 
regularidade 

b) DO CONTRATANTE: 
 
1-FiscalizaraexecuçãodoContrato,b
prévioempenhoparaefetuarospagamentos,
Administrativo encaminhará o empenho ao prestador de serviços, que emitirá Nota Fiscal da prestação de 
serviços realizados; e 
2- Realizarvisitas in locojunto à CONTRATAD
3 – Efetuar o pagamento dos serviços prestad
(BPC) para tal finalidade. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA MULTA 
 
Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas obrigações 
assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, está ficará então sujeita ao 
pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações subseqüentes e demais 
legislações pertinentes a matéria. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
 
O presente contrato poderá ser rescindido de 
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuí
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente cont
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral re
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
 
CLÁUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES
 
As condições estabelecidas no p
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento,
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
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se pela indenização de danos causados ao paciente, decorrente de ação ou omissão 
voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, ficando assegurado o direito de regresso;

Atender com dignidade, respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na 
do com as diretrizes da Política Nacional de Humanização 

Apresentar licença sanitária e Alvará de Funcionamento atualizados, sempre que solicitado; e
Manter em regularidades suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

bem como sua situação junto aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas atividades, cabendo
ao órgão ou entidade contratante, sempre que estes julgarem necessário, as comprovações dessa 

oContrato,bem comoobservaro 
paraefetuarospagamentos,medianteapresentação defaturasmens

Administrativo encaminhará o empenho ao prestador de serviços, que emitirá Nota Fiscal da prestação de 

zarvisitas in locojunto à CONTRATADAsemprequenecessário. 
Efetuar o pagamento dos serviços prestados, bem como gerir o benefício de prestação continuada 

 

Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas obrigações 
assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, está ficará então sujeita ao 
pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações subseqüentes e demais 

DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 

gência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 

sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato. 
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 

A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuí
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 

ive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

DAS PARTES INTEGRANTES 

processo de dispensa nº 157/2022 e na proposta apresentada pela 
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
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rente de ação ou omissão 
voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, ficando assegurado o direito de regresso; 

se sempre a qualidade na 
do com as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH; 

Apresentar licença sanitária e Alvará de Funcionamento atualizados, sempre que solicitado; e 
Manter em regularidades suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e parafiscais, 

bem como sua situação junto aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas atividades, cabendo-lhe apresentar 
ao órgão ou entidade contratante, sempre que estes julgarem necessário, as comprovações dessa 

critériode 
apresentação defaturasmensais.  O Departamento 

Administrativo encaminhará o empenho ao prestador de serviços, que emitirá Nota Fiscal da prestação de 

os, bem como gerir o benefício de prestação continuada 

Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas obrigações 
assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, está ficará então sujeita ao 

valor total atualizado do contrato, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações subseqüentes e demais 

pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 

sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 

A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 

rato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 

sponsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 

ive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 

dispensa nº 157/2022 e na proposta apresentada pela 
independentemente de transcrição. 

Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
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modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATAD
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
  
A fiscalização deste instrumento será efetuada pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor MANOEL 
BREZOLIN, inscrito no CPF/MF sob o nº 
 
A fiscalização do recebimento dos 
Coordenadora da Atenção Secundária da Secretaria Municipal de Saúde,
(46) 3520-2128. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
 
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 
que seja, tanto por conta própria qu
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econ
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 
 
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, elegen
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, 07 de novembro de 2022.
 
 
 

CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 

PREFEITO MUNICIPAL   

CONTRATANTE  

  
 
TESTEMUNHAS:  
 
ANTONIO CARLOS BONETTI  
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Estado do Paraná 
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licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

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 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A fiscalização deste instrumento será efetuada pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor MANOEL 
BREZOLIN, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.066.200-20 portador do RG nº 7.731.242

A fiscalização do recebimento dos serviços ficará a cargo da servidoraMarcela Gonçalves Trevisan, 
Coordenadora da Atenção Secundária da Secretaria Municipal de Saúde,CPF nº 050.160.759

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econ
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

 DA SUCESSÃO E FORO 

es 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 

em direito permitidas neste referido foro. 

Francisco Beltrão, 07 de novembro de 2022. 

CASA DE APOIO HOPE LTDA

CONTRATADA

MARILIS VIANA DA SILVA

CPF 610.462.809-

MANOEL BREZOLIN
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modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
A, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 

A fiscalização deste instrumento será efetuada pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor MANOEL 
20 portador do RG nº 7.731.242-0. 

Marcela Gonçalves Trevisan, 
050.160.759-56, telefone 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 

anto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

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

do 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 

CASA DE APOIO HOPE LTDA 

CONTRATADA 

MARILIS VIANA DA SILVA 
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MANOEL BREZOLIN 


