
 

 

CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO Nº 31/2021 

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

O Município de Campos Novos, através do Fundo Municipal de Assistência Social, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.850.671.0001-

04, representado neste ato pela Secretária Sr. ª Marta Ramos, brasileira, casada, portadora 

do CPF nº. 048.979.049-60, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, 

de outro lado, a Empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, 

cadastrada no CNPJ sob o nº. 83.754.341/0001-80, com sede a rua Miguel Francisco 

Drissen nº 51, Centro, Municipio de Curitibanos/SC, CEP 89.520-000, doravante 

designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Presidente, 

Senhor Alzani Adriano Scur, portador do RG nº. 6.833.577, e CPF nº. 906.944.229-91, 

firmam o presente contrato, de acordo com o que consta do Edital de Credenciamento 

nº 01/2021, Processo licitatório nº 04/2021, que fica fazendo parte integrante deste, 

sujeitando-se, ainda, às normas da Lei Federal no 8.666/93, e suas atualizações, sob as 

cláusulas e condições seguintes e em total consonância com o instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

O presente CONTRATO tem por objeto credenciamento de Instituição especializada no 

acolhimento institucional para idosos, conforme as necessidades do Fundo Municipal de 

Assistência Social do Município de Campos Novos - SC. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

Pela execução dos serviços de que trata a cláusula primeira, o MUNICÍPIO pagará ao 

CONTRATADO o valor unitário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao mês 

por idoso acolhido na Instituição. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 



 

 

Os serviços serão iniciados mediante a emissão de requisição, a qual será emitida pelo 

Fundo Municipal de Assistência Social. 

A relação dos serviços, a forma como devem ser prestados e os respectivos preços estão 

relacionados no Edital e seus anexos. 

Os valores serão fixos e irreajustáveis durante o período do credenciamento, salvo para 

observância do equilíbrio econômico dos contratos. 

Será vedado o pagamento de sobretaxas de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA QUARTA – FATURAS, RELATÓRIOS E RETIFICAÇÕES 

O pagamento pela prestação dos serviços, objeto da presente licitação, será efetuado em 

até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, em favor da credenciada, mediante 

depósito bancário em sua conta corrente; 

Os serviços serão pagos proporcionalmente ao número de idosos acolhidos, através de 

relatório mensal dos serviços prestados devidamente fiscalizado e aceito pelo Fundo 

Municipal de Assistência Social. 

A Instituição deverá emitir a primeira nota fiscal após o término do primeiro mês da 

prestação de serviços; 

Nota Fiscal deverá discriminar as quantidades dos serviços efetivamente prestados, bem 

como a período de sua efetiva realização; 

O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais 

deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação; 

Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção 

monetária; 

Se a pessoa internada receber aposentadoria ou benefício previdenciário, deverá arcar 

com o pagamento de sua internação junto a credenciada, com o devido abatimento do 



 

 

preço sugerido pelo presente credenciamento, sendo limitada o valor de 70% de seus 

vencimentos, conforme estabelece o art. 35, §2º do Estatuto do Idoso. 

Os valores relativos à remuneração serão creditados pelo Município em favor da 

CREDENCIADA, através de transferência bancária em conta a ser indicada pela 

CREDENCIADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente certame correrão as contas de 

dotação específica da área requisitante no orçamento do exercício de 2021. 

 

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO 

As partes contratantes poderão propor, a qualquer tempo, a rescisão do presente 

CONTRATO nas hipóteses de comprovado inadimplemento de qualquer de suas 

cláusulas e condições, superveniência de normas legais ou eventos que o tornem material 

ou formalmente inexequível, ou mútuo consenso das partes contratantes, mediante pedido 

escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, contados a partir do recebimento da referida 

comunicação pela outra parte. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO E VIGÊNCIA 

O prazo de vigência será a partir da assinatura do presente Termo de Credenciamento, 

valida pelos próximos 12 (doze) meses subsequentes, condicionada sua eficácia a 

publicação, em extrato, no veículo de publicações oficiais do Município. 

 

CLÁUSULA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO 

Caberá a CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do 

Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, 

conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 

 



 

 

CLÁUSULA NONA – DA APRECIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 

O presente Instrumento será objeto de apreciação pela Controladora Interna do 

Município, não se responsabilizando o CONTRATANTE, se este, por qualquer motivo, 

denegar-lhe aprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplicar-se-ão a este contrato os princípios constitucionais da Administração Pública, a 

Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Orgânica do Município de Campos Novos- SC 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Campos Novos- SC, com exclusão de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos oriundos 

da execução deste Contrato. 

E, por estarem de acordo, é digitado este instrumento, em 02 (duas) vias originais, que 

vai rubricado nas primeiras e assinado na última folha pelas partes inicialmente 

nomeadas, na presença das testemunhas abaixo arroladas, extraindo-se tantas cópias 

quantas se fizerem necessárias. 

Campos Novos, 09 de dezembro de 2021.  

 
________________________________ 

FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

CNPJ 01.850.671/0001-04 
MARTA RAMOS  

SECRETÁRIA MUNICIPAL 
CONTRATANTE  

_______________________________ 
ASSOCIAÇÃO B. FREI ROGERIO 

CNPJ Nº. 83.754.341/0001-80 
ALZANI ADRIANO SCUR 

PRESIDENTE 
CONTRATADA

 
 

Testemunha:  

1ª:___________________________                         2ª:___________________________ 


