
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

lnexigibilidade de Licitação 03/2022 

CONTRATO Nº 003/2022 ID 3651 
IL 03/2022 

CONTRATO POR PREÇO UNITÁRIO QUE 
ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE 
FAZENDA RIO GRANDE E TATIANA 
HARDT COLAÇO DOS SANTOS 
06435176930 

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público 
interno, estabelecido à Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no 
CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. 
Nassib Kassem Hammad, brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio 
Grande, portador da Carteira de Identidade RG nº. 4.165.940-8 SESP/PR e 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 640.846.399-15, e assistido pelo Procurador do 
MunicípioSr. Carlos Kroiss, em conjunto com a Secretária Municipal de 
Assistência Social Sra. Doriane Marisa Bruner Hammad, inscrita no CPF nº 
716.616.039-04,doravante denominada CONTRATANTE, e TATIANA HARDT 
COLAÇO DOS SANTOS 06435176930, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob n.º 41.818.082/0001-63, Inscrição Estadual nº. Isenta, 
Inscrição Municipal nº. 253809, estabelecida na Rua Rio de Janeiro, nº. 440, 
Estados - Fazenda Rio Grande/PR, CEP: 83830-242, Fone: (41) 98473-1129, 
e-mail: taty hardt@hotmail.com, por sua representante legal, Sra. Tatiana 
Hardt Colaço dos Santos, inscrita no CPF sob nº. 064.351.769-30, doravante 
denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, 
pactuam o presente Contrato de Prestação de Serviços, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho exarado no processo administrativo n.º 4298/2022 e 
que se regerá pela Lei n.0 8.666/93, além das cláusulas e condições abaixo 
discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a 
saber: 

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, 1, Lei n.º 
8.666/93) 

Cláusula Primeira - Constitui objeto do presente instrumento o Credenciamento 
de cuidador social, mediante contrato de prestação de serviços, para os 
usuários do Sistema Único de Assistência Social - SUAS do Município de 
Fazenda Rio Grande. 

Parágrafo único: A execução dos serviços técnico-profissionaisa serem 
prestados pelo contratado, sendo pessoa jurídica, através de funcionário, a 
seguir fixada: 
I ITEM I UNI ESPECIFICAÇÃO 
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Credenciamento de cuidador social, mediante contrato de 
prestação de seNiços, para os usuários do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS do Município de Fazenda Rio Grande 

Esr2ecificações comr2lementares: Escala: 12 X 36 horas; 
Formação: Ensino Médio ou Equivalente; SupeNisão: A cargo 
das coordenações da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
Salário base de acordo com a Lei Complementar nº 92/2014 -
PMFRG: R$ 2.090,67; Prazo de execução de até 12 (doze) 
meses, com previsão de contratação de até 20 postos por mês. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,11, da Lei n.º 8.666/93) 

Cláusula Segunda - O objeto será executado através de prestação de seNiço 
por preço unitário. 

Parágrafo único: Os seNiços referidos na Cláusula primeira serão executados 
pelo Contratado (e/ou por seufuncionário), nas Unidades de Assistência Social 
do Município de Fazenda Rio Grande. A escala de prestação de seNiço e o 
local serão determinados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, 111, Lei n.º 
8.666/93). 

Cláusula Terceira - O valor total do presente contrato, correspondente ao 
preço fornecido aomunicípio de acordo com os valores constantes no Termo de 
Referência (Anexo 1) do edital de Credenciamento - Chamada Pública 
010/2021, é de R$ 2.090,67 (Dois mil e noventa e sessenta e sete reais) no 
qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre o objeto deste 
contrato e refere-se à previsão para onze meses, totalizando o valor de R$ 
22.997,37 ( Vinte e dois mil e novecentos e noventa e sete reais e trinta e sete 
centavos). 

Parágrafo único: O CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO, 
pelos seNiços efetivamente prestados, a importância correspondente aos 
honorários profissionais ao tempo e quantitativo de prestação de seNiço nos 
padrões estabelecidos no Termo de Referência (Anexo 1). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula Quarta - O pagamento será efetuado através de depósito bancário, 
em até 30 (trinta) dias contados da liquidação da nota fiscal/fatura, conforme 
disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da 
Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria de Assistência 
Social e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à 
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Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da 
União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais - INSS, de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Tributos Municipais e Tributos 
Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

Parágrafo Primeiro: É vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação 
ao Termo de Referência; 

Parágrafo Segundo: É vedado a quaisquer terceiros, exercerem atribuições do 
credenciamento; 

Parágrafo Terceiro: É vedado o cometimento a terceiros da atribuição de 
proceder ao credenciamento ou realizar a intermediação ao pagamento pelos 
serviços prestados; 

Parágrafo Quarto: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já 
estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, manutenção, leis sociais, 
instalação, bem como todo o material e equipamento necessário para a 
execução dos serviços. 

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO 
CONTRATO (Art. 55, IV, Lei n.º 8.666/93). 

Cláusula Quinta - O Contrato decorrente deste Edital de Credenciamento 
vigorará por 11 (onze) meses a partir da data de sua assinatura, sendo 
possível sua prorrogação por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 
57, Inciso 11, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por 
qualquer das partes, sem ônus, mediante comunicação por escrito à outra 
parte de no mínimo 30 dias de antecedência, observando-se, contudo, o 
disposto nos artigos 58, 77 e 78 da Lei n.º 8666 de 1993. (_ 

Parágrafo Segundo: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as atividades, 
descritas na Ordem de Serviço dentro do prazo de 03 (três) dias, contados da 
dat
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o direito de cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a consequente 
rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e 
Artigo 79, Inciso 1, da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores. 

Parágrafo Terceiro: O Contrato terá seu objeto executado por execução indireta 
preço unitário. 

Parágrafo Quarto:Para reajuste de preço será considerado o IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o qual incidirá somente se após 
decorridos 12 (doze) meses de contrato e obedecidos os valores de mercado. 
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DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei n.0 8.666/93). 

Cláusula Sexta - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por 
conta das seguintes dotações orçamentárias: 

Funcional Fonte 
17.03 08.244.0011 2.085.3.3.90.39 1000 
17.03 08.243.0011 6.005.3.3.90.39 1000 
17.04 08.244.0011 2.088.3.3.90.39 1000 
17.04 08.244.0011 2.092.3.3.90.39 1000 
17 .01 08.244.0011 2.078.3.3.90.39 1000 
17.02 08.244.0011 2.081.3.3.90.39 10941 
25.01 08.243.0011 6.010.3.3.90.39 1000 
25.01 08.243.0011 6.011.3.3.90.39 1000 

DA GARANTIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Cláusula Sétima - Para o presente contrato, não será exigida nenhuma 
garantia. 

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art. 55, VII e XIII, Lei n.º 
8.666/93) 

Cláusula Oitava - São responsabilidades da CONTRATADA, além das 
disposições contidas no Edital da Chamada Pública 010/2021. 
a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados; Atender as 
necessidades apresentadas pela coordenação conforme a tipificação do 
Serviço Socioassistencial, RESOLUÇÃO Nº 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 
2009. 

b) Manter o registro da folha ponto atualizada; 

c) Atender as demandas apresentadas nas Instituições de Acolhimento ou pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social; 

d) Utilizar-se de profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por 
quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que venham causar aos 
usuários dos serviços contratados. 

e) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, 
estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por 
prejuízos decorrentes das infrações a que der causa; 

f) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação. 
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Inclusive, manter o quadro de pessoal qualificado nas quantidades e 
qualidades constantes no documento de habilitação; 

g) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por 
ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidos para a contratante; 

h) Conduzir e executar os serviços de acordo com as normas técnicas do 
serviço e em estrita observância a legislação vigente; 

i) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se 
refere às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, bem como as que 
dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação 
específica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir 
sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1º, do Artigo 71, da Lei n.º 
8.666/93, com alterações subsequentes; 

j) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, aos seus escritórios ou 
em outro local indicado, para prestar esclarecimento sobre problemas 
relacionados com o objeto do Contrato. 

k) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE 
relacionadas com o objeto do contrato; 

1) Manter sempre atualizado os instrumentais técnicos das Unidades de 
Acolhimento, bem como Ata de Ocorrência; 

m) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza 
provenientes de serviços executados por força do Contrato; 

n) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, 
de todos os pormenores dos serviços; .. 

o) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços 
1

~ 

executados; 

p) Cumprir com todas as ex1gencias técnicas ambientais solicitadas pela 
legislação municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de 
execução obedeça a todos os requisitos dispostos nas normas de meio 
ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, 
decorrentes da execução. 

q) Realizar o serviço somente mediante apresentação da Ordem de Serviço 
emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 
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r) Realizar somente os serviços expressamente constantes da Ordem de 
Serviço referida no item anterior; 

s) Prestar atendimento aos usuários dos serviços hora contratados com a 
mesma importância e qualidade daqueles prestados aos particulares. 
Atendendo os usuários do serviço com dignidade e respeito, de modo universal 
e igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços; 

t) Notificar o contratante, na pessoa da Secretária Municipal de Assistência 
Social, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a impossibilidade 
de execução dos serviços, e viabilizando prontamente a solução do problema 
nesta correspondência; 

u) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 
obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os profissionais não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

v) Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda 
trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste Contrato, 
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
w) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham sido causados por seus 
profissionais durante a execução dos serviços ou decorrente do serviço objeto 
deste Contrato; 

x)Responder, em prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer 
solicitações/questionamentos da CONTRATANTE; 

y). Comunicar formalmente e imediatamente a CONTRATANTE quaisquer 
mudanças de endereço de correspondência e contato telefônico; 

Parágrafo Primeiro:São responsabilidades da CONTRATANTE: 

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda 
documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente 
Contrato; 

b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições 
estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato. 

c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da 
CONTRATADA; 

d) Comunicar, por escrito, imediatamente à CONTRATADA as irregularidades 
no desenvolvimento dos serviços; 

Parágrafo Segundo: É Vedado à Contratada: 
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a) Descumprir qualquer cláusula do presente contrato ou do instrumento 
convocatório da Chamada Pública n.0 010/2021; 

b) Cobrar do CONTRATANTE ou dos usuários dos serviços objeto do presente 
contrato,qualquer taxa ou sobretaxa em relação à tabela adotada; 

c) Cobrar quaisquer valores, a quaisquer títulos, dos usuários, quanto aos 
serviços prestados objeto do presente; 

d) Permitir a quaisquer terceiros o exercício dos serviços resultantes do 
credenciamento; 

e) Recusar-se a realizar os serviços solicitados em Ordem de Serviço; 

Cláusula Nona - A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no 
todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica. 

Cláusula Décima - Qualquer modificação que se faça necessária durante a 
vigência do contrato, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, 
através da Secretaria Municipal Assistência Social, que autorizará por escrito, 
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar na mesmas condições 
contratuais,os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na 
prestação dos serviços para melhor adequação técnica, obedecidos os limites 
legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, com alterações 
posteriores. 

Parágrafo Primeiro: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço 
correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo 
aditamento ao contrato primitivo, obedecidas às formalidades legais. 

Parágrafo Segundo: Os pagamentos dos serviços mencionados . neste item 
obedecerão às condições estabelecidas no Edital de Credenciamento -
Chamada Pública 010/2021. 

Cláusula Décima Primeira - A fiscalização para execução e prestação dos 
serviços, ficará a cargo de: Carlos Henrique da Cruz, matrícula nº 358580, 
como Fiscal de Execução e Rita de Cássia de Sá Ribas, matrícula nº 358999, 
como Fiscal de Gestão. A supervisão dos profissionais designados para a 
fiscalização da execução do objeto contratado estará a cargo de profissional 
habilitado que responde tecnicamente pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 

Parágrafo Único: A omissão ou descumprimento da CONTRATANTE ou da 
CONTRATADA em quaisquer clausulas, e exigências previstas no Edital de 
Chamamento Público 010/2021, ou neste contrato, poderá resultar na rescisão 
do presente contrato, sem prejuízo das demais cominações legais. 
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Cláusula Décima Segunda - Obriga-se a CONTRATADA, caso seja Pessoa 
Jurídica, para o bom andamento da prestação dos serviços, possuírem 
profissionais qualificados, de forma a garantir à execução do objeto do 
Contrato. 

Cláusula Décima Terceira - O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização 
poderá impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os 
mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com 
as especificações da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Cláusula Décima Quarta -A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade 
por danos causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, 
ou a usuários dos serviços, durante a execução dos serviços contratados, 
inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, 
indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer 
reclamação que possam surgir em decorrência. 

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei n.0 8.666/93). 

Cláusula Décima Quinta - O presente contrato poderá ser rescindido tanto pela 
CONTRATANTE como pela CONTRATADA, a qualquer momento durante sua 
vigência, mediante justificativa, e aviso prévio de no mínimo 30 dias. 

Parágrafo Primeiro: O presente contrato poderá ser rescindido por parte da 
CONTRATANTE, quando ocorrerem às hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 
8.666 de 1993, garantida a prévia defesa a CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo: A rescisão do presente contrato se ocorrer nas hipóteses 
do ar. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93 poderá ser ainda amigável, por 
acordo entre as partes, na forma do art. 79, li da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, 
nos termos da legislação. 

Parágrafo Terceiro: Em caso de rescisão do presente contrato por parte do 
contratante não caberá ao contratado direito a qualquer indenizaçãO. 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA (Art. 55, XI, Lei n.0 

8.666/93) · 

Cláusula Décima Sexta - O presente contrato está vinculado à Chamada 
Pública 010/2021. 

DA RELAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATO 

Cláusula Décima Sétima - A prestação dos serviços ora contratados não 
implica vínculo empregatício nem exclusividade de colaboração entre o 
contratante e o contratado. 
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Parágrafo Único: Sem prejuízo do acompanhamento e da fiscalização exercida 
pelo contratante, bem como da normatividade suplementar exercida pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social sobre a execução do objeto deste 
contrato, os contraentes reconhecem a prerrogativa de controle da autoridade 
normativa estabelecida. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei n.º 8.666/93) 

Cláusula Décima Oitava - O presente contrato rege-se pelas disposições 
expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, e pelos preceitos de 
Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais normas 
aplicáveis à espécie do Município de Fazenda Rio Grande/PR. 

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e 
suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios 
gerais de Direitos. 

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei n.0 8.666/93) 

Cláusula Décima Nona - A contratada é obrigado a manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
credenciamento. 

DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei n.0 8.666/93). 

Cláusula Vigésima - Concorda a CONTRATADA quanto ao foro privilegiado 
atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o Foro Regional de Fazenda Rio 
Grande, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que 
nele ficou convencionado. 
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Tatiana Hardt Colaço dos Santos 
TATIANA HARDT GOLAÇO DOS SANTOS 06435176930 

Duas testemunhas com nome legível e CPF: 
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Diário Oficial Eletrônico 
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA ruo GRANDE/ PR 

AVISO OE LICITAÇÃO 

A Càmara Mu11icipal de Fazenda Rio Grande toma publico que será realizada 

abertura de procedimentos licit.atótios. conforme planilha abai•o: 

MOÕALIDADêT NuMERb ABERTI.IAA7 OBJETO HORARIO 

Pregao ! 01/2022 09/02/2022 Serviços Gerais 09h30 
Eletrõmco 

~ ~~~nvlte ! 01/2022 14102/2022 SeNiços de Publicidade 09h 

l Tomada de l 0112022 03/03!2022 SelViÇOS de Coniabi!idade 09h 
Preços 

1 Tomada; 1 0212022 04/03/2022 
Estudos Preliminares. 09n 

1 Preços P101eto Básico e Executivo 

O edital refereme ao Pregao Eletrônico ac:irna estara disponlvel a partir do dia 

27/01/2022 no sile da Câmara Municipal ww,v.cnmamfazomf<iriqgrondo.pr.loq.t>r e 

no sile-p11ps-'fhw-compm5go:1emmnqnlgis.qoy pr. 
Os editaiS 1eferenle, a Carta Convife 01/2022 e Tomada de Preços 

0112022 e 0212022 estarao disponlveis a partir do dia 31f01/2022 no site da Câmara 

Municipal ~!l~OOIMde-M-lt+Obf, atraVês do link 
~rançle.pr leg brftransp:mmcia@dn,lnistrilça0;lllic;jtncoes/3t,ert3s 

Maiores informaçOes poderão ser retiradas atraves do fone 2627-1664 ou 

alravés do e-mail f1Çifaçqg5-1ilfa;cnd§rio9mnde.pt:leq.br. 

=----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Caordetu1çào de Comrurru 

EXTRATO DO CONTRATO N• 03/2022 ID 3651 

CONTRATANTE: PREFEIT\JRA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE: 

CONTRATADO: TATIANA HARDTCOLAÇO DOS SANTOS 06435176930; 

CNPJ: 41.818.082./0001-63; 
OBJETO: "Credenciamento de cuidador soda/, mediante coib"ato de prestaçao de serviços, 

para os usuários do Sistema Único de Assistência Social - SUAS do Município de Fazenda 

RloGrande."; 
GESTORA DO CONTRATO: Rila de Céssia de Sá Ribas - Malrirula n• 358999; 

FISCAL ADMINISTRATIVO: Cer1oe Hervjque da Cruz - Matnalla n• 358580; 

MODALIDADE: Chama<ia PUbllca nº 10/2021 - lnexlglb!Udade de Licitação nº 03/2022: 

PROTOCOLO: 4298/2022: 
PROCESSO ADMIN1STRATIVO: 0612022; 
PRAZO DE VIGêNCJA: 11 (onze) meses a partir da data de sue assinatura; 

VALOR: O valor lotal do presente contrato, correspondente ao p,eço fornecido aomunlciplo 

de acordo com os 118lotes constat\les no Termo de Referência (Anexo 1) do edital de 

Credenciamento - Chamada Pública 010/2021, é de R$ 2.090,67 (Dois mil e noventa e 

S&SSenta e sete reais) no qlJ8I se indui IOdos os tribulos, diretos ou indiretos. sobre o objeto 

deste conb"ato e refere-se é previsão para onze meses. totalizando o valor de R$ 22.997.37 

(Vinte e dois mll e novecenlos e noventa e sete reais e trinla e sete centavos); 

DATA DA ASSINATIJRA: 27,01/2022. 

Coordan11çio d• Contratos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ú,ordr11ação de Cm11ra1os 

EXTRATO DO CONTRATO Nº0412022 IO 3652 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE; 

CONTRATADO: JULIANA DE SOUZA LEAL; 
CNPJ: 42.380.193J0001~1 ; 
OBJETO: "Credenciamento de cuidador social. mediante conttato de prestação de serviços, 

para os usuários do Sistema único de Assistência Social • SUAS do Município ele Fazenda 

Rlo Grar'lde."; 
GESTORA DO CONTRATO:Rita de Càssia de Sé Ribas - MatrlaAa n• 358999; 

ASCAL ADMINISTRATIVO:carlos Henrique ela Crut • Matriaila rf' 358580; 

MODAUDADE:Charnacla PUbilca 01 0/2021 - lnexlglblllelade de Licitação 0412022; 

PROTOCOL0:4298/2022; 
PROCESSO ADMINJSTRATIV0:0712022: 
PRAZO DE VIGe:NCIA:11 (onze) meses a partir da data de sua asslnoturtl ; 

VALOR.:O 119lor total do prosente conlrato, correspondente ao preço íomecido ao munieipio 

de acordo com os valores constantes no Tenno de Referência (Anexo 1) do edital de 

Credel"ICiamento - Chamacla Publica 010/2021, é de RS 2.090.67 (Dois mH e novonta e 

.sessents. e sete reais) no qual se Inclui todo1 os tributos, diretos ou Indiretos, sobre o objeto 

deste ccntraI0 e refere-se à previsão para onze meses. IOlallzando o valor de R$ 22.997.37 

(vinte e dois mU e novecentos e noventa e sele reais e trinta e sete centavos); 

DATA DAASSINATIJRA: 27/01/2022. 

Coordcm:,çi o cio Contratos 

• 

SECRETARIA MUN ICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COfNdo,a,;iJo de ComNtu.r 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05l2022 ID 3653 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNlCiPIO DE FAZENDA RIO GRANDE; 

CONTRATADO: ROSfMEJRE DE FRANÇA CAETANO 04595931964; 

CNPJ: 
OBJETO: "Cr&dendamento de culclador social, mediante contrato da prest&çêo da serviços, 

pera os usuérios do Sistema Único ele Assistência Social - SUAS do Munldj)io de Fazenda 

Rio Gnlnde."; 
GESTORA DO CONTRATO: Rita de Céssla de Sã Ribas. MatriCUa n• 358999; 

FJSCAL ADMINISTRATIVO: Carlos Henrique da Cruz - Matricula n• 358580; 
MODALIDADE: ChamDda Publica nº 10fl021 - lne~bilidOde de Udtação nº 05120.22; 
PROTOCOLO: 429&'2022; 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0812022; 
PRAZO DEVIGêNCIA: 11 (onze)meses a partir da c1ata deslJ8 aS&inan.ra; 

VALOR: O valor lotai do presente contrato, corre,pondente ao p~ fomec:ldo ao rnuiicipio 

de acordo com os valOl'es constantes no Termo de Rorarênda (Anexo 1) do edital de 

Creclanciemento - Chamada Pública 010/2021. é da RS 2.090,67 (Dois mil e noventa e 

sessenta e sete reais ) no qual se Inclui todos os tributos, diretos ou Indiretos, sobre o objeto 

desta contrato e refere-ae é provisão para onze meses, totallmndo o valor da R$ 22.997,37 

(vinte e dois mil e novecentos a noventa a sete reais e trinta e sete cenUWOS): 
DATA DA ASSINATIJRA: 27/01/2022. 

Coordont.tçilo de Contratos 

SECRETARIA MUNICIPAL OE ADM INISTRAÇÃO 
Coordct1u,;ão de Camruras 

EXTRATO DO CONTRATO N• 06/202210 3654 

CONTRATANTE: PREFETT\JRA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANOE; 

CONTRATADO: CLEVER MARYNEUY ALFONZO NUNEZ 80135815940; 

CNPJ: 
OBJETO: "Credenciamento de cuidador social, rnedienle conlralO de prestaçAo de seNiÇOS, 

para os usuários do Sistema único de Assistência Sodal - SUAS do Munldplo de Fazenda 

Rio Grande."; 
GESTORA DO CONTRATO: Rita de Câssia de Sé Ribas - Matrlwa n• 358999: 

FJSCAL ADMINISTRATIVO: Carlos Henrique da Cruz- Mfltricula n" 358580; 

MODALIDADE: Chamada PUbllca nº 10/2021 • lnexlglbllidacle de Ucltaçao nº 06/2022: 

PROTOCOLO: 429812022; 
PROCESSO ADMINJSTRATIVO: 0912022; 
PRAZO DE VIG~NCIA: 11 (onze) meses a partir da data de sua assll"l8tura; 

VALOR: O valor total do presenta con1rato, correspondente ao preço romeddo ao municlpio 

ele acordo com os valores conslanles no Termo de Referência (Anexo 1) do edital de 

Credenciamento - Chamada PUbRca 010/2021, é de RS 2.090,67 (Dois mil e noventa e 

sessenta e sete reais) no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre o objeto 

deste contraio e refe~ é previsão para onze meses, tolallzondo o valor de R$ 22.997 ,37 

(vinte e dois mll e novecentos e noventa e seta reais e trinta e sete centavos); 

DATA DA ASSINATIJRA: 27/01/2022. 

CoordonaçAo de Contratos 

1iilf SECRETARIA MUNICIPAL DE A DMINISTRAÇÃO 
Cuurdr1w,;lw Cr,mraJU.• 

EXTRATO 00 CONTRATO N• 09/202210 3657 

CONTRATANTE: PREFEIT\JRA 00 MUNICiPIO DE FAZENDA RIO GRANDE; 

CONTRATADO: KARINA PINTO DOS SANTOS 07139868913; 

CNPJ: 44.854.284/0001-59: 
OBJETO: -Credendamento de cuidador social, mediarne conb"ato de pre:slação de serviços, 

para os usuários do Sistema ú nico de Assistência Social • SUAS do Município de Fazenda 

Rio Gronde."; 
GESTORA DO CONTRATO: Rita de Céssla de Sé Ribas- Matriwa n• 358999; 

FISCAL ADMINISTRATIVO: Cat1os Henrique da CnJz - Matricula n• 358580: 

MODALIDADE: Chamada Putlllca nº 10/2021 - lnexlglblUdade de UcitDção nº 09/2022; 

PROTOCOLO: 429&'2022; 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12/2022: 
PRAZO DE VIG~NClA: 11 (onze) meses a partir da dota de sua assinatura; 

VALOR: O wlor total do pn,:sente contrato. correspondente ao preço fomec:ido ao mu'licipio 

de acordo com os valores const.anles no Termo ele Referência (Anexo 1) do edital de 

Credenciamento - Chamada PUbllca 01 012021. é de R$ 2.090,67 (Dois mil e noventa e 

sessenta e sete reais) no qual se iodul todos os tributos, diretos ou Indiretos, sobre o objeto 

deste contrato e rufenMe é previsão pera onze meses, totalizando o valor de RS 22.997,37 

(vinte e dois mlt e novecentos e noventa e sete reais e trinta e sele centavos); 

DATA DA ASSINATIJRA: 27/0112022. 

Coordenac4o do Comraros 
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