
 

 

 

CONTRATO Nº 015 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Rua Porto Alegre, 47, centro, na cidade de Coronel Martins, SC, inscrito 

no CNPJ nº 95.993.093/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal em Sr. Moacir Bresolin, brasileiro, 

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE: 

   

CONTRATADO: MARGARETE DE LORENO DA SILVA, “MB CASA LAR SONHO DE ANJO”, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.947.038/0001-50, estabelecida na Rua Vereador Arcirio 

Schuster, n. 53, Cunha Porã, CEP 89.890-000, representada pela Sra. Margarete de Loreno da Silva, 

portadora do CPF n. 036.106.489-61, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 

 

CONSIDERANDO a documentação que acompanha o presente contrato, na qual verifica-se a situação de 

vulnerabilidade do Sr. Fiorindo; 

 

CONSIDERANDO a decisão judicial anexa, a qual determinou a interdição da empresa Loni Brick, 

denominada “Pousada Feliz de Loni Brick”, onde até a presente data encontrava-se acolhido o Sr. Fiorindo; 

 

CONSIDERANDO a solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

As partes celebram o presente contrato nas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente contrato visa à prestação de serviços da MB CASA LAR SONHO DE ANJO, 

disponibilizando acolhimento do Sr. Fiorindo Pazini, cidadão do Município de Coronel Martins – SC, 

encaminhado pelo setor Social com fornecimento de alimentação, vestiário, medicação, assistência medica 

e demais cuidados que sejam necessários ao bem estar da pessoa humana. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1 O contratante repassará a Contratada o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), dividido em 12 (doze) 

parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo o restante do valor devido à contratada complementado 

pelo beneficio social do Sr. Fiorindo Pazini.  

2.2 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da contratada incluem todos os 

custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto contratado, constituindo-se na única 

remuneração devida. 

2.3 O pagamento será realizado até o décimo dia do mês subsequente à emissão da nota fiscal de prestação 

de serviço devidamente certificado pelo responsável do Setor Social do município de Coronel Martins. 



 

 

2.4. A Nota Fiscal de prestação de serviço ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para a 

PREFEITURUA MUTNICIPAL DE Coronel Martins, Rua Porto Alegre 47, Centro, CNPJ 95.993.093/0001-

09.  

2.5. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, 

isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA  

3.1 - O prazo de execução deve se dar IMEDIANTAMENTE a partir da assinatura deste instrumento, com 

vigência até 09 de setembro de 2022. 

3.2 – Ainda, considerando o documento apresentado pela Secretaria de Assistência Social, no qual contém 

a informação de que os familiares do Sr. Fiorindo serão devidamente comunicados acerca da possibilidade 

de auxiliarem no pagamento dos custos com o acolhimento, bem como o fato de que será realizada avaliação 

social dos mesmos, o presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, mediante comunicado 

da Secretária Municipal de Assistência Social. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS  

4.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal vigente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1 A CONTRATADA obriga-se a:  

I - Disponibilizar o acolhimento imediato junto à MB CASA LAR SONHO DE ANJO do Sr. Fiorindo Pazini;  

Il - Garantir o adequado funcionamento da MB CASA LAR SONHO DE ANJO, fornecendo espaço físico 

adequado e pessoal capacitado;  

III - Oferecer apoio psicológico e desenvolvimento de atividades sejam elas culturais, grupais, leituras, 

debates, reuniões e atividades afins, no intuito' de despertar o interesse pelo convívio social;  

IV - Oferecer alimentação e orientações básicas de higiene e disciplina, favorecendo o desenvolvimento 

pessoal, com ações de valorização respeito e dignidade;  

V - Encaminhar o Sr. Fiorindo Pazini para os serviços públicos de atendimento à saúde física e odontológica;  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1 A CONTRATANTE obriga-se a:  

I - Efetuar o pagamento na forma e condições descritas na Cláusula Segunda;  

II - A execução deste contrato será acompanhado e fiscalizado pelo Setor Social do Município Coronel 

Martins.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

7.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  

7.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE:  



 

 

a) quando houver modificação das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;  

b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo lº do Artigo 65 da Lei N° 8.666. 

7.1.2 - Por acordo das partes:  

a) quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância supervenientes, 

mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma 

financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de execução do serviço.  

7.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, respeitados os termos do parágrafo 1 ° do Artigo 65 da Lei N° 

8.666/93.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  

8.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE:  

8.1.1 - A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de 

notificação judicial ou extrajudicial, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com 

antecedência mínima de 5 ( cinco) dias ou por um dos fatos citados:  

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais;  

b) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

c) razões de interesse do serviço público.  

8.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de 

notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados:  

a) o atraso injustificado no início dos serviços;  

b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da CONTRATADA, em decorrência de violação 

de disposições legais vigentes;  

c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;  

d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à cessão ou transferência, total 

ou parcial, bem corno a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste;  

e) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil;  

f) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário em se tratando de firma individual;  

g) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 

CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;  

h) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência 

do contrato.  

i) OCORRENDO A SAÍDA OU FALECIMENTO do cidadão que faz uso dos serviços prestados pela MB 

CASA LAR SONHO DE ANJO e; 

j) nos termos do item 3.2 do presente instrumento.  

8.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão observadas as 



 

 

seguintes condições:  

a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos 

danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes;  

b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 

CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados a CONTRATANTE;  

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de 

outras empresas, ou da forma que julgar mais convenientes;  

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, 

reduzir ou suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas 

pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.  

8.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial:  

8.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer:  

a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do 

Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da 

Lei N°. 8.666/93;  

b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30 (trinta) 

dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;  

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços 

já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;  

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de local ou objeto para prestação dos serviços, nos prazos 

contratuais.  

8.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços já prestados, de acordo 

com os termos deste Contrato.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS  

9.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza 

previdenciária, social e trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, 

decorrentes da celebração deste Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta da 

CONTRATADA.  

9.1.1 - Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, 

sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente do não recolhimento 

dos mesmos, por parte da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE desde já autorizada a suspender os 

pagamentos devidos a CONTRATADA, até que fique constatada a plena e total regularização de sua 

situação.  

9.2 - A CONTRATADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 

consequência da execução dos serviços contratados, os quais não importam em vinculação laboral entre a 

CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém relação empregatícia com a CONTRATADA, 

empregadora na forma do disposto no Art. 2° da C 



 

 

onsolidação das Leis do Trabalho.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO  

10.1 As partes convenentes elegem o Foro da Comarca de São Domingos/SC, para dirimir as questões 

decorrentes da execução do presente contrato com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

 

E, por estarem assim acordados firmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, na presença das 

testemunhas abaixo.  

 

Coronel Martins/SC, em 09 de setembro de 2021.  

 

 

 

MOACIR BRESOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE  

 

 

 

MARGARETE DE LORENO DA SILVA MEI 

“MB CASA LAR SONHO DE ANJO” 

MARGARETE DE LORENO DA SILVA  

CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1 - Thaina Santetti 

 

2 - Gabriel Roberto Pozzer  

 

 

 

 

 

  


