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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO-RS E A EMPRESA PALACIO 

RIBEIRO & CIA LTDA.  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 73/2018 

TOMADA DE PREÇO Nº 20/2018 

 

CONTRATANTE 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do 

Município de Liberato Salzano/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Gilson De Carli, 

brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 3039305986, inscrito no CPF sob o nº 450.250.450-53, 

residente e domiciliado neste Município, para tal denominado de CONTRATANTE.  

CONTRATADA 

PALACIO RIBEIRO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 21.841.149/0001-73, com sede 

na RUA MONTEVIDEO, nº 175, no Município de LIBERATO SALZANO/RS, neste ato representada por 

KLEBER GABRIEL PALACIO RIBEIRO, Carteira de Identidade nº 000872713, expedida pela SSP/R0 e CPF 

nº 939.577.002-30, residente e domiciliado na RUA RUA MONTEVIDEO, nº 175, centro, no Município de 

LIBERATO SALZANO/RS, doravante denominado CONTRATADO.   

RESOLVEM, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n.º 73/2018, e ainda em conformidade com o 

instrumento convocatório de licitação expresso pelo TOMADA DE PREÇO n.º 20/2018, que teve assegurada 

publicidade na forma da lei, celebrar o objeto deste contrato, observado o disposto nas Leis n.º 8.666 de 21/06/1993 

e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  

1.1 - O objeto do presente é Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos 

para Atender junto à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Liberato Salzano/RS, conforme edital, nos 

quantitativos abaixo discriminados:   

 

Item Quantidade Unid. Preço Unitário Preço Total 

1 1,00 UN R$ 11.672,70 R$ 11.672,70 

Especificação 

 

CLÍNICO GERAL – 40h/semanais 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva em ambulatórios, escolas e hospitais 

ou órgãos afins; fazer inspeção de saúde em servidores municipais, bem como em candidatos a ingresso no serviço 

público Municipal.  

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir a equipe de socorros urgentes; prestar socorro urgente em salas de primeiros 

socorros, a domicílio e nas vias públicas; atender nos plantões, com prioridade para todas as pessoas que necessitem 

de socorro urgente, ou atendimento ambulatorial independente de quaisquer outras formalidades que 

posteriormente poderão ser realizadas; providenciar no tratamento especializado que se faça necessário; praticar 

intervenções cirúrgicas de acordo com sua especialidade; desempenhar de maneira ampla, todas as atribuições 

atinentes à sua profissão e especialidade; ministrar aulas e participar de reuniões médicas para discussão de casos 

e problemas hospitalares; cursos e palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias; 

preencher e visar meios de produção, fichas médicas com diagnóstico e tratamento, encaminhando-os à chefia de 

serviço; ministrar tratamento médico; transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento aos titulares de 

plantão, daqueles doentes cujos socorros não possam ser feitos ou implementados nas salas de primeiros socorros, 

mediante preenchimento de Boletim de Socorro Urgente; atender casos urgentes de internados nos hospitais, nos 

impedimentos dos titulares de plantão; preencher os Boletins de Socorro Urgente, mesmo os provisórios, com 

diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de primeiros socorros, preencher de forma 
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clara e completa as fichas dos doentes atendidos à domicílio, entregando-as à quem de direito; preencher relatórios 

necessários a comprovação do atendimento; registrar em livro especial ou dar destino adequado ao espólio ou 

pertences dos doentes ou acidentados em estado de inconsciência, ou que venham a falecer durante o socorro, 

comunicando ao chefe do setor, as irregularidades que por ventura existentes; atender consultas médicas em 

ambulatórios, hospital ou outros estabelecimentos públicos municipais; examinar funcionários públicos para fins 

de licença e aposentadoria; examinar candidatos a auxílio; fazer inspeção médica para ingresso no serviço público 

municipal; fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais, para fins de controle de faltas por motivos 

de doença; preencher e assinar laudos de exames de verificação; fazer diagnósticos e indicar a terapêutica indicada 

para cada caso; prescrevendo exames laboratoriais tais como: sangue, urina, raio X e outros; encaminhar casos 

especiais a setores especializados; preencher a ficha individual do paciente; preparar relatórios mensais relativos 

às atividades do cargo; incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal e executar tarefas afins. 

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO: 

2.1 – A prestação dos serviços será contínua e diária, conforme a carga horária estimada a execução dos 

serviços. O atendimento aos usuários deverá ser disponibilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde – Posto de 

Saúde, situado na Rua Florêncio Ercelino Zottis, centro deste Município, ou em outro local a ser informado 

previamente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.  

3.1 - O valor mensal a ser pago pelo presente Contrato é de R$ 11.672,70 (ONZE MIL, SEISCENTOS E 

SETENTA E DOIS REAIS COM SETENTA CENTAVOS), totalizando no período de 12 (doze) meses o montante 

de R$ 140.072,40 (CENTO E QUARENTA MIL, SETENTA E DOIS REAIS COM QUARENTA CENTAVOS), o 

pagamos dar-se-á através dos seguintes dados bancários: Banrisul AG: 0724-35 Conta: 013493.0.1  

3.2 – O pagamento será efetuado mensal de acordo com a execução dos serviços, até o 15º (décimo quinto) 

dia útil, sempre após a entrega das Notas Fiscais, que deverão ser emitidas mensalmente. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS. 

4.1 – Os preços dos serviços não sofrerão reajustes, excetos para manutenção do equilíbrio econômico 

financeiro, de acordo com o Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei n°. 8.666/93, que se dará através Índice Geral de 

Preços do Mercado - IGP-M, ou outro índice que venha a substituído. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO.  

5.1 – O prazo para prestação dos serviços será a partir do dia 05 (cinco) de novembro, encerrando-se no prazo 

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, se houver interesse entre as partes, nos termos do Artigo 57 da Lei n°. 

8.666/93 e acrescido ou reduzido de acordo com o Artigo 65, ambos da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores. 

  

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

6.1 – Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatório de Tomada de Preços n°. 20/2018 correrão por 

conta de recursos consignados no Orçamento Municipal, nas seguintes dotações orçamentárias:  

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.078.3390.39 40 190/2018 Conselho Municipal de Saúde 

2.023.3390.39 40 148/2018 Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Saúde 

2.025.3390.39 4510 167/2018 Piso de Atenção Básica 

2.055.3390.39 4090 173/2018 Programa PSF - Saúde p/ Todos 

2.066.3390.39 4170 187/2018 Incentivo de Atenção Básica 

2.066.3390.39 4011 186/2018 Incentivo a Atenção Básica 

2.081.3390.39 4011 194/2018 Núcleo de Apoio a Atenção Básica 

2.025.3390.39 4590 169/2018 Piso de Atenção Básica 

2.058.3390.39 4160 179/2018 Programa Primeira Infância Melhor 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 

7.1 – Não será exigida garantia para execução do instrumento contratual.  
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CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.  

8.1 – DA CONTRATANTE:  

8.1.1 – Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei n°. 8.666/93, para retirar a Nota 

de Empenho, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação;  

8.1.2 - À Contratante se reserva o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso esta não cumpra 

o estabelecido no presente Contrato, cabendo ao infrator às penalidades previstas na Lei n°. 8.666/93;  

8.1.4 – Fiscalizar a utilização e a qualidade dos serviços prestados;  

8.1.5 – Denunciar as infrações e aplicar as penalidades cabíveis nos termos da Lei nº. 8.666/93;  

8.1.6 - Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da 

CONTRATADA;  

8.1.7 - Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;  

8.1.8 - Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da Lei e do presente Contrato.  

8.1.9 - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as Cláusulas contratuais deste 

instrumento.  

8.1.10 - Fiscalizar a execução dos serviços por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde.  

8.1.11 - Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, inclusive 

no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do Contrato.  

8.1.12 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do 

recebimento das Notas Fiscais e respectivas atestações, já devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.  

8.1.13 - Aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela inobservância de 

quaisquer das Cláusulas deste Contrato.  

8.1.14 - Efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela.  

8.1.15 - Modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público; 

respeitados os direitos da CONTRATADA.  

8.1.16 - Rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei.  

  

8.2 – DA CONTRATADA:  

8.2.1 – À Contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços prestados, em 

caso de descumprimento da Cláusula Terceira deste Contrato.  

8.2.1 - cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços foram 

executados inteiramente;  

8.2.2 - Observar, no desenvolvimento dos trabalhos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de 

segurança pública e as melhores normas técnicas específicas;  

8.2.3 - Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos 

serviços;   

8.2.4 - Arcar com pagamentos de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e 

quaisquer despesas referentes à prestação dos serviços;  

8.2.5 - Assumir quaisquer acidentes na execução dos serviços;  

8.2.6 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, 

objeto do presente instrumento até 25% (vinte cincos por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato, 

observado o art. 65 da Lei nº. 8.666/93.  

8.2.6 - Apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, 

aprovadas pela Secretaria responsável.  

8.2.7 - Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes aos serviços executados.  

8.2.8 - Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto contratado, sem a devida anuência do 

Município.  

8.2.9 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, 

consequentemente, responde civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta 

ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros e deverá executar fielmente e de 

acordo com as Cláusulas avençadas;  

8.2.10 - Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução do objeto da presente licitação, isentando o Município de 

toda e qualquer responsabilidade.  

8.2.11 - Se necessário ou solicitado pela Administração Pública, custear ensaios, testes e demais provas 

exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação.   
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8.2.12 - Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito, toda e qualquer 

discrepância entre as reais condições existentes e os elementos apresentados.   

8.2.13 - Permitir o acompanhamento da Prefeitura Municipal no desenvolvimento dos serviços, caso 

necessário.  

  

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

9.1 – De conformidade com o art. 86, da Lei n.º 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto deste 

certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o limite 

de 20% (vinte por cento);  

9.2 – Nos termos do artigo 87 da Lei n°. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a 

Administração poderá aplicar à Proponente vencedora, as seguintes sanções em caso de recusa da assinatura do 

Contrato e pelo inadimplemento na entrega e fornecimento dos produtos contratados:  

a) Advertência, por escrito, ou documental;  

b) Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor total do contrato, pela inexecução das obrigações 

constantes deste Instrumento;  

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos 

previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação 

de ressarcir das perdas e danos que der causa;  

d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o Município de 

Liberato Salzano/RS, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual 

ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

f)               Perda da garantia contratual, quando for o caso.  

9.3 – De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 05 (Cinco) dias, contado da 

intimação do ato, oferecer recurso ao Município de Liberato Salzano/RS, na Secretaria Municipal de Planejamento, 

devidamente fundamentado;  

9.4 - As multas aplicadas serão descontadas dos créditos que a contratada possuir com a PREFEITURA, e 

poderá cumular com as demais sanções administrativas.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL.  

10.1 – A rescisão do presente Contrato poderá ocorrer de forma:  

a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzindo a Termo no processo de Licitação, desde que haja 

conveniência para a Contratante.  

b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do Artigo 78 da Lei nº. 8.666/93.  

c) Judicial – nos termos da legislação processual.  

10.2 – A Contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no 

Art. 77 da Lei nº. 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.  

11.1 – O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº. 8.666/93, com as devidas justificativas.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FATO GERADOR CONTRATUAL.  

12.1 – O presente Contrato está fundamentado e regido pela Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações 

posteriores e foi originado do processo licitatório, na modalidade de Tomada de Preços n°. 20/2018, como também 

faz parte integrante do processo e Contrato à proposta de preços do licitante vencedor.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.  

13.1 – Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e o 

Código Civil Brasileiro, em conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e com os princípios 

gerais do Direito.  

13.2 - Integram este Instrumento contratual, independentemente de transcrição:   

a) Tomada de Preços n°. 20/2018 e seus Anexos; e   

b) Documentos de Habilitação e Proposta de Preços da CONTRATADA.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO.  

14.1 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 

competente o foro da Comarca de Constantina - RS.  
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E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para 

um só efeito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas adiante nomeadas, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes contratantes a cumprirem e fazer cumprir o presente 

contrato, tão inteiro e fielmente como nele se contém, em suas cláusulas e condições por si e seus sucessores, dando-

o sempre por firme, bom e valioso, em juízo ou fora dele.   

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 29 dias do mês de 

outubro do ano de 2018.  

 

 

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS 
Gilson De Carli – Prefeito Municipal  

Contratante 

FABI VERGOLINO CANDATEN 
Secretário Municipal da Saúde 

Fiscal da Contratação 

 

 

PALACIO RIBEIRO & CIA LTDA 

Kleber Gabriel Palacio Ribeiro 

Empresa Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

Nome: MATEUS FUMAGALI  Nome: ROSIQUELI GERALDO 

CPF: 965.411.990-00   CPF: 022.905.230-46 


