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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2019 

PARA, QUE ENTRE SI CELEBRAM: 
 

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 e, 

de outro lado, a empresa VAGNER COVER 01556505051, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 

CNPJ 24.052.796/0001-94, com sede na Rua Almirante Tamandaré, nº 361, Centro do Município de Liberato 

Salzano/RS, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Vagner Cover, portador da carteira de 

identidade nº 1099916551, inscrito no CPF sob o nº 015.565.050-51, residente e domiciliado na Rua Santo 

Antônio, 100, em Liberato Salzano/RS, de ora em diante denominada de CONTRATADA, mediante as 

cláusulas e condições que, mútua e reciprocamente, elegem, pactuam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo: 

a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigentes e pertinentes à matéria; 

b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os princípios da Teoria Geral 

dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 

inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal;  

c) O Processo Licitatório nº 34/2019 – Carta Convite nº 003/2019 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Gêneros Alimentícios, Higiene e Limpeza e de 

Copa e Cozinha para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo: 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

4 5,00 PCT Amido de milho pacote 1kg 5,10 25,50 

6 25,00 PCT Arroz branco tipo 1, pct 5kg 12,39 309,75 

8 3,00 UN Azeite de oliva extra virgem 500 ml 9,10 27,30 

11 6,00 PCT Banha pct 1kg 7,50 45,00 

14 30,00 KG 

Bife de carne bovina (coxão duro ou tatu) sem gordura, 

congelada ou resfriada em temperatura menor que 4ºc, em 

bom estado de conservação 

16,99 509,70 

19 20,00 KG Carne coxão duro ou tatu (sem gordura) 16,99 339,80 

20 10,00 KG 

Carne de suína (porco branco - paleta, pernil e lombo), sem 

excesso de gordura, com prazo de validade maior que 30 

dias. O produto deverá estar congelado e não deverá 

apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes fálcidas 

ou de consistência anormal, com indícios de fermentação 

pútrida. 

13,69 136,90 

21 30,00 KG Carne bovina moída de 1ª, sem gordura ou músculos 14,99 449,70 

23 30,00 KG 
Cenoura, graúda, em bom estado de conservação, não 

murcha e nem com fungos ou partes podres 
3,95 118,50 

24 40,00 EMB Chá - sabores diversos embalagem com 10 saches 3,89 155,60 

26 15,00 PCT Coco ralado 100 g 2,42 36,30 

31 10,00 POT Cravo da índia 15g 2,99 29,90 

34 10,00 PCT Erva doce pct com 40g 4,49 44,90 

35 20,00 UN Ervilha 200 gr 1,76 35,20 

36 15,00 UN Extrato de tomate 340 g 2,19 32,85 

42 5,00 PCT Fermento biológico seco instantâneo pct 125g 6,50 32,50 

43 30,00 PCT Gelatina pct 35g sabores diversos 0,93 27,90 
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54 20,00 EMB 
Massa de sêmola com ovos, fortificada com ferro e ácido 

fólico, tipo parafuso, de boa qualidade, embalagem de 500g 
2,49 49,80 

55 20,00 EMB 

Massa de sêmola com ovos, fortificada com ferro e ácido 

fólico, tipo espaguete, de boa qualidade, embalagem de 

500g 

2,49 49,80 

56 15,00 UN 
Massa de sêmola com ovos, tipo cabelo de anjo, pacote 

500g 
2,49 37,35 

57 20,00 UN Milho verde 200gr 1,78 35,60 

63 10,00 PCT Sal fino pct 1kg 1,09 10,90 

66 10,00 UN Vinagre de maça 750 ml 3,69 36,90 

69 50,00 CX Amaciante de roupa 2 lt cx c/ 6 un 31,44 1.572,00 

70 30,00 UN Aromatizante de ambiente liquido 140 ml 7,99 239,70 

72 50,00 UN Detergente limpador de uso geral 500 ml 3,39 169,50 

74 10,00 UN Escova para banheiro 3,49 34,90 

75 5,00 UN Escova para lavar roupa 3,09 15,45 

76 10,00 PCT Esponja de louça pacote c/ 12 un 12,34 123,40 

77 5,00 PCT 
Lã de aço, peso aproximado de 60g pct. Com no mínimo 8 

und. 
1,64 8,20 

81 40,00 PCT Papel toalha - folha dupla - pct com 02 rolos 3,34 133,60 

82 10,00 UN Rodo de borracha c/ cabo de 41 cm 6,39 63,90 

85 15,00 PCT Saco de lixo 15l, pacote com 100und 11,74 176,10 

87 100,00 PCT Saco de lixo 50 l, pct c/ 10 und. 2,99 299,00 

88 100,00 PCT Saco de lixo 100 l, pct c/ 5 und. 2,99 299,00 

89 35,00 UN Sapólio líquido 300 ml 5,24 183,40 

90 5,00 UN Vassoura cabo de madeira e cerdas de nylon 5,49 27,45 

91 10,00 UN 
Vassoura de palha c/ cabo 3 fios de amarração, resistente e 

durável, peso aproximado 560 gramas. 
16,49 164,90 

93 5,00 UN Bobina de sacola plastica 2 lts c/ 100 un 3,99 19,95 

95 20,00 UN Filme de pvc. - 28cm x 30m 4,24 84,80 

96 5,00 UN Folha de aluminio rolo 45x7 m 4,74 23,70 

TOTAL R$ 6.216,60 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE FORNECIMENTO 

Os produtos constantes no objeto, a serem adquiridos em parcelas de acordo com as necessidades da 

Secretária Municipal de Saúde, onde deverão ser entregues em local designado conforme edital. 

Subcláusula única – Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as necessidades e 

no local designado conforme Edital, no prazo de 05 dias, a contar da emissão da Autorização de 

Fornecimento. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O preço global deste contrato é de R$ 6.216,60 (Seis mil, duzentos e dezesseis reais com sessenta 

centavos), conforme consta na proposta apresentada pela Contratada no respectivo processo licitatório. 

Subcláusula Primeira – O pagamento será efetuado na medida em que forem entregues os produtos 

ao setor responsável, mediante a apresentação de nota fiscal. 

Subcláusula Segunda - O contratante, além de reter os valores a serem pagos à contratada quando 

esta não cumprir com os encargos fiscais e trabalhistas, poderá também usar do direito de reembolso em caso 

de multas, penalidades, indenizações ou qualquer outro ônus aplicado;    

Subcláusula Terceira - Nos valores estipulados nesta cláusula estão cotadas todas as despesas com 

salários e/ou honorários, administração, encargos sociais e trabalhistas, taxas, impostos, fretes, transportes 

diversos e outras despesas de qualquer natureza que se fazem necessárias à perfeita execução do objeto deste 

contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste instrumento correm por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.023.3390.30 40 161/2019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 
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CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, podendo 

ser prorrogado se ambas as partes concordarem, mediante Termo Aditivo.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

I- Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato;    

II-  Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s), após o aceite do objeto fornecido;    

III- Proporcionar condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas 

deste contrato e legislações pertinentes;    

IV- Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 

fornecimento dos materiais no prazo de vigência deste contrato;    

V- Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato e edital;    

VI- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;    

VII- Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e Fiscalização nos 

moldes do art. 67 da Lei 8.666/93;   

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

 I - Formar o quadro de pessoal necessário à execução do objeto contratado, sendo a única responsável por 

seus empregados no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, seguros e 

demais encargos e cominações legais;  

II – Arcar com os custos de deslocamento até o local onde a serviço será realizado, se houver; 

III - Fornecer os produtos, objeto deste contrato com eficiência, presteza e pontualidade, em conformidade 

solicitação e nos prazos estabelecidos neste instrumento, no Edital e Anexos; 

IV - Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

V - Recolher todos os tributos resultantes do fornecimento e/ou execução do objeto deste contrato; 

VI - Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, facilitando o acompanhamento e a 

fiscalização por parta de Contratante; 

VII - Responder pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do presente contrato; 

VIII - Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato; 

IX- Fornecer as notas fiscais/faturas, nos termos da lei; 

X- Permitir que o contratante realize a fiscalização e o gerenciamento do contrato, em obediência às 

prescrições descritas no art. 67 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993; 

XI- Acatar as instruções e observações que emanem da fiscalização, desde que sejam exigências 

estabelecidas neste contrato, no edital e/ou legislação pertinente;    

XII- Apresentar o documento fiscal específico discriminando detalhadamente todas as mercadorias o objeto 

deste contrato com indicação de preços unitário e total;    

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

O presente Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no 

artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, independentemente de interpelação ou notificação judicial.  

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 

A Contratada ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeita as sanções 

previstas nesta Cláusula, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.  

Subcláusula Primeira - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Contratante poderá 

garantida prévia defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções:  

I – Advertência;  

II – Multa;  

III – Suspensão temporária de contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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Subcláusula Segunda – No caso de atraso ou negligência na entrega dos objetos, será aplicada multa 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor da mercadoria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FISCAL DO CONTRATO 

O Contratante nomeia e constitui neste ato o Sr(a). Fabi Vergolino Candaten, como fiscal desta 

contratação, na condição de Secretário Municipal da Saúde. 

Subcláusula Primeira – O fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar 

a execução deste contrato; comunicar ao Contratante sobre descumprimento; e solicitar a Administração a 

aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual. 

Subcláusula Segunda - A fiscalização atuará durante toda a vigência do presente contrato. 

Subcláusula Terceira - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a execução deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  

As partes elegem o Foro de Constantina/RS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 

que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

E, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, assistidas por duas testemunhas para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 18 dias do mês de abril 

do ano de 2019. 

 

 

Município de Liberato Salzano 

Gilson De Carli - Prefeito Municipal 

Contratante                                                                                         

 

VAGNER COVER 01556505051 

Vagner Cover 

Contratada 

 

Fabi Vergolino Candaten  
Secretário Municipal da Saúde  

Fiscal do Contrato  

 

 

Testemunhas:  

 

Nome: Mateus Fumagali  

CPF: 965.411.990-00  

 

 

 

Nome: Rosiqueli Geraldo  

CPF: 022.905.230-46  

 

 

 


