
 

 
Página 1 de 4 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM: 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2021 
CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2021 

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 pela sua Prefeita Municipal, Sra. 
Juliane Pensin, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 2068806328, inscrito no CPF 
sob o nº 727.181.290-34, residente e domiciliado neste Município, para tal denominado de 
CONTRATANTE. 

CONTRATADA  

MARANGON & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 08.809.078/0004-06, com sede na –
av. rio branco, 252 - Centro em Liberato Salzano/RS, CEP 99690-000, neste ato representada por 
Glaucea Cristina Cargnin, brasileira, solteira, maior, Carteira de Identidade nº 3082322672, expedida 
pela SSP/RS e CPF 013.325.050-40, residente e domiciliado à av. do comercio, 492 - Centro em Rodeio 
Bonito/RS, doravante denominada CONTRATADA. 

RESOLVEM, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n.º 40/2021, e ainda em conformidade 
com o instrumento convocatório de licitação expresso pela CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2021, 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: 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Credenciamento de pessoas jurídicas para realização de 
exames laboratoriais da Cota SUS, utilizando como referência o preço informado pelo Sistema de 
Informações Laboratoriais do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS, conforme descrição e preços constantes 
no Anexo I do Edital. 

1.2. Cabe a administração rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os 
termos do Edital e seu (s) anexo (s). 

1.3. O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento específico, que importe 
em alteração de qualquer condição contratual, desde que sejam assinados por representantes legais das 
partes, observando os limites e as formalidades legais. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  

2.1. Os valores pagos através do presente contrato serão aqueles verificados para a execução de cada 
serviço de diagnóstico específico conforme informação oficial informada pelo Sistema Único de Saúde, 
conforme Anexo I e de conformidade com o Edital de CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2021. 

2.2. O pagamento será mensal, realizado até o dia 30 (trinta) do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços especializados. 

2.3. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal e relação dos pacientes 
atendidos até o último dia do mês de prestação do serviço, devidamente assinada pelo Secretário 
nomeado para a Secretaria Municipal de Saúde. 

2.4. Em caso de atraso na entrega da relação dos pacientes atendidos no mês por parte do Contratado, 
ficará o pagamento da fatura correspondente retardado proporcionalmente. 

2.5. Se, por qualquer motivo alheio à vontade da CONTRATANTE, for paralisada a prestação do 
fornecimento, o período remanescente não gerará obrigação de pagamento. 

2.6. 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; 

2.7. 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 
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contrato;  

2.8. Os valores constantes no Anexo I serão reajustados de acordo com reajustes efetuados na Tabela 
Oficial publicada pelo Sistema Único de Saúde. 

2.9. Pelos pagamentos devidos em razão da execução do fornecimento, responderão os recursos 
repassados pelo Ministério da Saúde e os recursos do Orçamento próprio do Município de Liberato 
Salzano/RS. 

2.10. Será obrigatório constar no corpo de cada Nota Fiscal emitida, a identificação do presente 
Procedimento Licitatório e os dados bancários para pagamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

3.1. A despesa decorrente do objeto deste contrato correrá por conta dos recursos consignados no 
Orçamento Vigente, dotação orçamentária:  

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.023.3390.39 40 167/2021 Manutenção das Atividades da Sec. De Saúde 

2.023.3390.39 900 168/2021 Manutenção das Atividades da Sec. De Saúde 

2.025.3390.39 4500 184/2021 Piso de Atenção Basica 

2.025.3390.39 4511 188/2021 Piso de Atenção Basica 

2.055.3390.39 4090 192/2021 Programa PSF – Saúde para Todos 

2.066.3390.39 4011 207/2021 Incentivo a Atenção Basica 

CLÁUSULA QUARTA – DA ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO 

4.1. A Secretaria Municipal de Saúde de Liberato Salzano/RS, reserva-se o direito de fiscalizar 
permanentemente a prestação dos serviços pelos CREDENCIADOS, sendo- lhes facultado o 
descredenciamento quando caracterizada a prestação de má qualidade, através de Processo 
Administrativo Especial, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla defesa, 
podendo suspender temporariamente os serviços até que sejam apurados os fatos, conforme disposições 
legais. 

4.2. O credenciamento se caracteriza como relação contratual de prestação de serviços e todos os 
equipamentos, utensílios e materiais necessários na elaboração dos serviços serão de responsabilidade 
da empresa credenciada. 

4.3. Os serviços serão distribuídos aos CREDENCIADOS a critério da Secretaria Municipal de Saúde. 

4.4. A coleta dos materiais para exame deverá ser feita neste Município, diariamente e até as 10h e o 
resultado deverá ser entregue ao paciente neste mesmo local, exceto aqueles que necessitem de análises 
mais aprofundadas ou que são considerados exames especiais/complexos e necessitem de envio à 
laboratórios terceiros, os quais poderão ser entregues em até 10 (dez) dias, desde que haja justificativa 
formal à Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES  

5.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto licitado;  
b) Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s), após o aceite do objeto fornecido;  
c) Proporcionar condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das 
normas do futuro contrato ou ata de registro de preços e legislações pertinentes;  
d) Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 
fornecimento dos materiais no prazo de vigência do contrato;  
e) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo, no edital e seus 
anexos;  
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;  
g) Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e 
Fiscalização nos moldes do art. 67 da Lei 8.666/93; 

5.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) fornecer os serviços com eficiência, presteza e pontualidade, em conformidade com solicitação e 
nos prazos estabelecidos neste instrumento, no Edital e Anexos; 

b) fornecer as notas fiscais/faturas, nos termos da lei;    
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c) manter todas as condições de habilitação que ensejaram a sua contratação, durante toda a 
vigência do contrato ou ata de registro de preços; 

d) 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; 

e) zelar pelo bom e fiel fornecimento dos serviços objeto deste instrumento; 

f) acatar as instruções e observações que emanem da fiscalização, desde que sejam exigências 
estabelecidas neste instrumento, no edital e/ou legislação pertinente; 

g) recolher todos os tributos resultantes dos serviços objeto deste instrumento; 

h) não manter em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em atendimento ao estatuído no art. 7º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal; 

i) responder pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do presente instrumento. 

j) garantir a qualidade e a legalidade dos serviços fornecidos. 

m) Cumprir com todas as demais obrigações previstas no item 5 do edital do processo licitatório 
acima mencionado. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

6.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas no edital 
e anexos do processo licitatório acima mencionado, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais 
de licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

7.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Município poderá, garantida prévia defesa, além de 
rescindir o Contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções:  

I – Advertência;  

II - Multa;  

III - Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

IV- Declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar 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 somente quando a 
Contratada ressarcir os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior.  

7.2. Será aplicada multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total corrigido do Contrato, quando a 
Contratada:  

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à Fiscalização;  

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros; 

c) Desatender às determinações da Fiscalização;  

d) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo 
ainda pelas multas aplicadas pelos Órgãos competentes em razão de infração cometida;  

e) Não iniciar, sem justa causa, execução dos serviços contratados no prazo fixado, estando sua 
proposta dentro do prazo de validade;  

f) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados;  

g) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo 
ou má-fé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independente da sua obrigação em reparar 
os danos causados.  

7.3. As multas serão descontadas dos pagamentos e, quando for o caso, cobradas judicialmente.  

7.4. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.  

7.5. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado 
por escrito pelo Município à Contratada, para, querendo, exercer direito de defesa. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

8.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/1993.  
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8.2. Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito e, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que à contratada caiba direito a indenização de qualquer espécie quando a mesma não 
cumprir, total ou parcialmente, com as obrigações estipuladas neste instrumento, no edital, seus anexos.   

8.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias uteis para 
se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, motivadamente, 
providencias acauteladoras. 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

9.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, após a assinatura contratual, podendo ser 
renovado a critério da Administração Municipal, respeitando o limite legal previsto no artigo 57, II, da Lei 
8.666/93, por se tratar de prestação de serviços de natureza continua. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  

10.1. O Contratante nomeia e constitui neste ato a Sr(a). Secretário Municipal de Saúde, como responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato. 

10.2. 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. 

10.3. 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  

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Constantina - RS. 

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 09 dias do mês de 
junho do ano de 2021. 

 

 

 

Município de Liberato Salzano 
Juliane Pensin - Prefeito Municipal 
Contratante                                                                                         

MARANGON & CIA LTDA 
Glaucea Cristina Cargnin 
Contratada 

 
 
 
Secretária Municipal de Saúde 
Graziane Cenci 
Fiscal de Contrato  
 

 

 
Testemunhas:  
 
 
Nome: Rafael Augusto Scariot 
CPF: 009.840.360-59 
 

 
 
 
 
Nome: Roberta Techio 
CPF: 028.935.700-46 
 

 


