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CONTRATO Nº 32/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 
PROCESSO N° 844/2020 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS PARA 
EXAMES DE RAIO X e ASSINATURA PELA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 
SETOR DE RADIOLOGIA DO MUNICÍPIO. 
  
O Município de Cristal/RS, CNPJ nº 90.152.240/0001-02, sediado na Rua Sete de 
Setembro, nº 177, neste ato representado pela Prefeita Municipal Enfª Fábia Richter, 
brasileira, casada, enfermeira, portadora do CPF nº 723.256.400-78, residente e 
domiciliada nesta cidade, na rua Amaral Ferrador nº 791, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa COREIXAS & CIA. LTDA, CNPJ 
94.133.535/0001-84, com sede na cidade de Camaquã – RS, à Rua Sete de Setembro 
nº 747, neste ato representada pela Sra. Camila Moitinho Coreixas, portadora do CPF nº 
972.409.070-15, aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento com 
base na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, bem como nas seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
Constitui objeto do presente instrumento, a contratação de serviços para a interpretação 
e emissão de laudos para até 150 exames de RAIOS X mensais, e Assinatura pela 
Responsabilidade Técnica do Setor de Radiologia do Município de Cristal. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Os exames de Raios X serão realizados na Policlínica 24 Horas do Município de Cristal, e 
serão encaminhados à CONTRATADA por servidor da Secretaria Municipal de Saúde de 
Cristal, para que esta realize a interpretação e emissão dos laudos, que serão retirados 
também por servidor da SMS de Cristal. A CONTRATADA deverá dispor do Responsável 
Técnico pelo Setor de Radiologia que deverá comparecer no referido Setor, sempre que 
solicitado pela CONTRATANTE, a critério da Secretaria Municipal de Saúde. 
  
Parágrafo primeiro: Poderá haver redução ou aumento da quantidade de laudos, 
desde que a modificação não atinja o limite de 25% da quantidade, mediante aditivo 
contratual. 
 
Parágrafo segundo: Qualquer modificação ou alteração de quantidades ou horários 
somente vigorará após aditamento contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO:  
a) O contrato a ser firmado com o vencedor da licitação terá vigência de 1 (um) ano, a 
partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o 
máximo de 48 (quarenta e oito) meses, a critério da Administração e em comum acordo 
entre as partes. 
 
b) A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário da pasta, Sr. Ângelo 
Marcio Marinho, portador do CPF nº 626.967.931-15. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS:  
Pela prestação do serviço, a CONTRATADA receberá os seguintes valores:  

• Interpretação e emissão de laudos para exames de RAIOS X: R$ 12,00 (doze 
reais) por cada laudo.  

• Assinatura pela Responsabilidade Técnica do Setor de Radiologia do Município de 
Cristal. R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) mensais. 

• Valor Global Anual: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais). 
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Os valores acima constam da proposta vencedora da licitação, aceito pela contratada, 
entendido como preço justo e suficiente para execução dos serviços, objeto do presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DOS VALORES:  
Os valores de que trata a cláusula anterior serão reajustados nos seguintes casos: 
 
a) Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer 
tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovada sua 
incidência sobre os valores, para mais ou para menos; 
b) Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio 
econômico financeiro, o CONTRATANTE deverá restabelecê-lo, concomitantemente à 
alteração. 
c) Ocorrendo a prorrogação do contrato por igual período, sendo que o índice de 
reajuste do valor do objeto contratado será corrigido pela variação do IGPM acumulado 
nos últimos 12 (doze) meses. 
 
Parágrafo Primeiro: Os valores serão revistos a requerimento da CONTRATADA, 
sempre que houver acréscimos nos preços dos insumos que compõe o seu custo, desde 
que comprovado o impacto econômico-financeiro. 
 
Parágrafo Segundo: Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-
se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
Compete à CONTRATADA: 
 
a) Entregar o laudo de cada exame no prazo máximo de 07 (sete) dias após a realização 
do mesmo. 
b) Executar o serviço por pessoa qualificada de modo satisfatório e de acordo com as 
cláusulas deste contrato; 
c) Cumprir as determinações do CONTRATANTE estabelecidas nas cláusulas deste 
Contrato. 
d) A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
Parágrafo Único: Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, não 
sendo permitida a sub-contratação, sob pena de rescisão de contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  
Compete ao CONTRATANTE: 
 
a)  Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
b) Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores na forma da Lei, das normas 
pertinentes e deste Contrato; 
c) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente Contrato; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO: 
O pagamento dos serviços realizados durante o mês será efetuado até o 10° (décimo) 
dia do mês subseqüente, mediante a apresentação dos seguintes documentos referentes 
ao mês imediatamente anterior ao do pagamento: 
a) Fatura/Nota fiscal de prestação de serviço; 
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b) Ateste dos técnicos do Município de Cristal que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratados; 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO: 
O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independentemente da conclusão do 
prazo, nos seguintes casos: 
a) Quando comprovada a deficiência ou Prestação do serviço de forma inadequada; 
b) Reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e neste Contrato; 
c) Falta grave a juízo do CONTRATANTE, devidamente comprovada, depois de garantido 
o contraditório e a ampla defesa; 
d) Paralisação ou abandono total ou parcial do serviço, ressalvada as hipóteses de caso 
fortuito ou força maior; 
e) Alteração Social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que 
venha a prejudicar a execução do contrato; 
f) Perda, por parte da CONTRATADA, das condições econômicas, técnicas ou 
operacionais necessárias à adequada prestação dos serviços; 
g) Descumprimento, pela CONTRATADA, das penalidades impostas pelo CONTRATANTE; 
h) Por acordo entre as partes, reduzido o termo, desde que haja conveniência para o 
CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Único: Caso a CONTRATADA não cumpra parcial ou totalmente as cláusulas 
para a execução dos serviços objeto deste contrato, o mesmo será rescindido nos 
termos dos art. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:  
Se por culpa da CONTRATADA, os serviços não forem executados, esta sofrerá sem 
prejuízo do previsto nos artigos 86 e 88 da Lei Federal 8666/93, as seguintes 
penalidades: 
 
I) Multas: 
 
a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse 
último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando, 
para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item de 
contrato inadimplida, por dia de atraso no prazo contratual de entrega, limitado a 10% 
do mesmo valor, por ocorrência; 
 
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse 
último caso quando a licitação, tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando, 
para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item do 
contrato inadimplida, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não 
especificada na alínea “a” acima e aplicada em dobro na sua reincidência; 
 
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse 
último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou em 
aceitar ou em retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos 
exigidos para sua celebração, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas. 
 
II) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cristal - RS, pelo prazo de 2 
(dois) anos, para o licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
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inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, prazo esse que vigorará 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das 
multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
A fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA ficará a cargo do 
CONTRATANTE, através dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes deste contrato serão suportadas pela seguinte dotação 
orçamentária: 
 
06.01 – FMS – Com Recursos ASPS 
339039 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
2032 – Assistência a Saúde à População (ASPS) 
0040 - ASPS 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 
Eventuais litígios decorrentes da execução deste contrato serão dirimidos perante o Foro 
da Comarca de Camaquã. E por estarem justos e contratados, as partes assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para que surtam seus 
efeitos legais e jurídicos. 
                            

                                  Cristal, 15 de junho de 2020. 

 
_____________________                                                ______________________ 
Enfª Fábia Richter                                                             COREIXAS & CIA. LTDA. 
Prefeita Municipal                                                              CONTRATADA 
CONTRATANTE  
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
____________________                                                ________________________ 
Eder Medronha Kohls                                                            Marcos Rogério H. Lilge 
CPF: 901.471.890-04                                                            CPF: 002.063.530-30   
 
 
 

________________________ 
Mariângela Pereira Soares 

Assessora Jurídica 
OAB – RS 100.152 

 


