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CONTRATO 01/2016 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PAIAL ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA CERTA SISTEMAS 
INFORMATIZADOS LTDA OBJETIVANDO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO. 
 
 

O MUNICÍPIO DE PAIAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na rua 
Goiás nº 400, Centro, Inscrito no CNPJ Sob o nº 01.614.376/0001-59, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAIAL, fundo contábil, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 
11.399.310/0001-47, com sede na Avenida Julio Bender, centro, na cidade de Paial - SC, 
neste ato representada pela Secretária de Saúde a senhora ELIZETE ESPOSITO 
VORTMANN, inscrita no CPF/MF sob nº 008.116.999-00, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa, CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS 
LTDA, com sede na cidade de São Lourenço do Oeste (SC), na Travessa São Pedro, nº 
908, Centro, CEP 89.990-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.792.912/0001-79, neste ato 
representada pelo seu diretor Sr. Francisco Antonio Abatti, brasileiro, empresário, 
carteira de identidade nº 2.230.676/SSP-SC, CPF sob o nº 656.857.929-72, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, 

pactuam o presente termo, que se regerá pela lei n 8.666/93, e alterações posteriores, 
atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. O objeto do presente contrato é a licença de uso temporária do sistema SAÚDE 
PLUS pela CONTRATANTE para fins de controle de estoque de medicamentos, cadastro 
de pacientes e diversos serviços de saúde, objetivando a integração de todas as 
atividades desenvolvidas pelos profissionais da unidade de saúde municipal, conforme 
detalhamento das características dos sistemas e serviços atendidos no Anexo Único 
deste termo de contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1. O presente contrato define as condições de LICENÇA DE USO do software 
SAÚDE PLUS bem como a prestação de serviços de implantação, suporte e manutenção 
de software. O software objeto desta licença de uso pode ser tratado também pela 
denominação de Programa de Computador, Programa, Software ou Sistema de Saúde; 
 

2.2. A CONTRATADA é produtora e detentora dos direitos autorais do software que é 
objeto do presente contrato. O serviço do software é intransferível. O serviço estará à 
disposição da CONTRATANTE 24 (vinte e quatro) horas por dia, podendo eventualmente 
sofrer interrupções devido às manutenções técnicas e/ou operacionais, casos fortuitos, 
força maior, ações de terceiros e falta de energia elétrica.  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
 

3.1. O presente contrato terá vigência a partir de 04 de janeiro de 2016 até 
31/12/2016 podendo ser prorrogado conforme a lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 
 

4.1. Pela prestação dos serviços de locação previstos na cláusula primeira, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 7.920,00 (sete mil 
novecentos e vinte reais) divididos em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 
660,00 (seiscentos e sessenta reais). 
 

4.2. A(s) despesa(s) decorrente(s) Da prestação do objeto do presente contrato 
correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária, prevista(s) na Lei Orçamentária do 
Exercício de 2016: 
 
Órgão: 07 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 01 – Fundo Municipal de saúde 
Funcional: 2.034 – Manut. Do Fundo Municipal de Saúde 
Elemento (3) 3.3.90.00.00.00.00.0002 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1. Os serviços objeto deste contrato serão prestados mediante certificação formal 
da secretaria municipal de saúde, atestando a utilização regular e eficiente do objeto 
deste contrato, no corpo das notas fiscais emitidas pela contratada, referente ao objeto 
deste contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

6.1. A CONTRATADA deverá emitir notas fiscais referente ao Fundo beneficiado 
(secretaria) pelos software objeto deste contrato, de acordo com orientação da 
CONTRATANTE. 

 
6.2. A CONTRATADA deverá emitir as notas fiscais relativas aos serviços de 

locação, manutenção e suporte técnico mensalmente, até o 2º (segundo) dia útil do mês 
subseqüente. 

 
6.3. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos à CONTRATADA no prazo de 05 

(cinco) dias úteis após o recebimento das respectivas notas fiscais, desde que as 
mesmas tenham sido devidamente certificadas pelas respectivas Secretarias, que se 
utilizarem dos serviços objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES 
 

7.1. Os preços serão reajustados, com base no IGPM (FGV) acumulado no período. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA 
 

8.1. O aplicativo é de propriedade da CONTRATADA, que concede a 
CONTRATANTE o direito de uso de licença do(s) sistema(s), objeto deste contrato, 
instalada em computadores conectados em rede. 

8.2. É vedada a cópia dos sistemas e do gerenciador do Banco de Dados, exceto 
para fazer backup. Os sistemas estão protegidos pela legislação de direitos autorais, 
através da lei nº. 9.609/98. 
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8.3. É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência do(s) 
software(s) contratado(s) a um outro usuário, assim como também a engenharia reversa, 
a decompilação ou a decomposição do(s) referido(s) sistema(s). 
 
CLÁUSULA NONA - DO TREINAMENTO 
 

9.1. O treinamento de utilização do software ao usuário deverá obedecer aos 
seguintes critérios: 
a) A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem 
treinados, sendo estes, todos os que utilizarão os sistemas locados. 
b) A CONTRATANTE indicará dois usuários aos qual o treinamento será realizado com 
características de possibilidade de suporte aos demais usuários posteriormente. 
c) Definida a equipe de treinamento, a CONTRATADA realizará o treinamento, em uma 
única etapa, sem obrigação de repetir. 
d) O treinamento constará de apresentação geral do sistema e acompanhamento de toda 
a documentação em nível de usuário. 
e) O treinamento prático deverá possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, 
exclusão e consulta referente a cada tela, bem como a emissão de relatórios e suas 
respectivas análises. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA MANUTENÇÃO 
 

10.1. Entende-se por manutenção a obrigação da CONTRATADA de manter o 
sistema de acordo com as características originais. 
a) Corrigir eventuais falhas do sistema, desde que originados por erro ou defeito de 
funcionamento dos mesmos. 
b) Alterações de sistemas em função de mudanças legais nos casos da moeda, alteração 
de legislação federal, estadual e municipal, desde que tais mudanças não influam na 
estrutura básica dos sistemas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS, RESPONSABILIDADES E 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

11.1. São de responsabilidade da CONTRATADA: 
 

a) Iniciar os serviços na data da emissão da Autorização de Fornecimento. 
b) Permitir que os prepostos do MUNICÍPIO inspecionem a qualquer tempo e hora o 
andamento dos serviços; 
c) O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de 
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a 
CONTRATADA colocar a serviço; 
d) É da CONTRATADA a responsabilidade pelos danos que possam afetar o MUNICÍPIO 
ou terceiros em qualquer caso, durante a execução do objeto contratado, bem como 
realizar às suas expensas a reparação dos mesmos; 
e) Instalar os sistemas, objeto deste contrato, e treinar os servidores da utilização dos 
mesmos; 
f) Prestar suporte somente na operacionalização dos sistemas, objeto deste contrato, ao 
usuário que tenha recebido o devido treinamento; 
g) Manter informado o técnico da contratante, encarregado de acompanhar os trabalhos, 
prestando-lhe as informações necessárias; 
h) Prestar, às suas expensas, as manutenções e atualizações que se fizerem 
necessárias nos Sistemas, causadas por problemas originados das fontes dos seus 
programas; 
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i) Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas da 
CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros; 
j) Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas; 
l) Apresentar as guias de recolhimento do FGTS e do INSS, devidamente quitadas, 
mensalmente, juntamente com as notas fiscais de prestação de serviço; 
m) Providenciar o afastamento imediato, do(s) local(is) de execução do serviço objeto 
deste Contrato, de qualquer empregado cuja permanência seja considerada 
inconveniente pela Contratante; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 
 

12.1. São responsabilidades da CONTRATANTE: 
 
a) Efetuar o pagamento pela locação dos Sistemas objeto do presente Contrato, na forma 
e no prazo convencionado; 
b) Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, 
documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções; 
c) Designar um técnico categorizado para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e 
desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa, servindo de elo 
entre as partes; 
d) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização dos sistemas 
licenciados, incluindo: 
 I - assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas; 
 II - manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e 
recuperação no caso de falha da máquina; 
 III - dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da 
CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 

13.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos art.s 77 e 78 da Lei n 8.666/93 e posteriores 
alterações, com as conseqüências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização. 
 

13.2. A rescisão contratual poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral da administração, nos casos enunciados nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da lei 8.666/93. 
b) amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 

14.1. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, objeto deste contrato, 
sujeita-se a CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da lei 8.666/93, 
na seguinte conformidade: 
a) multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por 
dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 

14.2. Pelo atraso injustificado no atendimento ao chamado técnico, referente ao 
Plano de suporte operacional e assistência técnica, sujeita-se a CONTRATADA, a 
seguinte penalidade: 
a) multa de até 5% (cinco por cento), por hora de atraso, sobre o valor mensal pago 
pelo sistema solicitado no chamado técnico, limitado a 20% (vinte por cento) do valor total 
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mensal do contrato. 
 

14.3. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a CONTRATANTE poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III 
e IV do art. 87 da lei 8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) 
serviço(s) não realizado(s). 
 

14.4. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 
conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 

15.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou 
em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 

16.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do 
presente termo, na forma prevista em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 

17.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às 
diretrizes da lei nº. 8.666/93, e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇAO DO CONTRATO 
 

18.1. Fica designada como fiscal do contrato a Sra. Elizete Espósito Vortmann, 
ocupante do cargo de secretaria municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 

19.1. Fica eleito o foro da comarca de Itá/SC, para qualquer procedimento 
relacionado com o cumprimento do presente contrato. 
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 
03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas 
partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram. 
 
Paial-SC, 04 de janeiro de 2016 

 
 
 
 

FRANCISCO ANTONIO ABATTI 
Administrador 

CONTRATADA 
 
 
 

ELIZETE ESPÓSITO WORTMANN 
Secretária Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

Testemunhas: 
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_________________________________       
Visto:                                                           
Assessor Jurídico                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
Jania Lucia Dala Vale 
CPF: 005.696.699-79 

 

_ ___________________ 
Antonio Soster 

CPF: 486.301.449-04 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016 
 
1- ACOMPANHAMENTO SAUDE DA MULHER 
Módulo de acompanhamento da saúde da mulher, o programa contra o câncer e o 
acompanhamento das gestantes. No programa contra o câncer relatar todo o 
acompanhamento médico relativo a exames que possam identificar algum tipo de 
anomalia. No acompanhamento das gestantes serão relatados todas as consultas de 
acompanhamento e os exames efetuados pela gestante em seu período. 
 
2-  AGENDAMENTO DE CONSULTAS 
O usuário da unidade poderá agendar sua consulta no horário de expediente e levará um 
comprovante de agendamento onde indicará o profissional de saúde que irá lhe atender, 
o dia e, se necessário, a hora da consulta. O médico poderá saber quais os pacientes 
que irá atender no dia ou no período que ele solicitar. O sistema informa ao atendente 
quantas consultas o profissional de saúde já tem agendado quais os dias em que há vaga 
e quais os dias em que ele estará ausente. Os feriados serão pré-definidos através de um 
calendário e com um simples click do mouse essas informações estarão disponíveis na 
tela do sistema. 
 
3 - AMBULATÓRIO 
A movimentação dos usuários fica armazenada em banco de dados, permitindo, a 
qualquer tempo, a realização de consultas e estatísticas de todos os serviços 
executados, epidemiologia e produção total de cada unidade. 
 
4 - CADASTRAMENTO ÚNICO DE MUNÍCIPES E DEPENDENTES. 
Construção de um Banco de Dados com informações minuciosas sobre os munícipes e 
dependentes, tendo por fim a composição de um retrato fiel do município. Com base em 
informações previamente coletadas, bem como a geração do Cartão Nacional de 
Identificação (Cartão SUS), programas PACs e PSF. 
 
5 – CONSULTAS MEDICAS 
A equipe médica através das consultas médicas poderão relatar todas as evoluções 
clínicas, todos os procedimentos realizados, solicitar exames, emitir receitas e atestados, 
atribuir o CID específico a cada doença e, além disso, consultar todos os exames 
realizados de cada paciente que ora está sendo consultado,  com isso o prontuário 
eletrônico dos munícipes será atualizado a cada consulta realizada para posterior análise 
de outros profissionais da área. 
 
6 – CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - TFD 
O controle de veículos engloba o roteiro de veiculo a qual serão informados dados para a 
geração do TFD, inclusive com agendamento de pacientes para tratamento fora do 
domicílio. Com informações específicas dos veículos podemos analisar os gastos com 
manutenção e consumo de combustível para posterior média de consumo e gastos gerais 
com os referidos automóveis. 
 
7 – CONTROLE DE AIHs 
No controle de AIH relacionar toda a movimentação por unidade hospitalar, concluindo 
assim a quantidade de AIH a ser distribuída. 
 
8 – CONTROLE DE AUXILIOS 
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Módulo para os profissionais da área social emitir parecer técnico dos auxílios a serem 
distribuídos para aquelas pessoas carentes do município e com isso no final de cada 
período relacionar os tipos de auxílios com os seus respectivos valores e modalidades de 
auxilio. 
 
9 - DADOS ESTATÍSTICOS 
Extração de Relatórios e Gráficos auto-configurável pelo próprio usuário. Filtragens de 
todos os campos do cadastro de munícipes e movimentação do serviço prestado. Com 
isso o administrador das unidades poderá ter, em suas mãos, uma ferramenta poderosa 
na formação de dados gerenciais e no cruzamento de informações. 
 
10 – ENCAMINHAMENTOS 
Módulo desenvolvido para que as Unidades de Saúde do Município faça seus 
encaminhamentos dos seus munícipes quando então necessitarem de um tratamento 
fora do município e conseqüentemente agendamento na movimentação dos veículos e 
suas reservas.  
 
11 - FARMÁCIA 
Controle total da distribuição de medicamentos, tanto para os usuários das unidades de 
saúde quanto para as unidades descentralizadas. O gestor da unidade poderá saber, a 
qualquer tempo, como anda o estoque de medicamento, a relação de medicamentos 
vencidos e a vencer num prazo determinado, quantos medicamentos cada munícipe 
adquiriu e qual a região do município que mais está consumindo medicamento, tanto por 
médico quanto no total. 
 
12 - LABORATÓRIO 
O módulo Laboratório é totalmente integrado com o Prontuário Eletrônico. Com isso o 
profissional de saúde poderá consultar, a qualquer momento, os resultados dos exames 
do paciente. Esses resultados e os laudos laboratoriais poderão ser impressos de acordo 
com a necessidade de carga paciente. Os exames estarão registrados automaticamente 
nos módulos do PAB e do FAE, diminuindo assim, a redigitação da produção 
ambulatorial. 
 
13 - ODONTOLÓGICO 
Todos os procedimentos odontológicos serão digitados no sistema, inclusive as 
campanhas de saúde bucal. O sistema grava informações de cada paciente em um 
odontograma, fazendo com isso a verificação gráfica da arcada dentária de uma boca 
normal comparada com a arcada dentária do paciente. Cada doença e cada tratamento 
será definido no odontograma por uma cor, e através dessas cores, será feito 
levantamentos estatísticos da saúde bucal do município. 
 
14 - PAB E FAE 
Controle total da produção ambulatorial, verificações e validações da digitação, não 
sendo permitido erros de digitações, totalizando para envio automático das informações,. 
Exportação/Integração da produção ambulatorial para o sistema do Datasus SIA e BPA, 
não sendo necessário re-digitação. Comparativos/Evolutivos da produção ambulatorial. 
 
15 - PACS E PSF 
Acompanhamento e controle da produção e visitas de cada Equipe, bem como todas as 
movimentações e acompanhamentos preventivos das Gestantes, Hipertensos, 
Diabéticos, Tuberculosos e Hansenianos, etc... Exportação para o sistema SIABMUM do 
DATASUS, não sendo necessária re-digitação. 
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Relatórios de produção por equipe, gráficos quantitativos de evolução evolutivo de saúde 
preventiva. 
 
16 - PLANEJAMENTO FAMILIAR 
Toda a entrega de medicamentos para o planejamento familiar serão registrados nesse 
módulo e conseqüentemente o sistema irá informar a previsão de compra destes 
medicamentos para períodos pré-determinados.  
 
17 – PRONTUARIO ELETRÔNICO 
Todas os registros de consultas médicas serão automaticamente registrados no 
prontuário eletrônico de cada paciente para posterior impressão, quando necessário. 
 
18 - VACINAÇÃO 
O sistema informa ao gestor da unidade uma previsão de vacinação através de faixas-
etárias, com isso ele poderá ter uma organização maior na solicitação de aplicações. No 
final de cada campanha de vacinação, o gestor saberá, imediatamente e a qualquer 
tempo, quantos usuários foram vacinados e quantos ficaram sem vacinas, podendo 
então, acionar agentes de saúde para fazer tal imunização. 
 
19 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Faz parte deste módulo o cadastramento de pessoas físicas e/ou jurídicas enquadradas 
na vigilância sanitária. O sistema emitirá o alvará sanitário e o documento arrecadação 
para recolhimento de taxas, controlando assim as baixas e as inadimplências. 


