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TERMO DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO DE N° 08/2016 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PAIAL ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA NETSOFT INSTALAÇÃO DE SOFTWARE LTDA 
OBJETIVANDO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA.  
 

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 pelo Secretário de Saúde o senhor LUIS CARLOS CAPELESSO, 
inscrita no CPF/MF sob nº 059.098.789-56, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa, NETSOFT INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, com sede na 
Tancredo de Almeida Neves, 152 apto 201, Bloco D, Bairro Cinquentenário, Concórdia, SC, 
inscrita no CNPJ n. 09.694.241/0001-90, representada neste ato por seu representante 
legal, Sr. ADRIANO JOSÉ KRINDES, inscrito no CPF n. 033.612.499-61, doravante 
denominado CONTRATADA, ajustam entre si o presente contrato mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
 O presente contrato tem por objetivo a prestação de Serviços e Assistência Técnica 
em Informática como análise e conferência das informações geradas pelos profissionais da 
equipe de saúde, fechamento da produção dos sistemas da saúde a seguir relacionados:  
 

 ESUS: Analise e conferência das informações geradas pelos profissionais da equipe 
de saúde e atualização do sistema; 

 

 BPAMAG: Analise e conferência das informações geradas pelos profissionais da 
equipe de saúde e atualização do sistema; 

 

 CNES: Atualização cadastral dos profissionais da Unidade e equipe ESF e 
atualização do sistema; 

 

 FPOMAG: Analise e conferência do orçamento e serviço de classificação dos 
procedimentos realizados na unidade; 

 

 VERSIA: Rotina de análise e fechamento de produção antes do envio ao MS e 
atualização do sistema; 

 

 SIPNI (APIVACINAS): Acompanhamento do envio e atualização do sistema; 
 

 SISVAN: Rotina de análise e fechamento de produção antes do envio ao MS e 
atualização do sistema; 

 

 SISVAN BOLSA FAMILIA: Rotina de análise e impressão dos relatórios e 
acompanhamento das informações lançadas; 

 

 SISAB: Rotina de análise e acompanhamento do envio da produção; 
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 SIA (NOVO): Rotina de análise, acompanhamento e fechamento de produção antes 
do processamento do versia e atualização do sistema; 

 

 SINANW: Acompanhamento do envio e atualização do sistema; 
 

 SISPRÉNATAL: Acompanhamento do envio e atualização do sistema; 
 

 SISCAN: Acompanhamento do envio e atualização do sistema. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

2.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços, o preço proposto 
de R$ 6.986,00 (seis mil e novecentos e oitenta e seis reais) divididos em 7 (sete) parcelas 
mensais iguais e sucessivas de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).  

 
2.2 - O pagamento será efetivado via ordem bancária até o 10º (décimo) dia do mês 

subseqüente ao da apresentação de nota fiscal referente ao objeto deste contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 

3.1 - Cabe à contratada, além de manter atualizada a versão do(s) sistema(s), 
esclarecer as suas alterações, mantendo-o em pleno funcionamento, dentro das 
características da concessão. 

 
3.2 - Corrigir eventuais defeitos nos programas em uso. 
 
3.3 - Esclarecer e dar suporte, se consultada por via telefônica, VNC (acesso 

remoto), E-mail, Skype, Watts Zap e etc., dúvidas de operação do(s) sistema(s), excluindo 
os problemas relacionados com operação de equipamentos ou utilitários quando a 
contratante deverá recorrer à empresa contratada. 

 
3.4 - Implantar ou adequar os sistemas rotinas auxiliares que possam ser 

implantadas em comum acordo. 
 
3.5 - A contratada responderá por eventuais prejuízos, inclusive por perdas e danos 

ou lucros cessantes, cujas causas possam ser atribuídas direta ou indiretamente à utilização 
do(s) sistema(s). 

 
3.6 - A contratada fica responsável em realizar atendimento presencial de 8 horas 

mensais.   
 
 CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

Os serviços contratados não sofrerão reajuste. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE 
 

5.1 - Efetuar os pagamentos, conforme cláusula 2. 
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5.2 - Fornecer e manter os equipamentos onde estiver instalado o(s) sistema(s), em 
pleno funcionamento, (sistema operacional, rede, cabos, impressoras, etc...). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 
 

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão a 
seguinte dotação prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2016: 

      
Entidade: 2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAIAL 
Órgão 07 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAIAL 
Unidade 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAIAL 
Proj/ativ: 2.034 – Manutenção das atividades Gerais da Saúde 
Elemento: (3) 3.3.90.39.05.00.00.00.0000 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência do presente contrato é de 01/06/2016 à 31/12/2016. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 

Fica designado como Fiscal de Contrato o Sr. Luís Carlos Capelesso ocupante do 
cargo de Secretario de Saúde. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 

O presente contrato poderá ser rescindido com 30 dias de antecedência mínima por 
ambas as partes; em ambos os casos, a contratada fará jus a sua remuneração pelos 
serviços já realizados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
 
 Para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências relativas ao presente contrato, fica 
eleito o foro da cidade de Itá, Santa Catarina. 
 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente 
instrumento em duas vias de igual teor e para um só efeito, na presença de duas 
testemunhas. 

Paial - SC, 24 de maio de 2016. 
 
 
 
 

_____________________________ 
LUIS CARLOS CAPELESSO 

Secretário de Saúde 
CONTRATANTE 

___________________________________ 
ADRIANO JOSÉ KRINDES  

Sócio Administrador 
CONTRATADA 

 
 
 
Testemunhas: 
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____________________ 
Suzana Zarpelon 

CPF: 063.900.179-36 
 
 

                 ____________________ 
Fabricia Aquino 

CPF: 006.939.039-88 

 

 

 
     ____________________                                           
       Visto Assessor Jurídico 
          


