
      
 

 

 

 

 

 

CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº 122/15  

                                                                           

I - PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cida-

de de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Muni-

cipal Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casa-

do, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

 

B - CONTRATADA: VARGAS, RAHMEIER E CIA LTDA - EPP, nome Fantasia COMPU-

SERVICE SOFTWARES, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n. 

01.982.739/0001-09, com sede na Rua Pinheiro Machado, nº.663, na cidade de Palmeira das Missões, 

Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representada por seu Sócio Sr. Diego Solano Potrich, brasi-

leiro, casado, comerciante, CPF 896.927.560-68, Cédula de identidade RG 4070687894 SSP/RS, 

residente e domiciliado na RS 569, Km 31, Bairro Primeiro de Maio,  no município de Barra Funda, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, II, da Lei 

Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores e as disposições e condições 

inseridas neste contrato. 

 

III - OBJETO: Prestação de Serviços de Faturamento de AIH e CIH, Faturamento de SAI -  PAB e 

não PAB, atualização de CNES e FPO, Geração e envio de CNES, Treinamento de servidores da 

Secretaria Municipal da Saúde sobre FAA, codificação, emissão de Laudo AIH. 

 

IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA I - DA VIGÊNCIA 

      O presente instrumento terá duração de 04 meses, contados a partir de 01/01/2016, com 

vigência até 30/04/2016. 

 

CLÁUSULA II - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

a) Pela prestação dos serviços objeto deste contrato o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor de R$ 1.000,00 ( Um mil reais) mensais. 

b) O faturamento será feito mensalmente após a assinatura do contrato. 

c) O pagamento será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente  ao da prestação do 

serviço, mediante apresentação de nota fiscal eletrônica. 

 

CLÁUSULA III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas referentes à locação dos sistemas e à prestação dos serviços objeto do presente 

contrato correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal vigente.  

 

CLÁUSULA IV -  DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE 

Caberá ao CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento pela prestação dos serviços objeto do presente Contrato, na forma e 

nos prazos convencionados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

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) Custear os gastos necessários à implantação, assistência técnica, manutenção e eventuais 

alterações dos sistemas. 

e) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização dos sistemas 

licenciados, incluindo: 

 f) dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização dos equipamentos do 

CONTRATANTE, quando da visita técnica dos mesmos. 

 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Caberá à CONTRATADA: 

a) Prestar os serviços objeto deste contrato e treinar o técnico ou os técnicos do 

CONTRATANTE na utilização dos mesmos; 

            b) Prestar suporte na operacionalização dos sistemas objeto deste contrato, somente ao técni-

co ou usuário que tenha recebido o devido treinamento;  

c) Manter informado o técnico do CONTRATANTE encarregado de acompanhar os 

trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias; 

d) Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas do 

CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros. 

 

CLÁUSULA VI - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará 

válida se tornadas expressamente em instrumento aditivo, que ao presente se aderirá, passando a 

fazer parte dele. 

 

CLÁUSULA VII - DA RESCISÃO 

A  ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a 

rescisão do contrato. 

§ 1º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

§ 2º.  Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por 

escrito. 

 

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

I - A CONTRATADA não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou os precei-

tos legais, sofrerá as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 5% sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto contratado, 

salvo justificativa aceita pelo Município; 

c) Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade. 

 

CLÁUSULA IX : DA FISCALIZAÇÃO 

            O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato 

através do Senhor: Jair Antonio Zancan, CPF nº 000.809.720-80, Matrícula 419, como gestor do 

contrato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA X - DO FORO 

 As partes, de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de  Frederico 

Westphalen, RS, para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste contrato não 

solucionadas por acordo. 

 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus sucessores, em 

quatro vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas. 

 

Taquaruçu do Sul, RS, 23 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

VANDERLEI ZANATTA                                              Diego Solano Potrich 

Prefeito Municipal - CONTRATANTE                                      Diretor – CONTRATADA 

 

 

 

 

JAIR ANTONIO ZANCAN 

GESTOR DO CONTRATO 

        

    

TESTEMUNHAS: 

 

A .......................................................................            B ............................................................. 

Nome:                                                                            Nome: 

CPF.                                                                               CPF. 


