ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO
PREFEITURA MUICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

CONTRATO Nº 019/2020
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020
TÊRMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CALDAS
BRANDÃO, ESTADO DA PARAIBA, E A
EMPRESA:
NOVETECH
SOLUÇÕES
TECNOLOGICAS
LTDA
CNPJ:
05.621.288/0001-35, TENDO POR OBJETIVO
informatização da rede de atenção á saúde do
município envolvendo software, hadware em
comodato e conectividade em todos os pontos da
rede, através da implantação e suporte de
prontuário eletrônico na rede de saúde, sistema de
automação das atividades dos profissionais de
saúde, de maneira georreferenciada e sala de
situação, com disponibilização de hadware e
comodato, bem como treinamentos dos profissionais
da saúde.
PARTES CONTRATANTES
De um lado como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município de Caldas
Brandão, Estado da Paraíba, com Sede na Rua José Alípio de Santana, 371 – Centro, inscrito no CNPJ/MF
sob o n.º 08.809.071/0001-41, ora representado pela Senhora Prefeita Municipal NEUMA RODRIGUES DE
MOURA SOARES, portador da Cédula de Identidade – RG n.º 871.222 – SSP/PB 2ªvia e do CPF/MF n.º
097.149.884-97, residente e domiciliado nesta cidade Caldas Brandão – CEP – 58.350-000 – CALDAS
BRANDÃO – PB, e de outro lado, como CONTRATADO, e assim denominado no presente instrumento, a
empresa: NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 05.621.288/0001-35, com sede
na Rua João Vieira Carneiro, 89 – Pedro Gondim – João Pessoa – PB.
As partes assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato Administrativo e
na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, subordinados à Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações posteriores, bem como vinculado a ADESÃO N.º 003/2020.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - A CONTRATADA se obriga a Fornecer os materiais conforme proposta apresentada que fica fazendo
parte integrante deste CONTRATO, do seguinte OBJETO, como segue:
ITEM

TIPO DE
SERVIÇO

01

Unidade
Conectada

02

Estação de
Trabalho
Conectada

03

Servidor Local

DESCRIÇÃO
Compreende: link à internet; 08 horas 5 dias da
Semana.
Compreende:
equipamentos
de
hardware
(especificação no item XXX deste Termo de
Referência); conexão à rede local (física o Wifi); e
suporte e manutenção 08 horas, nos 5 dias da
semana.
Servidor local em rede,com conectividade, em cada

QNTD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
MENSAL

03

200,00

600,00

15

100,00

1.500,00

3

250,00

750,00
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04

Serviço de
Impressão
Monocromática

05

Páginas
Impressas

06

Tablet
conectado

07

Sistema de
Prontuário
Eletrônico

unidade de saúde com treinamento de todos os
usuários da rede e suporte continuado;memória
RAM de 8 GB; Processador 2,0 GHz dual-core a
3,0 GHz dual-core; Disco Rígido de 1 tera; Sistema
Operacional (Windows ) de 32 bits a 64 bits
Compreende: impressora; Ponto de rede (físico e/ou
WiFi); franquia de 500 páginas impressas por mês;
e reposição de toner relativo ao quantitativo
estipulado na franquia, manutenção e suporte,
exceto papel.
Compreende: reposição de insumos, exceto papel,
suficiente para as páginas impressas pelas
multifuncionais e demais impressoras que
excederem a franquia estipulada por unidade.
Licença de uso sistema de informatização dos ACS
+ ACE ( Agentes comunitários de saúde)
Compreende: Serviço suporte a software de
Prontuário eletrônico para unidade de saúde, próprio
ou público, para estações de trabalhos em ambiente
para asa UBS (Por estação), que atendam as
funcionalidades descritas neste Termo de
Referência.

3

250,00

750,00

1

0,09

0,09

19

150,00

2.850,00

3

500,00

1.500,00

VALOR MENSAL
VALOR TOTAL ANUAL

7.950,09
95.401,08

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
2.1 - O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes ate 19/03/2021 O prazo constante nesta
cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o Art. 57 da Lei
Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
3.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nos materiais, até 25% (vinte e cinco) e acordo com o que preceitua o Art. 65,
Parágrafo 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93.
3.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento).
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO DO SERVIÇO
4.1 – Os serviços deverão ser prestados pela Contratada em até 02 dias, após ordem de serviço conforme a
solicitação da CONTRATANTE conforme a necessidade da Edilidade, mediante apresentação da respectiva
requisição, emitida pelo Funcionário Municipal responsável, devidamente autorizado por autoridade superior,
só responsabilizando a Secretaria requisitante pelo recebimento.
4.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
4.3 a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
4.4 a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
4.5 b) Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
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CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 Fica ajustado o preço, conforme segue:
O valor total do CONTRATO fica estimado em R$: 7.950,09 (Sete Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e
Nove Centavos), provisionado para 12 (Doze) meses, ficando o valor total de R$: 95.401,08 (Noventa e
Cinco Mil, Quatrocentos e Um Reais e Oito Centavos), Onerando a dotação:
06.060 Fundo Municipal de Saúde
10 301 1004 2017 Manutenção das Atividades da Atenção Básica (PAB)
10 301 1004 2018 Manutenção das Atividades do PSF
10 301 1004 2019 Manutenção das Atividades do Programa PACS
10 301 2001 2023 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
10 301 1004 2039 NASF-Nucleos de Apoio a Saúde da Familia
10 301 1004 2040 PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade
10 301 1004 2044 Manut de Outros Prog do FNS
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA SEXTA-OBRIGAÇOES DO CONTRATADO
6.1 – Executar devidamente o Fornecimento descritos na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
6.2 - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
6.3 - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
6.4 - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
6.5 - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
6.6 - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
6.7 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a Contratante
os documentos necessários, sempre que solicitado.
6.8 – O contratado deverá ser responsabilizado pela manutenção, revisão e peças do veículo.
CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.0 Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato.
7.1 – Proporcionar a contratada todos os meios necessários para fiel fornecimento.
7.2 – Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos serviços,
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime a Contratada de suas responsabilidades
contratual e legal.
7.3 – A contratante será responsabilizado pelo combustível, condutor e eventuais multas de transito do
veiculo.
CLÁUSULA OITAVA – DOS REAJUSTAMENTOS
8.1 Os preços poderão ser realinhados conforme os índices oficiais autorizados pelo Governo federal ou
setoriais. Ocorrendo o desequilíbrio econômico financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que
as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 - O pagamento pelo fornecimento será efetuado diretamente à CONTRATADA, ou Representante Legal,
através da Tesouraria Municipal em até 30 dias da emissão da documentação fiscal.
9.2 Quando a data prevista para o pagamento coincidir com finais de semana, feriado, o mesmo será efetuado
no primeiro dia útil subsequente.
9.3 O pagamento somente será efetivado mediante apresentação pela CONTRATADA da referida
documentação fiscal,
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1 - A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará a
Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a advertência; b - multa de mora de 0.5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por
dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d • simultaneamente, qualquer das
penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
10.2 - Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a CONTRATADA fica sujeita, a critério
da CONTRATANTE e garantida à defesa prévia, as seguintes penalidades, sem prejuízo daquelas previstas
no Artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
10.3 - Pelo atraso injustificado no fornecimento, ficará a CONTRATADA sujeita a multa de 1% (Um por
Cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso, se o atraso for de até 10 (Dez) dias, Excedido este prazo,
a multa será em dobro.
10.4 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar a CONTRATADA as sanções previstas nos Incisos I, III e IV do Artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93
que rege este instrumento e multa de 5% (Cinco por Cento) sobre o valor dos produtos não fornecidos.
10.5-As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.
10.6 - Aplicadas as multas, após Processo Administrativo, a CONTRATANTE poderá descontar do primeiro
pagamento que fizer a CONTRATADA.
10.7- A aplicação da multa fica condicionada à prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada
no prazo de 10 (Dez) dias úteis, contados da respectiva notificação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISAO CONTRATUAL
11.1 - A rescisão Contratual poderá ser:
11.1.1 – Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados no Art. 78 da
Lei Federal n.º 8.666/93.
11.1.2 – Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da Autoridade
competente, reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja conveniência da CONTRATANTE.
11.2 - Em caso de rescisão prevista nos Incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem que
haja culpa do CONTRATADO, será essa ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.
11.2.1 – A rescisão Contratual de que trata o Inciso I do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 acarretará as
consequências previstas no Art. 80, Incisos I e IV, no que couber ambos da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1 Fica desde já eleito o Fórum da Comarca de Gurinhém, Estado da Paraíba, para dirimir questões
resultantes ou relativas à aplicação/ou execução deste Contrato, não resolvidas na esfera Administrativa.
12.2 E por estarem assim justos Contratados e Concordantes com todas as Cláusulas e condições ora
ajustadas, as partes assinam o presente Contrato Administrativo, que é feito em 03 (Três) vias de igual teor, na
presença de duas Testemunhas instrumentais, que também assinam, devendo a CONTRATANTE, no prazo
legal, providenciar a publicação, na imprensa Oficial, do extrato do Contrato, a teor no Art. 61, Parágrafo
Único, da Lei Federal n.º 8.666/93, tudo para que o ato produza seus Jurídicos e Legais efeitos.
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Caldas Brandão, 19 de Março de 2020

NEUMA RODRIGUES DE MOURA SOARES
PREFEITA CONSTITUCIONAL
CONTRATANTE

NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 05.621.288/0001-35
CONTRATADO

TESTEMUNHAS
1.º__________________________________
RG Nº:
2.º_________________________________
RG N.º

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
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