
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.  088/2013 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CELEBRAM ENTRE SI A 

EMPRESA VARGAS, RAHMEIER E CIA LTDA E O MUNICÍPIO DE NOVO 

XINGU 

 

A EMPRESA VARGAS, RAHMEIER E CIA LTDA, com sede na 

Rua Borges de Medeiros, nº 572, Cidade de Palmeira das Missões – RS, CEP 98300-000, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº  01.982.739/0001-09, neste ato representada pelo sócio,  

Everaldo Vargas de Camargo, brasileiro, casado, residente e domiciliada na Rua Frederico 

Westphalen, nº 69, Palmeira das Missões – RS, inscrito no CPF sob o nº 722.432.790-53 , 

denominada simplesmente de Contratada e o Município de Novo Xingu, sito a Av. Emilio 

Knaak,1160, na cidade de Novo Xingu-RS, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

04.207.526/0001-06, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, residente e domiciliado 

neste município, neste ato denominado simplesmente de contratante, resolveram celebrar o 

presente contrato, mediante as cláusulas e condições que seguem: 

 

                                CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto do contrato 

 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de 

regularização do envio de arquivos dos seguintes programas de saúde e a manutenção 

regular dos mesmos durante a vigência do contrato: CNES, DE PARA, BPAMAG, SIA, 

SIAB, VERSIA, MODULO TRANSMISSOR. 

 

 

 

 

 

 

 



CLÁUSA SEGUNDA – Dos prazos para execução  

 

 Fica definido o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do 

presente contrato a regularização dos programas constante na clausula primeira. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – Do Preço. 

 

O valor a ser pago para a regularização do envio dos arquivos 

anteriormente mencionados será de R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta reais), em 

parcela única após a regularização do envio dos dados, mesmo que o prazo de regularização 

tenha sido menor de 02 meses. 

 

PARAGRAFO ÚNICO: Será também pago o valor mensal de R$ 

320,00 (trezentos e vinte reais) pelo período de 05 (cinco) meses a contar da data de 

regularização do envio das informações dos arquivos, objeto do presente contrato.  

Os pagamentos somente serão efetuados após a entrega das notas de 

prestação dos serviços.  

 

CLÁUSULA QUARTA - Da Vigência 

 

O prazo de validade do presente contrato é a contar da data de sua 

assinatura, pelo período de no máximo 07 (Sete) meses, podendo ser menor caso a 

regularização das informações ocorra em tempo menor do que 02 (dois) meses. Fica 

assegurada a vigência do contrato por 05(cinco) meses para manutenção do envio regular 

das informações. 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – Das obrigações da contratante 

 



Enviar para o endereço da sede da contratada e dentro dos prazos 

solicitados as informações necessárias para geração dos arquivos dos programas. 

Paragrafo Único: Para cada deslocamento necessário na prestação de 

serviços no município de Novo Xingu a CONTRATANTE pagará o valor fixo de R$200,00 

(duzentos reais), mediante comprovação através de recibo. 

  

 

CLAUSULA SEXTA – Das obrigações da contratada  

Regularizar dentro do prazo contratado o envio das informações 

referentes aos sistemas especificados no presente contrato e alimentar regularmente os 

mesmos conforme prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de 

Saúde  

CLUSULA SÉTIMA – Da dotação orçamentaria  

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta de 

dotação orçamentária própria: 

 

CLÁUSULA OITAVA - Do Foro 

 

As partes elegem o Foro de Constantina – RS para dirimir quaisquer 

dúvidas a respeito do presente contrato. 

 

Novo Xingu, 11 de Junho de 2013. 

 
 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN EVERALDO VARGAS DE CAMARGO 
          CONTRATANTE                                                         CONTRATADA 
 

Testemunhas: 

 

1 ________________________ 

2 _____________________ 


