
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 018 -3273-9300 - CEP: 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO 
DE INFORMAÇÃO ( e-SIC) – QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO e 
MBATEC COM. E SERV. DE INF. LTDA – ME. 

CONTRATO Nº  245/2017     
 

Pelo presente instrumento de contrato que celebram as partes, de um lado o  
MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO – ESTADO DE SÃO PAULO, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ sob o nº 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira, s/nº,  
Centro, na cidade de Álvares Machado – Estado de São Paulo, CEP 19.160-000, neste ato 
representada pelo Prefeito da Prefeitura Municipal, Sr. JOSE CARLOS CABRERA PARRA, 
brasileiro, casado, portador do documento de identidade RG nº 18.235.415-5 e inscrito no CPF 
sob nº 062.065.778-21,  residente e domiciliado  nesta cidade de Alvares Machado, SP,  
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MBAtec Com. E Serv. De 
Inf. Ltda - ME, CNPJ/MF nº 10.463.467/0001-21, representada pelo Sr. PAULO MORALES 
BRAVIN, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade RG nº 40.387.970-X e 
inscrito no CPF sob nº 331.886.927-70,  residente e domiciliado  à Rua Jose de Oliveira, 68, Vila 
Antunes,  cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, doravante denominado 
CONTRATADA, ficam justos e contratados conforme as cláusulas que se enunciam. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato é celebrado sob a égide da Dispensa ou 
Inexigibilidade de Licitação, e se enquadra no parâmetro de “DISPENSA DE LICITAÇÃO”, 
autorizado pelo caput do artigo 61 c.c. com artigo 23, II “a”; artigo 24, II, todos da Lei 
8.666/1993, sujeitando integralmente as partes às normas da Lei 8.666/93 (com as alterações 
promovidas pela Lei 8.883, de 08 de junho de 1.994, e 9.648, de 27 de maio de 1.998), bem 
como aos princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado (art. 54), 
e, nos casos omissos, pelo Código Civil Brasileiro e Legislação em vigor. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – Pelo presente instrumento de contrato e na melhor forma de direito a 
CONTRATANTE contrata a CONTRATADA para a manutenção e atualização  do Sistema de 
Serviço de informação ao Cidadão (e-SIC, finalidade: abrir pedidos de informação, 
acompanhar e tramitar protocolos eletrônicos via web). 
O valor a ser pago pelos serviços prestados, mensalmente, será de R$. 330,00 (trezentos e 
trinta reais), totalizando até o seu vencimento o valor de R$ 3.960,00 (trez mil novecentos e 
sessenta reais) 
PARÁGRAFO UNICO - Fica facultado ao CONTRATADO, mediante solicitação escrita, a 
realização dos pagamentos através de depósito bancário, cujo documento deverá expressar 
todos os dados bancários. 
CLÁUSULA TERCEIRA - Acordam as partes que, imediatamente, após o término do contrato e 
não havendo acordo para sua renovação, a CONTRATADA deverá retirar ou suspender o 
software do endereço eletrônico (http://www.alvaresmachado.sp.gov.br/esic.php) da 
CONTRATANTE, sem incorrer em quaisquer indenizações, ficando devidamente esclarecido, 
portanto, que o sistema desenvolvido é propriedade intelectual da CONTRATADA. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de ocorrência de rescisão contratual, a CONTRATADA 
fornecerá à CONTRATANTE cópia dos arquivos contidos no banco de dados nos formatos JPG 



(imagens) PDF (documentos não alteráveis) e DOC (documentos do Word), além de uma cópia 
de eventual banco de dados. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A obrigação de entrega dos documentos e banco de dados (citados 
no parágrafo anterior) dar-se-á apenas nos casos em que a desinstalação dos sistemas forem 
feitas pela CONTRATADA e desde que a CONTRATANTE não esteja inadimplente com a 
CONTRATADA. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica estipulado que somente a CONTRATADA poderá efetuar 
alterações técnicas no sistema. 
PARÁGRAFO QUARTO - A atualização de dados fica subordinada à entrega das novas 
informações pela parte CONTRATANTE, sendo que as informações deverão estar no formato 
digital. 

 
CLÁUSULA QUINTA - Fica acertado entre as partes que após o vencimento será cobrado multa 
de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês mais a variação da taxa SELIC. 

 
CLÁUSULA SEXTA - O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 
sua assinatura, vencendo em 27 de setembro de 2018,  sendo que as despesas do presente 
instrumento serão suportados pela seguinte dotação orçamentária:  

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DO PREFEITO 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA fica obrigada a fazer, também, a correção caso alguma 
funcionalidade não esteja funcionando corretamente seja na abertura, encaminhamento, 
impressão ou tramitação dos protocolos no sistema, de acordo com as suas obrigações, nos 
moldes estabelecidos no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATANTE se responsabiliza por fornecer todos os 
equipamentos/materiais necessários à CONTRATADA, a fim de que esta possa ter condições de 
realizar perfeitamente o serviço contratado, bem como hardware e software com a 
configuração fornecida pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA NONA – A CONTRATANTE obrigar-se-á: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Facilitar o acesso a técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, 
registros, documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções, 
caso haja necessidade. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Enviar cópia do arquivo de “backup” gerado pelos sistemas à 
CONTRATADA para a execução de manutenções e correções de eventuais problemas quando 
solicitado pela CONTRATADA. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Autorizar a instalação de programas de acesso remoto nos 
computadores da CONTRATADA designados pela CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO QUARTO - Não copiar ou reproduzir, no todo ou em parte, os sistemas descritos 
como objeto deste contrato, exceto as cópias backup geradas pelos sistemas objetos deste 
contrato. 
PARÁGRAFO QUINTO - Não locar, ceder ou de qualquer outra forma transferir o direito de uso 
do sistema ou quaisquer direitos e obrigações decorrentes deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – Este contrato poderá ser prorrogado, através de Termo Aditivo ao 
Contrato, por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração.  Em caso de prorrogação do prazo, será aplicada a correção 



monetária calculada com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(INPCA), do período. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do presente 
instrumento contratual poderá ainda ser solicitada pela CONTRATADA, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior e caso 
fortuito, ficando a cargo da CONTRATADA a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, 
sem o que o pedido não será aceito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica estipulada uma multa a razão de 30% (trinta por cento) do 
valor total do presente contrato para a rescisão imotivada, ou inadimplemento de quaisquer 
de suas cláusulas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O presente instrumento de contrato será regido pela Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando estipulada entre outras penalidades previstas 
no artigo 77 da citada norma legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente 
instrumento, fica desde já eleito pelas partes contratantes, o foro da cidade sede da 
CONTRATANTE, Presidente Prudente, SP, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e 
irretratável, podendo ser rescindido desde que haja acordo entre as partes. E, por estarem 
justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 
de duas testemunhas. 

  
Álvares Machado - SP, 27 de setembro de 2017. 

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 
José Carlos Cabrera Parra - Prefeito 

Contratante 
 

 
 

 
MBATEC COM. E SERV. DE INF. LTDA - ME 

Contratado 
 

 
 
TESTEMUNHAS:  


