
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 - CEP19160-000  -  ÁLVARES  MACHADO-SP 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO  DE ALVARES MACHADO E 
EMPRESA METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚLICA LTDA EPP. 
 

CONTRATO Nº  049/2017 
 

1 – O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/n, representado por seu 
Prefeito JOSE CARLOS CABRERA PARRA,  residente e domiciliado nesta cidade de Álvares 
Machado,  portador do RG. Nº 18.235.415-5, CPF 062.065.778-21,  doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado  a EMPRESA METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO 
PÚBLICA LTDA EPP, com sede a rua Jose do Carmo Lisboa, 195, sala 01, CEP 15015-660, Vila 
Imperial, na cidade de São Jose do Rio Preto, SP,  pelo seu representante legal Antonio Carlos 
Alves, RG. 27.999.277-4,  doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com 
fundamento na Constituição da República do Brasil, Lei Orgânica Municipal, e na Lei Federal 
n.º 8.666, de 21/06/93, alterada pela de n.º 8.883, de 08/06/94, têm entre si justo e 
contratado, o presente contrato,  conforme segue: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA  – DO OBJETO  
O objeto do presente contrato compreende a contratação de empresa para fornecimento de 
licença de uso de sistema de controle interno para análise e geração de informações 
necessárias à otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores 
mediante relatórios periódicos e sistematizados. 
Principais Funcionalidades: 
a. sistema desenvolvidos em plataforma web; 
b. banco de dados armazenado em Data Center; 
c. promove acesso seguro mediante controle de usuários e senhas; 
d. permite acesso pela internet, através de vários navegadores, inclusive através de 
dispositivos móveis como tablets e smartphones; 
e. possui rotina pratica de importação de dados em padrão XML, conforme layout do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo – Sistema AUDESP; 
f. possui mecanismo que auxilia nas atividades internas de fiscalização e acompanhamento do 
Controle Interno; 
g. permite a avaliação da situação orçamentária, financeira, patrimonial e acompanhamento 
das Metas Financeiras; 
h. possibilita a geração de documentos eletrônicos de pareceres conforme parametrização 
personalizada da entidade controlada; 
i. possibilita a geração e formatação da emissão de pareceres e notificações elaborados pelo 
Controle Interno. 
 
CLAUSULA SEGUNDA  -  DA UTILIZAÇÃO 
O sistema mencionado neste contrato será única e exclusivamente utilizado pela 
CONTRATANTE. 
 
CLAUSULA TERCEIRA  - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Manter em perfeita ordem as informações, de acordo com as exigências deste 
CONTRATO. 

 Manter os dados do CONTRATANTE atualizados e em segurança. 



 Manter equipe técnica para atendimento por telefone e suporte remoto, prestando-
lhe assistência e informações necessárias. 

 Manter BACKUP adequado para satisfazer as necessidades de segurança, assim como 
“restart” e recuperação no caso de falha de máquina. 

                                            
CLAUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
Estendida manutenção como a obrigação de se manter as informações de acordo com as 
especificações deste instrumento, é competência da CONTRATADA: 

 Corrigir eventuais falhas, desde que originados por erro ou defeito durante a vigência 
do contrato; 

 Dar assistência no acesso às informações via telefone e acesso remoto (e-mail ou 
sistemas de atendimento via internet); 

 Alterar as informações ofertadas em função de mudanças legais nos casos da moeda 
e/ou alteração de legislação. 
 

CLAUSULA QUINTA –  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Facilitar o acesso dos técnicos da contratada, às informações necessárias ao bom desempenho 
das atividades pertinentes a este contrato; 
Responsabilizar-se pela supervisão, gerencia e controle de utilização das informações sistema 
licenciado incluindo: 
a. assegurar uma configuração adequada dos equipamentos para o acesso via internet; 
b. designar um servidor com conhecimento básico no ambiente operacional Windows e em 
internet, ficando sob sua responsabilidade a supervisão da utilização. 
 
CLAUSULA SEXTA – DO VALOR 
O valor do presente contrato será de R$. 7.800,00 ( SETE MIL E OITOCENTOS REAIS ) o qual 
será pago em  parcelas mensais, no valor de R$. 650,00 ( seiscentos e cinquenta reais ) cada 
uma, mediante emissão da respectiva nota fiscal. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas para cobertura do presente contrato, correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
PODER EXECUTIVO 
GABINETE DO PREFEITO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
TESOURO 
 
CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA  
A vigência do presente contrato será de 12 ( DOZE ) meses, iniciando nesta data, 01 de março 
de 2017, com vencimento para 01 de março de 2018.  
 
CLAUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obrigar-se-á: 

 Arcar com eventuais prejuízos causados à Municipalidade e/ou terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos 
envolvidos. . 

  Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato 

  Correrão por conta da contratada, exclusivamente todos os impostos e taxas que 
forem devidos em decorrência da prestação dos serviços, objeto deste contrato.  

 As contribuições devidas a Seguridade Social. 



 Exclusivamente, todos os encargos trabalhistas, taxas, prêmios de seguros e de 
acidentes de trabalho, emolumentos e demais despesas necessárias.   

 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente á Administração, 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. 

 

 
CLAUSULA DÉCIMA  – DAS PENALIDADES 
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem 
justificativa, aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas sanções previstas na Lei de Licitação. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DA RESCISÃO 
 O presente contrato será rescindido de pleno direito em caso de: 

  Injustificável recusa em assinar, retirar ou aceitar o contrato, dentro do prazo 
estabelecido pela CONTRATANTE. 

 Nos casos de inexecução total do ajuste, após a assinatura do termo contratual. 
 Nos casos de inexecução parcial do CONTRATO, ou constatada a não adequação do 

serviço prestado.  
  Má execução do objeto contratado. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - DO FORO 
Para dirimir controvérsias decorrentes do presente contrato será competente o Foro da 
Comarca de Presidente Prudente. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 vias, 
juntamente com testemunhas.  
 
Álvares Machado – SP, 22 DE fevereiro de 2017.     
 
 
 
 
JOSE CARLOS CABRERA PARRA                    METABIT SIST. P/GESTÃO PÚBLICA LTDA. EPP 
   PREFEITO  -   CONTRATANTE       CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


