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CONTRATO Nº 002/2018 
Processo Administrativo nº 003/2018 
 

 
 

 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO 
CONTRATANTE, A CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALEGRE/ES E DE OUTRO, COMO 
CONTRATADO, FÁBIO MACHADO DE 
OLIVEIRA. 

 
 
A CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE, com sede na Av. Jeronimo Monteiro, 38, 2° piso, 
Centro, Alegre/ES, 29.500-000, CNPJ nº 31.726.714/0001-05, neste ato representado 
por seu Presidente, Emerson Gomes Alves, brasileiro, solteiro, CI n° 1087765 SSP/ES, 
CPF n° 020.078.047-60, residente e domiciliado na Rua Padre Júlio Billot, 82, Centro, 
Alegre/ES, 29.500-000, denominada CONTRATANTE, e de outro lado o senhor  FÁBIO 
MACHADO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, portador do CPF nº 
077.285.357-65, residente na rua Melício Alves Monteiro, nº 36, Morada das Palmeiras, 
município de Guaçuí-ES, denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente o 
contrato, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, que se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
 
O Contratado, acima qualificado, se obriga neste ato à prestação de de serviços 
especializado em Tecnologia da informação, especialmente na migração dos dados 
constantes do atual site www.camaraalegre.com.br para o domínio 
www.alegre.es.leg.br, disponibilizado pelo Portal Interlegis do Senado Federal, e na 
capacitação e treinamento dos servidores , habilitando-os à alimentação diária do portal 
com os dados produzidos na Câmara Municipal de Alegre/ES. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 
O presente contrato de prestação de serviços tem seu início em 22 fevereiro de 2018 e 
término em 22 setembro de 2018, podendo ser prorrogado a critério da Administração, 
observado o disposto na Lei nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DO PAGAMENTO  
 
Para a execução do objeto contratual previsto na Cláusula Primeira deste instrumento, 
as partes ajustam o valor total de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), a ser pago 
mensalmente em sete (07) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 3.200,00 (três mil 
e duzentos reais) e as seis (06) seguintes no valor de R$ 320,00 (trezentos e cinquenta 
reais). 

http://www.camaraalegre.com.br/
http://www.alegre.es.leg.br/
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CLÁUSULA QUARTA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 
As despesas decorrentes da execução deste instrumento correrão à conta de dotações 
específicas do orçamento vigente: 001001.0103100432.001.33903300000 – Outros 
Serviços de Terceiro – Pessoa Física.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES  
 
Compete à CONTRATANTE:  
Efetuar os pagamentos do valor estipulado na Cláusula Terceira deste instrumento em 
conformidade com o avençado neste ajuste;  
 

Compete ao CONTRATADO:  
Cumprir o disposto na Cláusula Primeira deste instrumento; 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
 
O Contratado deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 
execução do serviço contratado, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 
e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO VÍNCULO 
 
O presente contrato de prestação de serviços não gera quaisquer vínculos trabalhistas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades 
legalmente previstas. 
 
 Parágrafo primeiro 
Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I – o não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II – o cumprimento irregular das cláusulas contratuais; 
III- a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 
IV- a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
V- a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a cessão ou transferência das 

obrigações, fusão ou incorporação; 
VI- razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa que está subordinado o 
contratante; 
VII- ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
IX- atraso dos pagamentos devidos pela administração decorrentes dos serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
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Parágrafo segundo 
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela autoridade competente dentro dos autos do processo, assegurando 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
Parágrafo terceiro 
A rescisão do contrato poderá ser: 
I – determinada por ato unilateral e escrito do contratante, nos casos descritos no 
parágrafo primeiro, sem que caiba qualquer indenização ao Contratado. 
II – amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo administrativo 
em questão, desde que haja conveniência para a administração. 
III – judicial, nos termos da legislação. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora Rita de 
Cássia de Oliveira, designada pela Administração, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
Aplica-se a execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As partes elegem o foro da Comarca de Alegre-ES, como competente para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
  
E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual 
teor com as testemunhas abaixo. 
 
 
 
 

Alegre/ES, de 22 de fevereiro de 2018. 

 
 

______________________________________________ 
Contratante (CMA) 

 
 

______________________________________________ 
Contratado 


