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ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE ITABUNA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 014/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 011/2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 00712018 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
FUNDAÇÃO MARIMBETA E SÃ PRODUTOS 
ALIMENTICIOS E HOSP COM. E SERV. 
LTDA - ME 

Pelo presente instrumento, de um lado a FUNDAÇÃO MARIMBETA , inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda 
sob n° 16.236.457/0001-30, com sede na Av, Princesa Isabel, 678, São Caetano, Itabuna/Ba, nesta cidade de 
Itabuna, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Diretora Presidente CLEONICE 
MOREIRA DE ALMEIDA, brasileira, divorciada, portador da cédula de identidade n° 79496857 expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e do CPF/MF n° 401493905-72, residente e domiciliado na 
Rua José Rodrigues Vianna, nesta cidade de Itabuna-Bahia, e de outro lado SA PRODUTOS ALIMENTICIOS 
E HOSP COM. E SERV. LTDA - ME , inscrita sob o CNPJ 06.980.414/0001-00, estabelecida na Rua do Paty, 
463 - São Caetano, Itabuna/Ba, neste ato representada pelo Sr. NAYLTON SÃ SANTOS JUNIOR, CPF 
152.183.845-34, doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, sob o TERMO DE DISPENSA N° 00712018, regulado pela Lei Federal n. °  8.666/93 e demais 
legislações pertinentes, nos termos previstos no art. 24, inciso II da Lei Federal supra citada, o que fazem com base 
nas cláusulas e condições a seguir: 
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO - O presente contrato tem como objeto RECARGA DE 
50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A SEDE DA FUNDAÇAO  E UNIDADES 
DOS SITIOS. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - O presente contrato iniciar-se-á da data da sua assinatura, com 
previsão de termino 30/04/2018, ou após a entrega total do objeto. 
CLAUSULA TERCEIRA - VALOR E PAGAMENTO - Pela prestação de serviços, objeto do presente contrato, 
o CONTRATANTE pagará a quantia total de R$ 400,00 (quatrocentos reais). O pagamento será efetuado 
de acordo a entrega e após a emissão da nota fiscal 
CLAUSULA QUARTA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16 — Fundação MARIMBETA- SITIOS DE 
INTEGARÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. Ficha: 023. PROJETO /ATIVIDADE : 6421-
Manutenção da Sede e Unidades do Sitio. ELEMENTO DE DESPESA: 339030- Material de Consumo. 
FONTE: 50 

CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO - o pagamento será efetuado após emissão de Nota Fiscal. 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇOES: São obrigações principais do Contratado: 
1. Para o livre desempenho das tarefas, deverão ser dadas ao CONTRATADO as condições necessárias, sem as 
quais não se responsabilizará pela fiel execução dos serviços. 
11. O CONTRATADO cumprirá rigorosamente seus deveres de observância de sigilo e da ética profissional, 
fazendo as recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou convenientes 
ao bom cumprimento das atribuições contratadas. 
III. O CONTRATADO se compromete ainda, a manter o caráter sigiloso das informações às quais poderá ter acesso 
em função deste contrato, tomando todas as medidas cabíveis para que tais informações somente sejam divulgadas 
àquelas pessoas que delas dependam para a execução dos serviços objeto deste contrato. 
IV. Constitui principal obrigação de o CONTRATADO obedecer rigorosamente às condições para , que seja 
efetivada a prestação de serviço objeto do contrato durante o período de vigência, como indicado na CLAUSULA 
SEGUNDA, de acordo com os horários e dias pré-estabelecidos levando em consideração os horários de serviço 
estabelecidos. 
CLÁUSULA SETIMA - RESCISÃO - Este contrato, na forma prevista no artigo 78 da iç666/93, poderá ser 
rescindido por ato unilateral da Administração, e em especial nos casos a seguir e1e1caJk , indndentemente de 
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interpelação ou de procedimentojudicial sujeitando-se e CONTRATADO às consequênc.s previstas no ardo 80 
do referido diploma legal, sem preluizo das demais sar.ções cabíveis: 

L culpa, simulação c 	>ia e..r no 
2. qua o1:nt em 	o ::•o 	dnie do CO.VTR4TÁDOp-a dar cumprimento no 
3. o COVTRAL-iDO o'nnsr;r o contrato. ou o sua execução, no todo ou em parte, sem prévia 
a'ntorizaçto cio COXFRÃ2\TE. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS De cc'nr'ormidade-  com as disposições constantes do artigo 86.87 e 88 da 
Lei 8.666----93. C CONTRATADO incorrerá em muda, quando houver descwtprimeato das obrigações assumida.s 
no presente contrato, ressad. ad:s es casos de força maior devidamente compre ,, adc•s: 
Parárafo priir 	- A muita será de 50% (cinquenta por cento), incidente sotwe o ator do contrato, em qualquer 
hipótese 
CLÃUSLLx NONA - FORÇA MAIOR - São considerados casos de força maior, para isenção de quaisquer 
penalidades aqui previstas, quando oatrasc na execução do ccritratodecorTeide: 
L calamidade pública; acLfenter que in 'iinuem em retardamento na execução do contrato, sem culpa do 
CO.\TR.4flDO: 
3. outros que se enqu.?:; O ::n oiro dooardgrafo único do Árt393 do Código Civil, desde nue dcv icídouente 
omprovado como im.:cnn.'.; 	: , ç:r  no ron'-ato nos iem.o do arI T3, XVIL da Lef . 566 '3. 

CLAUSULA DECIMA -  O CONTRATADO :e e romartro\ icéocias acauteladoras Da.ra evitar quauer :o de 
acidente com pessoas durante todo o temo em que estio. er a ser'. ço do presente contrato. á cu•e e ca sua inteira 
responsabilidade eventuais acdentes ou danos de quaisouer esoccs que possam ir 	ser causados pelo 
CONTRATADO a pessoas. terceiros ou a pertences de quem quer que seja, por eles não respondendo, em nenhuma 
circunstância, o CONTRATANTE. 
CLÁUSUL. DÉ CiMA PRIMEIRA - REGIME LEGAL E CLÁUSULAS CC \ IPLEMENTARES - O presente 
contrato 	- reo 	Lei Federal n.° 8.666 3 e demais legislação que regem a nta:eria. 
( L \L'.Ul - L)ECIMA SEGUNDA-E .REITO DE RETENÇAO-O CONTR.AT'ANTE. no caso de incidência 
de multas estlecidas neste uitrato. poderá abater do pagamento previsto ria Cláusula Terceira o valor 
correspondente a todas as atuações lavradas. 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - Foro - fica eleito o foro da Comarca de Itabuna. Estado da Bahi& para 
dirimir as questões oriundas do presente termo, renunciando as partes a qualquer outro ,  çar mais privi. leciado que 
seja. 
E por estarem assim justos e contratados. ace::am amlnas as rartes todas as disposiçes aal emitidas. firmando-o 
em (Cduas) vias de igua. teor e :Torma . mi presença de donas testemmnhas também sigriatarias, 

Itabuna (BA), 12 de março de 2018 

CLEONCE MOREIRA DE ALMEIDA 
FMSICA - CCV TRATANTE 

SÃ PRODUTOS 	ICI E .RV, LA - 	 - CO -TRATADO 
5 - 	 \TnT NIOR 
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