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AWCA,°  itLUfla v@ O povo, 11OSSO orgulho. 

CONTRATO ADMlNTRATlVgNç/o1s 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 01012018 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NQ. 00412018 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

FUNDAÇÃO MARIMBETA E W 8 DE SOUZA 

CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 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, So Caetano, Itabuna/Ba, nesta cidade de ltabuna, doravante 

denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Diretora Presidente CLEONICE MOREIRA DE ALMEIDA, brasileira, 

divorciada, portador da cédula de identidade ng 79496857 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia 

edo CPF n 2  050.606.215-53, residente e domiciliado na Rua José Rodrigues Vianna, nesta cidade de ltabuna-Bahia, e de outro 

lado W 8 DE SOUZA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES - ME, inscrita sob o CNPJ 20.405.0110001-91, estabelecida Rua Piaui, 

404, Cond. Caminho das Arvores, Itabuna/Ba, neste ato representada pelo Sr. WilIlam Barros de Souza, CPF 015.600.745-

23, Proprietário, doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob o 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE N9 00412017, regulado pela Lei Federal n, 9  8.W/93 e demais legislações pertinentes, nos 

termos previstos no art. 25, inciso II da Lei Federal supra citada, o que fazem com base nas cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSjjjMIi— OBJETO DO CONTRATO - O presente contrato tem corno objeto serviços de assessoria e consultoria 

especializada, na realização de procedimentos que envolvam assuntos iIgado a processos Licitatôrios e contratos 

administrativos para a FundaçQ Marlmbeta. es , no valor mensal de R$2.800,00 (dois mil oitocentos reais), pelo período 

de JO meses, perfazendo valor global de R$2 8 .000 ,00, com 3 visitas semanai e de acordo com a necessidade da Fundação. 

Confcrma Tabela de Custo', ulxo especificada: 

DISCRIMINAÇÃO 	 . 	PERCENTUAL 

Gastos com mão deobra 	 70% 
- 	

Gastos com impostos 	 9% 

Gastos admínistrauvøs/inSUmQS 	 21% 

- DA VIGNCIA « O presente contrato iniciar-se-á em 08103/2018, tetuo término após o cumprim'nto 

do objeto definido na cláusula primeira, qual seja,31/1212018. 

ÇJJA1RCEIRA - VALOR - Pela prestação de serviços, objeto do presente contra4o, o CONTRATANTE pagará valor 

mensal de R$2.800,00, pelo período Øe 10 meses, perfazendo valor global de R$288J,00 (vinte e oito mil e oitocentos 

reais). 

Ç4USLJLA QUARTA - DOTAÇÃO DE DESPESAS - A despesa do presente contrato correrá por conta das Seguintes Unidades 

Orçamentárias: 	 9AMNIAftI 16 - Fundaço ARI BETA 	IflOS DE INTEGARÇÃO DA CRIANÇA E 
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P 	 1 PREFEITURA DE 

€ À @ 	o povo, nosso orguo, 

IWULtSLN ias. Ficha: 04, PROJETO/ATIVIDADE: 6422— Gestão dos Serviços Técnicos e Administrativos. ELEMENTO DE 

DESPESA 339035—SERVIÇOS DE CONSULTORIA. FONTE: 50 

CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO - o pagamento será efetuado após a apresentação da Nota Fiscal, no mês 

subcor.sa..one a preszaço de serviço. 

CLÁUSULA SEXTA— DAS OBRIGAÇÕES: São obrigações principais do Cortetado: 

1. ?are o livre oese:nho das tarefas, deverão ser dadas ao CONTRATADO as condições necessárias, sem as quais não se 

responsabilizar; 	f:' execução dos serviços. 

II. O CONTRÍCADO cumprirá rigorosamente seus deu-es ou observância de sigilo e da ética profissional, fazendo as 

recoendaçães oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou convenientes ao bom 

com orimeneo 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 oc-erdem para a execução dos serviços objeto deste contrato. 

IV. Constitui pri.ncpa 1 obrigação de o CONTRATADO obedecer rorosaniente às condições para que seja efetivada a prestação 

de serviço objeto do contrato durante o período de vigénca, como indicado na CLÁUSULA SEGUNDA, de acordo com os 

horários e dias --ré-estabelecidos levando em cosJderação os horários de serviço estabelecidos. 

CLÁUSULA SETIM 'e RESCISÃO - Este contrato, na forma prevista no artigo 78 da Lei 8.666193, poderá ser rescindido por ato 

unilateral da ..dministração, e em especial nos casos a seguir elencados, independentemente de interpelação ou de 

procedimento judicial, sujeitando-se o CONTRATADO às consequências previstas no artigo 80 do referido cip'c.ma legal, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis: 

1, culpo, simulação oufroude no execução do contrato; 

2, quando f: rir evidenciado o incapacidade do CONTRATADO poro dar comprimento ao contrato,,  

3. se o cOIV 4TADO trans feriro contrato, ou a sua execução, no todo ou em oaru', sem pré ula autorização do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - MU: -AS - De conformidade c-- r-, e poçàes constantes do o 86, 87 e 88 da Lei 8.666193, o 

CONTRATADO incorrerá era nruca, quando hc.. ar descumprimento dos cLraçães assumidas no presente contrato, 

ressalvacos os casos de força  maior ooiaont'ne :orrproy3005:
1 

U!Pargrafoorirrero—Arta será cc 50%(cinquentaporcento),incidentesOD'eOvalOrdocontrato, ca'qverhipótese. 

ÇLi kNÇ 	 MfoOR - São consideranos casos de força maior, para isenção de qa auer penalidades aqui 

previstas, quando o atraso na ex. .rão ao contrato dccc re' de: 

1. ca lamidade pública;  acidentes que impliquem em retardo rnento no execuçõo do contrato, sem culpa do CONTRATADO; 

3. outros que se enquadrem no conceito do parágrafo único do Art.393, do c'ódígo Civil, desde que devidamente comprovado 

corra imp: . do execução do contrato nos termos do art. 38, XVII, da Lei &666193. 

C1 5 	
O CONTRATADO deve tomar provdências acauteladoras para evitar qualquer tipo de acidente com 

pessoas djr'o 13do o tempo em que estiver a serviço do presente contrato, já que é da sua inteira responsabHaaae 

eventuais acidentes ou danos de a.aisquer espécies que possam vir a ser causados pelo ONTRATADO a pessoas, terceros 

ou a pertences Oc.,  quem quer que seja, por eles não r pendendo, em nonhumu iruur orr , OON rRATANTE. 

-r; 
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sorgUio 	 j' 

CLÁUSULA DÉCIMA .ME1RA - REGIME LI --::.AL E CLÁU5L.A5 	 - O 	sntrato regee pesa Le 

Federal n.9 8.666193 e demais legislação que regem a matéria. 

- DIREITO DE RETENÇÃO - O CON :rAN 	2 s e e déncia de multas estabelecidas 

- este contrato, poderá abater do pagamento previsto na CIáUSL 	 . e - e: spondente a todas as atuações 

hrada 

CLÁUSULA DÉClMATERCEIRA — Fc— :e e e:: , foro de C:—c:: : 	Es:.ec: cc 	cc-: dirimir 

oriundasdo presente termo,  

E por estarem assim justos e conta:: Coa. ccc : e 	I-z 25 	cc es es e a: es E: es aqui contidas, firmando-o em 

02(duas) vias de iguai teor etorma, na  

tabuna (BA), 08 de março de 2018 

(.EONICE MOIEIRA DE ALMED% 

Diretora Presidente 
FMSICA - CONTRATANTE 

:.: . 

W 8 DE SO CONJrORiA EM UCITAÇÕES ME 

W9ram garros de Souza 
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