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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃ6 MARIMl\,•,'1'.\ 

E ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOSD lTDA . ··/. 

I . · \ 

Pelo presente instrumento, de um laclo a FUNDAÇÃO MARIMBETA , inscrita no CNP J do Ministério d~;F~zenda so\' n° 
16.236.457/0001-30, com sede na Av. Princesa Isabel , 678, São Caetano, Itabuna/Ba, nesta cidade de Itabuna. doravant e 
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 Jbsé 

I 

Rodrigues Vianna, nesta cidade de ltabuna-Bahia, e de outro lado ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTD~ , 
inscrita sob o CNPJ 14.492342/0001-80, estabelecida na Av. Amélia Amado, TERREO, 560 - Centro , ltabuna/Ba, neste ·ato 
representada pelo Sr. PAULO CESAR CARLETTO, CPF 334048525-9 I, doravante denominado CONTRATADO firmam 
o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob o TERMO DE INEXIGIBILIDADE N" 003/2018, ;egul~do 
pela Lei Federal n.0 8.666/93 e demais legislações pertinentes, nos termos previstos no art. 25 , inciso 111 da Lei Federal supra 
citada, o que fazem com base nas cláusulas e condições a seguir: , l · l \i \ 

' 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E SUAS ESPEC IFICAÇOES 
1.1 -O presente contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN;J'O DE VAl--E
TRANSPORTE, INTERMUNICIPAL, POR DEMANDA, EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGÀs;·Q,UANDO 
NECESSÁRIO, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MARIMBETA. · ,:,, .. · .. I· 
DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. • · .·. \ l : 
1.2 - A contratada deverá atuar em conformidade com o que prevê a Lei 7.418/85, que institui o Vale Transporte ' e· suas 
regulamentações, bem como, de acordo com o Decreto Municipal n° I 0.843114. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - O presente contrato iniciar-se-á em 04/01 /2018, com previsão de termino1até 
o dia 31112/2018 conforme disposto no art. 57 da lei 8666/93, ou em prazo anterior este, caso seja consumido integralmente o 
valor contratado. .. .. 

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR - Pela prestação de serviços, objeto do presente contrato, o CONTRATANTE pagará a 
quantia total de R$6.000,00 (seis mil reais), montante esse que será pago em parcelas mensais de acordo com o efetivo 
consumo de vale transporte, devidamente planilhado. 1 

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao 
Contratado ou crédito em conta corrente, até o quinto dia útil do mês subsequente a apresentação da Nota Fiscal do consumo 
de vale transporte mensal , devidamente planilhado. . •. • · . • • 
CLÁUSULA QUINTA- DOTAÇÃO DE DESPESAS - A despesa do presente contrato correrá por cont-a •das .,Ségtiinles 
Unidades Orçamentárias: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31- Fundação MARIMBETA- SITIOS DE I NTEGRAÇ~O 
DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. Ficha: 31. PROJETO/ATIVIDADE: 6421- Manutenção da Sede e Unidades do 
Sitio. ELEMENTO DE DESPESA: 339039- Outros serviços de terceiros- Pessoa jurídica. FONTE: 50 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES: São obrigações principais do Contratado: 
I. O CONTRATADO cumprirá rigorosamente seus deveres de observância de sigilo e da ética profissional , fazel'ldo as 
recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou convenientes ao bom cumprimento 
das atribuições contratadas. 
11. O ONTRATADO 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. 
111. Constitui principal obrigação do CONTRATADO obedecer rigorosamente às condições para que seja efetivada a .prestação 
de serviço objeto do contrato durante o período de vigência, como indicado na CLÁUSULA SEGUNDA. 
CLÁUSULA SETIMA- RESCISÃO - Este contrato, na forma prevista no artigo 78 da Lei 8.666/93 , poderá ser rescindido 
por ato unilateral da Administração, e em especial nos casos a seguir elencados, independenteme de interpe.laçã.o :o11 .. de 
procedimento judicial, sujeitando-se o CONTRATADO às consequências previstas no art igo 80 do r fe 'do diploma legak. s·enW 
prejuízo das demais sanções cabíveis: .. - ____ ._,--~:_-{V 

_,41LftJU!pa, simulação ou fraude na execução do contrato; · ·o 

~~ 2. ndojicar evidenciada a incapacidade do CONTRATADO para dar cumprimento ao contrato r' 
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3. se o CONTRATADO transferir o contrato, ou a sua execução, no todo ou em parte, 
CONTRATANTE. 
CLÁUSULA OITAVA -MULTAS - De conformidade com as disposições constantes do artigo 86, 87 e 88 da Lei .. 8.66.5/93, 
o CONTRATADO incorrerá em multa, quando houver descumprimento das obrigações assumidas no pFes.ente, ;o0ntv.ato, 
ressalvados os casos de força maior devidamente comprovados: .. .•.. 1 .: ,::. •, , :•·d , , 
Parágrafo primeiro - A multa será de I 0% (Dez por cento), incidente sobre o valor do contrato, em qualquer hipótese~ 
CLÁUSULA NONA - FORÇA MAIOR - São considerados casos de força maior, para isenção de quaisq uer penalidades aqui 
prev istas, quando o atraso na execução do contrato decorrer de: 
I. ca lamidade pública; ac identes que impliquem em retardamento na execução do contrato, sem culpa do CONTRATADO; 
3. outros que se enquadrem no conceito do parágrafo único do Art.393 , do Código Civil , desde que devidamente comprovado 
como impeditivo da execução do contrato nos termos do art. 78, XVII, da Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA- REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES- O presente contrato rege-se pela. Le i 

'' 
Federal n.0 8.666/93 e demais legislação que regem a matéria. , 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREITO DE RETENÇÃO- O CONTRATANTE, no caso de incidência de multas 
estabelec idas neste contrato, poderá abater do pagamento previsto na Cláusula Terceira o valor correspondente a t~!=j ~~ as 
atuações lavradas. · 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Foro - fica ele ito o foro da Comarca de ltabuna, Estado da Baria, . p<:~ ra, Ç-i~imir as 
questões oriundas do presente termo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja_. , .... .. . ._,., , ,;,:; , 
E por estarem ass im justos e contratados, aceitam ambas as partes todas as di sposições aqui contidas, firmandq-p ~ni. 02( duas) 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas também signatárias. . , > •• ._ 

Itabuna (BA) 04 de Janeiro de 20 18 
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ICE MO){E DE ALMEIDA 

FMSICA .::-coNTRATANTE 

ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRI 
PAULO CESAR CARLETTO 

-CONTRATADO 
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