
ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE ITABUNA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2. 04/2018 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N2. 004/2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N2. 01/2018 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 
MARIMBETA E INSTITUTO MUNICIPAl DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

Pelo presente instrumento, de um lado a FUNDAÇÃO MARIMBETA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob 
nº 16.236.457/0001-30, com sede na Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano, ltabuna/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 nº 79496857 expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado da Bahia e do CPF/MF nº 401493905-72, residente e domiciliado na Rua José 
Rodrigues Vianna, nesta cidade de ltabuna-Bahia, e de outro lado o INSTITUTO MUNICIPAl DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA- IMAP, associação civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o n• 05.277.208/0001-76, com sede 
localizada na Av. Tancredo Neves, nº 2539, Edf. CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque, sala 2001, Caminho 
das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820.021, por meio do seu representante legal Ticiane Cerqueira Machado Leal, 
brasileira, casada, inscrito no CPF sob o nº 826.397.445-34 e residente e domiciliado na cidade de Salvador/BA, 
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob o 
TERMO DE DISPENSA Nº 01/2018, regulado pela Lei Federal n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes, nos 
termos previstos no art. 24, inciso 11 da Lei Federal supra citada, o que fazem com base nas cláusulas e condições 
a seguir: 

ClÁUSUlA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO - O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 
liCENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPlEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA 
INSTITUCIONAl MUNICIPAL 

ClÁUSUlA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA- O presente contrato iniciar-se-á em 03/01/2018, tendo término após o 
cumprimento do objeto definido na cláusula primeira, qual seja, 31/12/2018. 

ClÁUSUlA TERCEIRA- VAlOR- Pela prestação de serviços, objeto do presente contrato, o CONTRATANTE pagará 
a quantia total de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) em 12 (doze) parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais) pagos até o OS dia útil de cada mês subsequente e entrega da nota fiscal, a ser pago através de 
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA no Banco do Brasil Ag: 2976-9 Conta Corrente: 206243-7 

ClÁUSUlA QUARTA- DOTAÇÃO DE DESPESAS - A despesa do presente contrato correrá por conta das Seguintes 
Unidades Orçamentárias: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31- Fundação Marimbeta . Ficha : 06 PROJETO/ATIVIDADE: 
6422 - Gestão dos Serviços Tecnicos e Administrativos. ELEMENTO DE DESPESA: 339039 -Outros Serviços de 
Terceiros- Pessoa Jurídica . FONTE: 50 

ClÁUSUlA QUINTA- FORMA DE PAGAMENTO- o pagamento será efetuado após o fornecimento do objeto do 

contrato. ~, ~~~~ 
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_ _ ~ ()•Y•O lta6una 
CLAUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇOES: São obrigações principais do Co~: @)'Y.Ã'Y6 o povo, nosso orgulho. 

I. 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 . 
111 . 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 CLÁUSULA 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 Lei 8.666/93, poderá ser 
rescindido por ato unilateral da Administração, 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 diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis: 

1. culpa, simulação ou fraude na execução do contrato; 
2. quando f icar evidenciada a incapacidade do CONTRATADO para dar cumprimento ao 
contrato; 
3. se o CONTRATADO transferir o contrato, ou a sua execução, no todo ou em parte, sem 
prévia autorização do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA- MULTAS- De conformidade com as disposições constantes do artigo 86, 87 e 88 da Lei 
8.666/93, o CONTRATADO incorrerá em multa, quando houver descumprimento das obrigações assumidas no 
presente contrato, ressalvados os casos de força maior devidamente comprovados: 

Parágrafo primeiro- A multa será de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o valor do contrato, em qualquer 
hipótese. 

CLÁUSULA NONA - FORÇA MAIOR - São considerados casos de força maior, para isenção de quaisquer 

penalidades aqui previstas, quando o atraso na execução do contrato decorrer de: 

1. calamidade pública; acidentes que impliquem em retardamento na execução do 
contrato, sem culpa do CONTRATADO; 
2. 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 - O CONTRATADO deve tomar providências acauteladoras para evitar qualquer tipo de 
acidente com pessoas durante todo o tempo em que estiver a serviço do presente contrato, já que é da sua inteira 
responsabilidade eventuais acidentes ou danos de quaisquer espécies que possam vir a ser causados pelo 
CONTRATADO a pessoas, terceiros ou a pertences de quem quer que seja, por eles não respondendo, em 
nenhuma circunstância, o CONTRATANTE. ~·-

~ .. o''"-r'~~--"rl\ . , , 
\\ '"' í' 

, 

Processo: 11677e18 -  D
oc. 4 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: C
L

E
O

N
IC

E
 M

O
R

E
IR

A
 D

E
 A

L
M

E
ID

A
 - 11/04/2018 03:10:18

A
cesse em

: https://e.tcm
.ba.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 58b66173-cab9-48b1-b047-36966badbfd6



.. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEl!RES- O presente cq,~lfâAA[~~e-se 
pela Lei Federal n.º 8.666/93 e demais legislação que regem a matéria. 0

0
0 0 • • • 0 ltai:J na 

·· • · ...,. €J'IffJj'lf) O povo, nosso orgulho. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DIREITO DE RETENÇÃO- O CONTRATANTE, no caso de incidência de multas 
estabelecidas neste contrato, poderá abater do pagamento previsto na Cláusula Terce ira o valor correspondente 
a todas as atuações lavradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Foro- fica eleito o foro da Comarca de ltabuna, Estado da Bahia, para dirimir as 
questões oriundas do presente termo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e contratados, aceitam ambas as partes todas as disposições aqui contidas, 
firmando-o em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas também signatárias . 

ltabuna (BA) 03 de janeiro de 2018. 

a.~R- ,.t/Ph ~Á 
CLEONICE MOREIRA DE ALMEIDA -DIRETORA PRESIDENTE 

FUNDAÇÃO MARIMBETA- CONTRATANTE 

INSTITUTO MUNICI~~ÇÃO PUBLICA 
CONTRATADO 
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