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ESTADO DA BAIUA 
MUNICÍPIO 0E ITABUNA 

CONTRATO M)M IN IS1'RATJVO N°, 010/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 009/2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 006/2018 

CONTRATO QUE EN1'RF SI CFIEURAM A 
FUNDAÇÃO MARIMW.TA 1, RILDO 
OLIVEIRA MENDES 

Pelo presente instrumento, de um lado a FUN DAÇÃO MARIMBETA, inscrita no CNPJ do Ministério d 1 azeiiln 

sob n° 16.236A5710001-30, com sede na Av Princesa Isabel, 678, So(.aetano, Itabuna/13a, nesta cidade de Ii abona, 
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Diretora Presidente CLEONICE 
MOREIRA DE ALMEIDA, brasileira, divorciada, portador da cédula de identidade n"791196857 expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e do CPF/MF n° 05060621553, residente e domiciliado na Rua 
José Rodrigues Vianna, nesta cidade de ltabunaBahia, e de outro lado RILD() OLIVEIRA MENDES, inscrito 
CPF 602,205,205-00, residente na Rua F, nr 57. Bairro Sinval Palmeira, Itabuna/Ra. doravante derl)muuulo 
CONTRATADO, firmam o presente CONTRATO DL PRESTAÇÃO DE SERVÍÇ )'. SOb O TKRM(.) DE 
DISPENSA N° 000412018, reaulado pela Lei Federal .666/93 demais legislações pc 1iiicut. u tcnw; 
previstos no art 21, inciso 11 da Lei Federal supra citada, o que lzcm com base nas cI/tusulas e cond içues seguir: 

PIUMLIRA -'0' 	1)0 CONTRATO - 0 presente contraio tem como ot.o PRES'IAÇÀO 
DE SLR\ 	DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NO TELHADO DA 
ÁREA DL Ai1MENTAÇÃO,  NOS TANQUES E NOS BANUEIROS FEMIN1MO E MASCULINO 1)0 
SITIO III DA FUNDAÇÃO MARIMIWFA - L.JNIDADE BAIRRO SÃO I'ID1W. 
CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIi\ O presente contrato iniciar-se-á cm 28/02/2018 previsto para 
ternimo dia 07/03/201 8 ou após a realização total dos serviços. 

LAI;SULA 'FERCEIRA VALOR e PA(.iAMENTO - Pela prestação de serviços, objeto do presente contrato, 
o ( Nlki\ 1 ANI l pagará a quantia valor total RS 1,240,00 (um mil e duzentos e quarenta reais), após O 

termino do serviço previsto para o dia 07103/2018 e emissão de nota risca[. 
01  r 	 31 - Fundação MARIMIIETA - SITIOS DE 

1 NTEGARÇÃ()  DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. Ficha: 019. PROJE'I'O/ATLV 1 DADE: 5423— Constr. 
Ampliação, Reforma e Requahificação e Const. De I.Jnklades. ELEMENTO DE DESPESA: 339036 —  Pessoa 

_______ 	 _. 

I..Á1JIAQIJIN]A -•• FORMA DE PAGAM EN1'0 - o pagamento scrácfetutdo após a assinatura do contrato 
e cm iSSo de i\ ata Fiscal. 
CLÁUSIi 	SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES: 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. 
II. 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 
111.0 CONTRATADO se eumpromet.e ainda, a manter o caráter sigiloso das informações às quak 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 (leste 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 vigCneia, como indicado na (.1.AIJS1Jl A 
SEGUNDA, de acordo com os horários e dias pré-estabelecidos levando em consideração os horários dr 
estabelecidos. 
CLÁUSULA SETIMA - RESCISÃO - Este contrato, na forma prevista no artigo 8 da 1 .vi'8óáá/93, 
rescindido por ato unilateral da Administração.  e cm espeu il iios casos a seguir 	ti acio uidt nd t.m tLa 
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interpel 	ide procc'Lmij ij:Hc.iaI, succando-se o CONTRATADO às consequências previstas no artigo 80 
do rcfcr 1 	diploma legaJ, sen prcrJii.o das demais sanções cabíveis: 

1, culpa, simulação o :i 	le na execução do contrato, 
2. quando ficar evidefr:da a incapacidade 	(.' ONTRA 7>/DO para cLir 	'izenio ao contra10 
3. se o CONTRATAI)') transferir o contraio, ou a sua execução, no 	in parte, sem previa 
autorizo do CONY'R.4TANTE. 
&QJIVA - ML [iAS - De conforrnidad 	m as disposições constantes do artigo 86,87 e 8$ (I 1a ei 

8.666193, o CONTRATA 	:r em incita, quando houver descumprimento das obrigações assumidas no 
presente contrato, ressalv 	cc 	a maior devidamente comprovados: 
Parágrafo primeiro - A muita .' de 	a:rquenta por cento), incidente sobre 	.;or do contrato, em qualquer 
hipótese. 
CLAUSULA NO N,-\ - Fui<çd\ MAIOR 	onsidetauos casos de r 	nor, para isenção de quaisquer 
penalidades aqui pre ms, quando o atraso n cxcuço do contrato decorrer úe. 
1. calamidade púi 'i 	lentes que impliquem em retardamento na execução do contrato, sein culpa do 
CONTRATADO, 
3. outros que se enquadrem no conceito do parágrafo único do Art.393, do Código Civil, desde que deridanwwe 
comprovado como impeditivo da LXL'cução do contrato nos termos do ar 	, XVII, da Lei 8.666/93. 

O (fl\ IRATADO deve tomar prc iências acauteladoras para ev:: quakaier tipo de 
acidente com noa durnnte LH ) tempo em que estiver a ser, ç do presente contrato, já que é da sua inteira 
responsabil:... :cniad 	íJen'e ou danos de quaisquer espécies que possam vir a ser causados pelo 
C:ONTRATAD 	pessoa. mcin. a pertences de quem quer que seja. por eles não respondendo, em nenhuma 
circunstância, o CONTRATA\ U1 

.SUSULA DÉCIMA PIJMEIRA REGIME LiL.GAL E CLA1 nLl. 	')MPLEMENTARId - O presente 
contrato rege-se /c 1 Ci Federal n.° 8.666/93 e deimnii legislação qut.. 	natéria, 
CLAUSULA DÉCIMA 	 - DIRI 1 10 DE RETENÇÃO - 	N I'RATANTL no caso de incidência 
de multas estabekeidas neste contrato, poderá abater do pagamento previsto na Cláusula Terceira o valor 
correspondente a todas as atuações lavradas. 
CLÁUSULA D ÉCIMA TERCEIRA - Fora fica deito o foro da Comarca de Itab c::, 1 tado da Bahia, para 
dirimir as questões oriundas do presente terma. renun cando a partes a qualquer outr( ciais privilegiado que 
seja. 
E por estarem assin Juía e cai rarado. mc::n:n tmbi'. m pnrnos todas as disposições aqui contidas, firmada-a 
em 02(duas) vias de icua tear 	n ria, i n i'rcm:nç. dc duo tercmnni a também shznatárias. 

Itabuna (BA), 28 de fevereiro de 2018 

([ LØNI('E >JOREIRA DE ALMEIDA 
1 \•1S1 \ 	a'ITRATANTL 

) Oi V[R \ \1d'.1)1iS 
- ("TRAI'AI)() 
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