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@.Â.6 O povo, nosso orgulho. 

ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE ITABUNA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 002/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 002/2018 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 

CONTRA TO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MARÍMBETA 

E ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS URBANO DE ITABUNA- AETU 
--------------

.:. 1. 

Pelo presente instrumento, de um lado a FUNDAÇÃO MARIMBETA , inscrita no CNPJ do Ministério da Faz~nda sob n° 
16.236.457/0001-30, com sede na Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano, ltabuna/Ba, nesta cidade de !tabu na, 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 ltabuna-Bahia, e de outro lado ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS URBANO DE 
ITABUNA- AETU, inscrita sob o CNPJ 05.842.061 /0001-10, estabelecida na Av. Amé lia Amado, 132- ALA A - LOJA 06 
- Centro , ltabuna/Ba, neste ato representada pela ELVIS DE SOUZA SILVA, CPF 909.470.965-15 doravante denominado 
CONTRATADO, firmam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob o TERMO OE 
INEXICIBILIDADE N" 002/2018, regulado pela Lei Federal n. 0 8.666/93 e demais legislações pertinentes, nos termos 
previstos no a11. 25, inciso III da Lei Federal supra citada, o que fazem com base nas c láusulas e condições .a .. seg1;1~r;: ~,--, il; .. 1 

. . 

Cld\USULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E SUAS ESPECIFI-=-c -A-=-Ç..,.Õ-E.,....S --------..~~-~~-

1.1 -O presente contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO p_E VALE
TRANSPORTE, POR DEMANDA, EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS E EM PAP.EL', 'Q'U'ANDO 
NECESSÁRIO, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MARIMBETA. . 
DAS ESPEC IFI CAÇÕES DO OBJETO. 
1.2 - A contratada deverá atuar em conformidade com o que prevê a Lei 7.418/85, que institui o Vale Transporte ; e ·suas 
regu lamentações, bem como, de acordo com o Decreto Municipal n° 10.843114. · 
CLÁUSULA SECUNDA - DA VIGÊNCIA - O presente contrato iniciar-se-á em 04/01 /2018, com previsão de termino até 
o dia 3 1112/2018 conforme disposto no art. 57 da lei 8666/93, ou em prazo anterior este, caso seja consumido integralmente o 
va lor contratado. 

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR - Pela prestação de serviços, objeto do presente contrato, o CONTRATANTE' bagará ·a 
quantia total de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), montante esse que será pago em parce las mensais de acordo ·coin o 
efetivo consumo de vale transpo1te, devidamente planilhado. ·-· ''• ;· .. 
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 plani lhado. ' : : ·: ·, 
CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO DE DESPESAS - A despesa do presente contrato correrá por cofita das'.'SegLl'in tes 
Unidades Orçamentárias: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31- Fundação MARIMBETA- SITIOS DE INTEGRAÇÃO 
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, fazendo · as 
recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou convenientes ao bom curnpririlento 
das atribuições contratadas. 
I I. O CONTRATADO se compromete ainda, a manter o caráter sigi loso das informações às quais poderá ter acesSo erçt''1 função 
deste contrato, tomando todas as medidas cabíveis para que tais informações somente sejam divulgadas àquelas ,pessOlas-que 
delas dependam para a execução dos serviços objeto deste contrato. 
111. Constitui principal obrigação do CONTRATADO obedecer rigorosamente às condições para que seja efetiYada 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 espec ial nos casos a seguir elencados, independentemente de interpelaÇão• ot:J~!de 

procedimento judicial, sujeitando-se o CONTRATADO às consequências previstas no artigo 80 do referi diploma legal, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis: . .. ,, . .-{~ 

- - - - ------ Çlç.. ' 

I. culpa, simulação ou fraude na execução do contrato; \'!\f>--~\":i\ '-',... 
2. quandoficar evidenciada a incapacidade do CONTRATADO para dar cumprimento ao contrato; - O 

<J~cP..: , , 
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3. se o CONTRATADO transferir o contrato, ou a sua execução, no todo ou em parte, sem prévia oúrorizaçiio do 
CONTRATANTE. \ 
CLÁUSULA OITAVA - MULTAS - De conformidade com as disposições constantes do artigo 86, 87 e 88 da\ij:i i666i93, 
o CONTRATADO incorrerá em multa, quando houver descumprimento das obrigações assumidas no prése. 'te :contrato, 
ressalvados os casos de força maior devidamente comprovados: ,. \ · · · · 
Parágrafo primeiro - A multa será de I 0% (Dez por cento), incidente sobre o valor do contrato, em qualquer hipótesl;-. 
CLÁUSULA NONA- FORÇA MAIOR - São considerados casos de força maior, para isenção de quaisquer penal ida, 'le:; aq ui 
previstas, quando o atraso na execução do contrato decorrer de: 
I. calamidade pública; acidentes que impliquem em retardamento na execução do contrato, sem culpa do CPNTRATA ) O; 
3. outros que se enquadrem no conceito do parágrafo único do Art.393 , do Código Civil, desde que dev idamente comp~ vado 
como impeditivo da execução do contrato nos termos do art. 78, XVII , da Lei 8.666/93. l. 
CLÁUSULA DÉCIMA- REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES - O presente contrÍf~ rege-se pela Lei 
Federal 11. 0 8.666/93 e demais legis lação que regem a matéria. /::.: :;'': :· · 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIR EITO DE RETENÇÃO - O CONTRATANTE, no caso de iQ21.i:fênc iá .. tle multas 
estabe lecidas neste contrato, poderá abater do pagamento previsto na Cláusu la Terce ira o va lor correspond.e'qte ,a f.Qd')s ~s 
atuações lavradas. · '· · · ·. ' ' 

CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA - Foro - fica e le ito o foro da Comarca de Jtabuna, Estado da Bahia , . pfl~~ flil:.t~l~i r , qs 
questões oriundas do presente termo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja: ... ,li<' .,·~·íWt~:'l 
E por estarem assim justos e contratados, aceitam ambas as partes todas as di spos ições aqui contidas, firmando-o eni ·02( duas) 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas também signatárias. , .. : :. 

!tabu na (BA) 04 de Janeiro de 2018 . [ ·Í ) 

., ~ . ~ 

... ' ''· '1•• 1 

: : • ' ' .I. ~ '~:' • 

FMSICA ~ CONTRATANTE 
'' 

. I 

! ·, 

ASSOCIAÇÃO DAS EMP ANO DE ITABUNA- AETU 
ELVIS Z SILVA 

C NTRATADO 

----------------------------------~ ·-·------ --
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