
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
Anjré

Coo<dena et Exec vo

CONTRATO n". 275/2019

Pelo presente instrumento. as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato. mediante as seguintes
declarações e cláusulas:

LICITAÇÃO: Inexigibilidade n 032 20\9. Art. 21 IIL da Lei 8 666 93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 24903 2019 LANÇADO NO SIGA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1701.I.710.33.90 30.00.
DAa

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS. inscrito no CNPJ: 13.927.8190(iÒ\-40. com sede na
Praça João Thiago dos Santos. Centro. I auro de Freitas BA. neste ato representado por seu Prefeita Sra. Moema Isabel
Passos Gramacho.

CONTRATADA: GM4 SERVIÇOS,PRODUÇÒESMUSICAIS E ORGANIZAÇÄO DE FESTAS LTDA, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 27.764.084 0001-96. com sede na Rua Alceu Amoroso I ima. 668,
Caminho das Arvores, SahadorBA. CEP: 41.820-770. neste ato representada pelos seus atos constitutivos e

procurações em anexo. que abaixo subscreve.

CLÃUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contrataçào de show musical do cantor Daniel Vieira. para apresentação na
Concha Acùstica do Parque Ecológico de Vilas do Atläntico, como parte da programação do dia 22, 12 2014, do Projeto
Trilha das Artes.

CLÄUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: o presente Contrato terá vigencia de 60 (Sessental dias.
contados a partir da assinatura do termo.

CLÂUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tem o talor global estipulado em RS 30.0(10,0û (Trinta mil
reais).

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento sera realizado em parcela unica, e sera pago
em até 30 dias apös a apresentaçào, com a respectiva nota tiscaL que sera processada e paga apos a aprovação pelo setor
competente da CONTRATANTL

CLÂUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES:
5.1 - A CONTRATADA será responsável pela qualidade técnica e artistica dos serviços prestados. devendo atender ao
rigoroso padrão de qualidade. Pontualidade e assiduidade exigido pelo CONTRATANT E.
5.2 - Os bens particulares da CONTRATADA garantirdo o presente contrato. bem como qualquer indenizaçào
decorrente de sua execução.
5.3 A CONTRAI ADA deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus protissionais
durante a execução do contrato.
5.4 A CONTRATADAserá responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, tiscais. comerciais e por todas as
demais despesas resultantes da erecuçào do objeto do presente CONTRATO.
5.5 A CONTRATADA deverá manter, durante a execuçño contratual. plena regularidade fiscal e perante a seguridade
social e FGTS.
5.0 A CONTRATADA licard responsável pelo pagamento de todos os encargos pertmentes junto ao ECAD.

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO: Os serviços ora avençados serão tiscalizados pela Secretaria de Meio
Ambiente, Saneamento e Recursos Hidricos - SEMARH, atraves da servidora designada. kra. Ramona Barbosa Meira.
Matricula: 79345-7.

CLÃUSULA SÉTIMA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTEem
operar a rescisão administrativa deste pacto. nu forma da Lei no. 8.666 93. art. 77.

CLÄUSULA OITAVA - RENCISÃO: Constitui motivo para a rescisào administrativa deste contrato. a infra ã< a

qualquer de suas cláusulas, ou a ocorrência das hipoteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666 93.

CLÁUSULA NONA - MULTAS: A CONTRATADA arcará com uma multa de 20°o (vinte por centoL sobre o valor
total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condiçòes ou cláusulas ora nçados.
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