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PREFEITURA MUNK'IPAL DE

LAURO DE FREITAS

CO.YI RATO n". 001/2020

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes

declarações e cláusulas:

LICITAÇÃO: luemgibdidade n"00L2020, Art. 25, 10, da Lei 8±66/93, C.C §21do art. 3 da Instrução Normatna n

02,05, do TCM.BA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25445 2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:02.160L23I5.339039.00

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS, mscrito no CNPJ· 13 927.819 0001-40. com sede na

Praça João Thrago dos Santos. Centro, Lauro de Freitas/Ba. neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel

Passos Gramacho.

CONTRATADA: IVAN JUNIOR PRODUÇÜES ARTÍSTICAS LTDA. inscrita no CNPJ: 19.29T782 000\-09.
enm sede na Rua Mario Fongaro, n 60¾ Ap. 014, Anchiem. Sño Bernardo do Campo SP. CEP: 09.732-530, Grmam o

presente contrato, medumte as seguintes cláusulas e condições, as quais aceitam. ratificam e autorçam

CLAUSULA PRIMEIRA - OB.IETO: Contrataçúa do ARTISTA PADRE ALESSANDRO CAMPOS E BANDA.
para apresentação no dia M de Janebo de 2020. no evento Festa do Padroeiro da Paróquia Santo Amaro de

Ipitanga.

CIÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO: o presente Contrato terá vigéncia de 60 (Sessenta) dias,

contados a partir da assinatura do termo

CLÁUSULATERCEIRA - PREÇOi O presente Contrato tem o talor global estipulado em RS 122.3003)0 (cenio e

a mte e dois md e treventos reais).

CIÂUSUI A QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento serà reahnido em duas parcelas, 50% na data

da assinatura, e 50"a serú pago em ato 10 dias apos a apresentaçúo. com a respectius nota fiscal, que serú processada e

paga apos a aprovação pelo setor competente da (T)NTRA FANl E

CIÁUSUI A Qt INTA - RESPONSARII IDADEN:
5 |

- A (T)NTRATADA sera responsúsci pela qualidade loomca e artistica dos seniços prestados. detendo atender ao

nyoroso padrão de qualidade, pontualidade e assiduidade exigido pelo (1)NTRAl ANTE
.2 - Os bens particulares da ('ON f RA I ADA parantirüo o presente contrato. hem com qualquer indemnição

decorrente de sua execuçño.
53 A (X)NTRATADA deverú responder por quaisquer danos pesso:Us ou materiais causados por seus prolis.sionius
durante a execução do contrato.

4 A (UNTRATADA serú responsúrel pcios encargos trabalhistas, presidenciários. incais. comerciais e por todas as

demais despesas resultantes da execução do obieto do preseme COWI R A I ( A

55 A CONTRATADA deverà manter. Junmte a execuçüo contratuaL plena regulandade tiscal e perante a segundade
social e FGTS.
5.6 A (T)NTRATADA ficarà resp<msavel pelo pagamemo de todos os encargos pertinentes lumo ao ECAD.

ClÃUSUI A SEXTA - FISCAI.IZAÇÃO:Os seniços ora asençados serno liscalizados pela Secretaria Mumcipi de

Cultura e Turismo SECl ILT. atrares do servidor designado. Mr. l.oydtomo da Conceiçúo. Caryo: Diretor de Du no.

N13tritub 6899

CIÁUSUIA SÉTIMA - RECONIIECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do ( ONTRA I AN lE em
operar a rescisüo administrativa deste pacto, na forma da 1 ei no. N.66W93. arL 77

ClÃOSULA OilAVA - RESCISÃO: Constitui motno para a resesão admmistrativa deste contrato, a miraç3e a

qualquer de suas eläusulas ou a ocorrûneia das hipóteses prevutas no artigo 78 da Let no X.6Me43

CIÁUSULA NONA - _MUL_TAS_· A CONTRATADA arcarà com uma muka de 20"o (smte por centok sobre o valor
total do contrato no caso de descumpnmento de qualquer da mdiç ou cláu s or «

P na 1 de 2



PREFEITURA MUNIClPAL DE

LAURO DE FREITAS
ClÁUSt 1 A DÉClMA - lÆGISI A('ÄO PERTINENTE: Este contrato o regido pela Lei n". X 666/93 e demais

normas de diretto admimstratuo perimentes.

E por estarem assim justos e contratados assmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade juridica na

presença de duas testemunhas abaixo. eleµendo o Foro de Lauro de Frenas como competente para decidir as questões

oriundas desle pacto

I auro de Freitas, 02 de Janeiro de 2020.

Mt ICÍPIODE LA F - CONTRATANTE
Sra. I bel P Gramacho - Prefeita

IVAN JUNIOR PRODUÇÕESARTÍNTICAN LTD ATADA

TENTEMENHAS:

Procurador dwm
Lauro de Ft : RA
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