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CONTRATO n°.044/2020

Pelo presente instrument, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, media nit as seguintes

declaraÿdes e clausulas:

LICITAQAO: Inexigibilidade n° 009/2020. Art. 25, III. da Lei 8.666/93, C/C §2°, do art. 3 da Instruÿo Normativa n°

02/05. do TCM/BA.
PROCESSO ADMINISTRATEVO: 02092/2020

DOTACAO ORQAM ENTARIA: 02.160 1 .2315.339039.00

CONTRATANTE: MUNIClPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40. com sede na

Prapa Jo2o Thiago dos Santos. Centro. Lauro de Freitas/Ba, neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel

Passos Gramacho.

CONTRATADA: KROF.SY PRODUCES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ: 35.724.851/0001-61. com sede

na Av. Santos Dumont, N° 2774. Quadra D, Lote 1. Loja 21, Centro. Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-400, firmam o
presente contrato. mediante as seguintes cl&usulas e condi?6es. as quais aceitam, ratificam e outorgam:

CLAUSULA PRIMFJRA - OBJETO: Contratafao da BANDA NO GROOVE, para apresentaÿo no dia 24 de
Fevereiro de 2020, no evento Camaval 2020 de Lauro de Freitas.

CLAUSULA SEGUNDA - V1GENCIA DO CONTRATO: o presente Contrato tera vigencia de 60 (Sessenta) dias.
contados a part ir da assinatura do termo.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tern o valor global estipulado em RS30.000.00 (Trinta mil
reais).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento sera realizado em duas parcelas. 50% na data
da assinatura. e 50% sera pago em ate 20 dias apos a apresentaÿo. com a respectiva nota fiscal, que seri processada e
paga ap6s a aprovagSo pelo setor competente da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES:
5.1 - A CONTRATADA sera responsavel pela qualidade tecnica e artistica dos serviÿos prestados, devendo atender ao
rigoroso padrao de qualidade, pontualidade e assiduidade exigido pelo CONTRATANTE.
5.2 - Os bens particulares da CONTRATADA garantirSo o presente contrato, bem como qualquer indenizagito
decorrente de sua execu?ao.
5.3 - A CONTRATADA devet responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais
durante a execuv'ÿo do contrato.
5.4 A CONTRATADA seri responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciArios. fiscais, comerciais e por todas as
demais despesas resultantes da execu?ao do objeto do presente CONTRATO.
5.5 - A CONTRATADA devera manter. durante a execuftio contratual, plena regularidade fiscal e perante a seguridade
social e FGTS.
5.6 A CONTRATADA ficari responsavel pelo pagamento de todos os encargos pertinentes junto ao ECAD.

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZACAO: Os serviÿos ora avengados serSo fiscalizados pela Secretaria de Culture e
Turismo, atravÿs do servidor designado. Sr. Loydtonio da Concei?3o, Cargo: Diretor de DivisSo, Matricula: 68957.

CLAUSULA SETIMA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE
operar a rescisSo administrativa deste pacto. na forma da Lei no. 8.666/93, art. 77.

CLAUSULA OITAVA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisSo administrativa deste contrato. a infraÿSo a
qualquer de suas clausulas ou a ocorrencia das hipoteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

CLAUSULA NONA - MULTAS: A CONTRATADA arcard com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor
total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condiÿQes ou cliUisulas ora avenpados.
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CLAUSULA DECIMA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este contrato e regido pela Lei nt. 8Ji66/93
normas de direito administrative pertinentes. J/i
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PREFE1TURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

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

presenga de duas testeniunhas abaixo. elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questoes

oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas, 18 de Fevereiro de 2020.

MUN1CIPIO DE/LAURO DE FRF.ltA\/BA -CONTRATANTF.
Sra. Moema Isabel)Paisds Gramacho- Prefeita

ART pULTlIRA ETURISMO
is dos Santos-Secretario
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ESY/feODUCOFS ARTISTICAS LTDA - CONTRATADA

TESTE M UN HAS:

NOME:
R.c.(OaÿgÿQ230p R.G.
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