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LAURO DE FREITAS

CONTRATO n .002/2020

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

declarações e cláusulas:

LICITAÇÄO: lnexigiNlidaden°002 2020. Art. 25. Ill da I,ci 8.600 93. CC #2 . Jo art. 3 Ja Instrução Normatira n

02 05. Jo lTM BA.
PROCESSO 4DMINISTRATIVO:000\0 2020
DOTAÇÄOORÇAMENTÃRIA:170\.i7\ft339tB400.00

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAN. inscrito no UNPJ: 13.02".Sl9 000l-40. com sede na

Praça.lono Thiago dos Samos. Centro. Lauro de Ereitas Ba. neste ato representado por sua Prefeita Nra. Moema Isabel

Passos Gramacho.

CONTRATADA: PUTZGRILLO ANNENNORIA EM COMUNICAÇÃO. CULTURA E EVENTOS LTDA.
inscrita no CNPJ: 10.5\6.415 0001-76. com sede na Rua 13 de Maio. 50, I andar. Centro, Cachoeira BA. CEP:44.300-

000. firmam o presente comrato. mediame as scyuintes clausulas e condições, as quais aceitam. ratificam e autorgam:

CLÁLSULA PRIMEIRA - GIMETO: L ontrataçño do Cantor .lAL. para apresentaçùo no dia 12 de Janeiro de 300.
as inh. no Parque Ecologico em Vilas do Atlúntico. no projeto Trilhas das Artes.

CLÃONULA NEGUNDA - VIGÊ%CIA DO CONTRATO: o presente Contrato tera rigoncia de 60 (Nessental dias.

contados a partir da assinatura do termo

CLÃl NULA TERCEIRA - PRE(O: O piesente Contrato tem o salor global esupulado em RS 60 000 00 messenu

md leats)

CLÁUgULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 30 dias após a

ggegg m a respectiva nota fiscal, que será processada e paga após a aprovação pelo setor competente da

CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABIMOADES:
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 CONTRATANTE,
5.2 - Os bens particulares da CONTRATADA garantirRo o presente contrato, bem como qualquer indenização
decorrente de sua execução.
5.3 - A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais
durame a execução do contrato.

4 \ CON 1R A I
AI)A sera responsarci pelos encargos trabalhisus. prendencianos, liscais. comerciais e por todas o

demais despesas resullantes da execuçào do obieto do presente ( ON I RA 10
5 i A t ON I RA I AI)A der cia manter. dtuame a eretução contraluaL piena tegularidade Oscal e pelante a ,egundade
sochdelGIN
5 6 A (ON I R A I ADA Ikara responsatel pelo pagamento de todos os encargos peltmemes ¡unto ao LL AD

CtÁLNULA SEXTA - i15( AL1/ACÄO: i), sciusos sua asentados setao liscalizados pela secret;nia de Melo
Ambiente. haneamento e Retuiso, liidlicos - SI MARII. anates da serudora designada, Sta Ramona Barbosa \leira.
Matricula: 79345-7

CLÁLNULANÍTIMA-RECONilECIME%!O:\t1>NIR\l \DAreconbeteoslireitosdot0\\R\\ \\ll em
operar a rescisü0 administrati\a desle pacto, nu 10tma da i ei no. 8 606 UT art 77

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO Constitui motivo para a rescisão administrativa deste contrato, a inkação a

qualquer de suas clkusulas ou a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - MULTAS: A CONTRATADA arcará com uma mutta de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condições ou cláusulas ora avençados.

ClÁUNULA DÉCIMA - LEGINI ACÃO PERTINENTE: Este contrato e regido pela 1

n°
8 6 e demÂ

normas de direito administranto pertinentes.

P gina de



E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) rias de igual teor e talidade jundica na

presença de duas testemunhas ahamn. elegendo o Foro de I auro de Ereitas como competente para decidir as questòes

oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas. 10 de .laneiro de 2020.

MäkkI ÂÜRO A ÒÑTRAÏÃÑTE
Sra Moema suos acho - Prefeita

SECRE TARI A DF MÉÌÙAMBÌ ANÈAM CÙR ÖŠ HÍDRICOS
Alex Ines Marques - Secretário

PETZGRIILOANNESSORIAEMOOMÙÑIÙÄÇÂ C ÃEEVE TOŠLTRA-CÒÑTRÃTÄDÄ
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