
PREFEITl!RA MUNICIPAI. DE

LAURO DE FREITAS

CONTRATO n". 014/2020

Pelo presente instrumento, as partes abaito designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes
declarações e cláusulas:

LICITAÇÃO: Inextphilidade n" 004 2021). Art. 25. III. Ja l el 8 666 91, ( (' 42
,

do an i da IgnNi rn
02 05, do ICM HA.
PROCEMO ADMININTRATIVO:0005"5 2020
DOTAÇÃOORÇAMEN"TÁRIA. PULl7\0.1,N 900.00

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, inserito no CNPJ: 13.927.819/000FÑÀI a

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

CONTRATADA: ENTREI AR PRODUÇÕEN E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrila no CNPJ: 28.151.3 0001-NE
com sede na Rua Visconde do Rosário. n 04. Sala 705. Comercio. Nahador BA. tTP: 4ŒUl5-050. Onnam o preseme
contrato. mediante as seguintes cláusulas e condições. as quais aceitam. ratilkom e autorganr

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contrataçño do Anista Edu casanova. para apresentacna do Pockel shou na
dia 19 de Janeiro de 2020. as 15h. como parte da programaçúo do projeto Trilhas das Artes. no Parque Ecologico em
Vilas do Atlántico.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO: o presente Contulo tela neenua de in annul do
contados a partir da assinatura do termo.

CI ÁUSULA TERCEIRA - PREÇO: O presente Contrato tem o allor global estipulado em RS 15 000.00 (quinte ml
reats).

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento serà realizado 50"o na awinatura do contrato e

50"a em ate lu (der) dias, a contar a partir do encerramento da participaçño do artista no Projeto Irilha das Anes. ou
seja, dia 19 de Janeiro de 2020, apos a apresentação. com a respectita nota liscal. que sera processada e paya apo a

aprosação pelo setor competente da LT)\ ERA FANTI

f lÁUNCI.4 Qt IYI A - RESPONNA111LIDADFN:
5 1

- \ CON
I RAl ADA sera responsavel pela quahdade tecmed e antistra dos scivisos prestados. detendo aandet ao

rigoroso paduo de quahdade, pontualidade e assiduidade exigido pelo ( ON I RA I AN l I

5 2 - th bens parutulares da t 0\
\ RA I AD \ garannião o presente connato hem como qualquel nid wauu

deconente de sua execusün
5 i \ ( ON I R \l AIM desera responder por quaisquer danos pessoais ou matenal, causados poi seus

;
insam

durante a execução do contrato
5A A LON I RAl ADA sela responsatel pelos encargos tralatlhistas. prendenturios liw.us comeraals e put todo
demais despesas resuhantes da execução do obieto do presente t UN I R \ l a
5 5 A CON FRAl AD \ devem manter. Julante a execução contratual plena regulandade tlwat e pounk , ,eeund
social e FG'l S.

5 6 A (T)N I RA1 ADA lic na iesponsavel pelo pagamento de todos os encargos pertmentes lunto ao I ( 41)

CLAUSULA SEXTA - FINf ALIZAC ÃO: Os serviços ora atençados serão tiscalvados pela Neue um de \lae
Ambiente. Saneamemo e Recursos ILdntos - Si MARil. attares da setudota destenada kra kamana lLubosa \lena
\latilcula 3845-7

CLÁUSULA SÉTIMA - RECONHECIMENTO: A CON I RA l Al3A reconhece os ducitos do ( D\ \ R \ l A\!! cm
operar a rescis3o administratit a deste pacto, nu forma da Lei no Konó 03, art. ??

(lÁL4ULA OITAVA - RESCIhÃO: tonstnut motuo para a resusòo admimstratna deste contrato a mha 30 a
qualque, de suas clausulas ou a ocorrenua das hipoteses preststas no ameo 78 da i ei no 8 666 91.

f LÃL AULA NON A - MULT W: \ CON I R i l 4D \ arcara com uma multa de 20"o mie pot centoi soNe o
total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condições ou e lausulas ma asen ados
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OLÁUSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Este contrato e regido pela L.ci n". 8 AM e dem;ús

normas de direito administrativopertinentes.

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

presenês de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questões

oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas. I" de.laneiro de 2020.

MUÑÌC PI È FREIÏA B ÒOÑTRATÃÑŸË
a Isabel P so ramacho - Prefeita

NECRETARIA DEÑÈÏÙA H R O

ESTREL Ñ†kÃžÄni
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