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CONTRATO n".016/2020

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

declaraçðes e cláusulas:

LICITAÇÃO: Inexigibilidaderf 005 2020, Art. 25. IIL da Lei 8.666/93, CV §2·. do art. 3 da instrução Normatira n

02 05, do TL M BA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0015 L 2020
DOTAÇÂO OR(, AMENTÁRIA: 1701.1710.33903900.00

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, inserito no CNPJ: 13.927.8190001-40. com sede na

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

Passos Gramacho.

CONTRATADA: VEHA PRODUÇÕESARTISTICAN LTDA, inscrita no CNPJ: 15 685.5t>l 000UN com sede na

Rua Edistio Ponde. n 353. Edf. Empresarial Tancredo Neves. Sala 804 Salvador BA. CEP: 4[770-395. firmam o

presente contrato, mediante as seguintes clãusulas e condições. as quais accham. ratilicam e autorçam:

CLÁLSULA PRIMEIRA - OBJI TO: Comrataçào do Artista Magary Lord. para apresentaçào no dia 14 de Janeiro de

2020, como parte da programaçño do projeto l rilhas das Artes. no Parque I:cológico em Vilas do Atlüntico.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO: o presente Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias,
contados a partir da assinatura do termo,

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO: O presente Contrato tem o valor global estipulado em RS 60,000,00 (sessenta

mil reais).

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento sera realizado em parcela única em alc 10

(trintal dias, a contar a partir do encerramento da participaçào do anista no Projeto Trilha das Artes. ou se da de

Janeiro de 2020. apos a apresentaçào. com a respectiva nota Oscal. que serú processada e paga apos a aprouvoo pelo
setor competente da CONTRAT ANTE.

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABELIDADES:
5.1 - A CONÏRATADAserá responsável pela qualidade técnica e artística dos serviços prestados, devendo atender ao

rigoroso padrão de qualidade, pontualidade e assiduidade exigido pelo CONTRATANTE.
5.2 - Os bens particulares da CONTRATADA garantirão 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
durante a execução do contrato.
5.4 - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e por todas as

demais despesas resultantes da execução do objeto do presente CONTRATO.
5.5 - A CONTRATADA deverá manter, durante a execução contratual, plena regularidade fiscal e perante a seguridade
social e FGTS
5.6 - A CONTRATADA ficará responsável pelo pagamento de todos os encargos pertinentes junto ao ECAD.

CLÁUSULA SEXTA - FISCALMACÃO: Os serviços ora avençados serão fiscalizados pela Secretaria de Meio
Ambiente, Saneamento e Recursos Hfdricos - SEMARH, atravès da servidora designada, Sra. Ramona Barbosa Meira,
Matricula: 79345-7.

CLÄUSULA SILTIMA - RECONIIECIMENTO: A CONTRA FADA reconhece os direitos do ( ON l RA I \N i l eli
operar a rescisão administrativa deste pacto. na forma da I ci no. 8.666 03. art. 77

CLÁUSUI A OITAVA - RENCINÃO: Constitui motiro para a rescisão administratita deste contrato. a idrac:a
qualquer de suas cláusulas ou a ocorrëncia das hipoteses previstas no artigo 78 da Lei no. Shho 95

CLÁUSULA NONA - ML LTAg: A CON
I RATADA arcará com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor

total do contrato no caso d cu nel r das cor içòes ou láu 1 ver
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CLÁUS LA DÉCIMA - I EGISLAÇÃO PERTINENTE: I ste comrato elegido pela l ei n 8 666 e denut,

normas de direito administralito pertinentes

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

presença de duas testemunhas abaixo. elegendo o Foro de I.auro de I
reitas como competeme para decidir as questões

oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas, I de .laneiro de 2020.

MUNICIPIO DE LAU O DE FI ffAS/1L CONTRAT4\TE
Nra. oenia Isab i Pa sus ramacho - Prefeita

SECRETARIA DI ÑEl HIÙ¾E. SANEAMEN IT) E( UIÑOS IIÍDRICON
Alexandrehdmes Marque Secretarin

A PROD EN ARTINTICAN LTON- CONTRATAD \

TESTEMUNNAS:

NO 1E: NOME:
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