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CONTRATO n° 137/2022

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as
seguintes declaragoes e clausulas:

LICITACAO: Inexigibilidade de Licitagao n° 018/2022, art. 25, inciso III da Lei n° 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATE): 13185/2022
DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.16.01-2.315-39, Fonte: Fundo Municipal de Cultura

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurldica de direito publico interno,
com sede e foro na Praga Joao Thiago dos Santos s/n°, Lauro de Freitas/BA, inscrita no CNPJ sob o N°
13.927.819/0001-40, neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: FF EVENTOS SERVIÿOS E PRODUC'OES LTDA, pessoa juridica de direito
privado, CNPJ n° 28.333.464/0001-39, estabelecida AL.SALVADOR, N° 1057 SALVADOR SHOPPING
BUSINESS TORRE EUROPA SALA 1611, Caminho das Arvores -CEP: 41.820-790 SALVADOR-BA,
representante exclusivo de ANNA CATARINA E BANDA, conforme documentos em anexo.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contratagao da Empresa FF EVENTOS SERVI£OS E

PRODUCES LTDA- CNPJ: 28.333464/0001-39, representante de ANNA CATARINA E BANDA para
apresentagao nos FESTEJOS DA EMANCIPACAO 2022, na Praga da Matriz no dia 31 de Julho de 2022 na
cidade de Lauro de Freitas -Bahia.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O presente Contrato tera vigencia de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tem o valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: A Administragao municipal pagard ao contratado
o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que 50% do valor devera ser pago na assinatura do
contrato e 50%*dte 15 (quinze) dias apos a apresentagao. No valor estao inclusas todas as despesas com
cache artistico, transporte terrestre de equipamento, impostos, entre outros.

CLAUSULA QUINTA-EXECUCAO:
5.1. Realizar-se-a no dia 31 de Julho de 2022 para apresentagao nos FESTEJOS DA EMANCIPACAO 2022
de Lauro de Freitas.
5.2. O show devera iniciar no horario, sem atrasos, conforme sera divulgado atraves da Programagao Oficial
dos FESTEJOS DA EMANCIPACAO 2022 de Lauro de Freitas.
5.3- O show devera ter duragao de 1 hora e 30 minutos.

CLAUSULA SEXTA-OBRIGACOES DA CONTRATADA:
6.1. Apresentar toda documentagao exigida pelos orgaos de fiscalizagao, necessaria para a plena realizagao
da apresentagao;
6.2. Providenciar a apresentagao do artista sem atrasos, no horario determinado, conforme a programagao
oficial do evento;
6.3. Comunicar a Administragao Municipal qualquer anormalidade que interfira no bom andamento para o
fomecimento dos servigos;
6.4. Responsabilizar-se pela emissao de Nota Fiscal de apresentagao artistica e envio de toda documentagao
solicitada;
6.5. Apresentar-se no dia para o qual foi selecionado, cumprindo todos os criterios, com todos os
equipamentos em funcionamento;
6.6. Manter, durante a execugao contratual, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as
condigoes de habilitagao e qualificagao comprovadas no processo;
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6.7. Providenciar pagamento das taxas de direitos autorais- ECAD.

CLAUSULA SETIMA-OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
7.1. Acompanhar e fiscalizar a montagem de toda estrutura;
7.2. Providenciar carregadores que ficarao a disposigao da equipe tecnica no dia do evento para manuseio
(carga e descarga) dos equipamentos;
7.3. Disponibilizar estrutura de palco, sonorizagao e iluminagao conforme rider tecnico exigido pelo artista,
seguranga e grades de contengao de publico;
7.4. Disponibilizar camarins conforme necessidades solicitadas pelos mesmos (lista a ser enviada);
7.5. Efetuar o pagamento dos servigos recebidos na forma e condigoes ajustadas;
7.6. Acompanhar a montagem de toda estrutura.

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACAO: A fiscalizagao do contrato sera exercida pelo senhor
Remerson de Jesus de Araujo Anastacio, matricula n° 085091-8 (Fiscal de Contrato), conforme portaria n°
008, de 3 de julho de 2021, designado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

CLAUSULA NONA-PENALIDAPES:
9.1. A inexecugao contratual, inclusive os atrasos nao justificados no prazo de execugao dos servigos
poderao sujeitar a rescisao contratual, apos o direito ao contraditorio, a multa moratoria de ate 10% (dez por
cento) do valor do servigo global contratado, devendo essa importancia ser reduzida do valor a ser pago pela
CONTRATANTE.

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisao administrativa deste
contrato, a inftagao a qualquer de suas clausulas, ou a ocorrencia das hipoteses previstas no artigo 78 da Lei
no. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este contrato e regido pela Lei n°.
8.666/93 e demais normas de direito administrative pertinentes.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade
juridica na presenga de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para
decidir as questoes oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas, 28 de julho de 2022.

CONTACTANTE
aprietu)-Prefeita

Municipio de IVauro de Freil
Sra. MJbema,Isabel aJ

Secrejdria Municipal de Cultura e Turismo
Sr. Andre Luis Silva Pereira- Secretario' Assifwdode forma
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FF EVENTOS SERVIÿOS E PRODUCES LTDA - CONTRATADA

TESTEMU] >:
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NOME:
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fOME:
R.G.
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