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CONTRATO n*. 107 /2017

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes
declaraes e clusulas:

'

LIcITAO: lnexigibilidade no026/2017, Art. 25, 111,da Lei 8.666/93.
PROCE:SO ADMINISTVTIVO: 15013/2017
DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.1017.2020.33903900,00.

CONTRATANTE; MUNICIIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na
Praa Joo Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freit%a, neste ato representado por sua Prtfeita Sra. Moema Isabel
Passos Gramacllo.

CONTRATADO: TAMY PRoocEs ARTISTICAS E SERVICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ:
15.290.96070001-00,com sede na Rua Visconde do Rosrio, no 04, Edf, Senador Dantas, Sala 305, CEP: 40.0 15-050,
firmam o presente ctmtrato, mcdiante as segtlintes clusulas e condies, as quais aceitnm,ratificam e outorgam:

CLUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contratao do artista Jackson Costa, com a apresentao do espetculo 'Sarau
doPoeta'' no dia 24/09/2017, compondo a progrnmao do Projeto Trilha das Artes, que ser desenvolvido no Parque
Ecolgico vilasdo Atlntico, no periodo de 23/09 a 15/10/2017, aos sbados e domingos.

clarstpluA. SEGUNDA - VIGGNCIA DO CONTRATO: o presente Conato ter vigncia de 30 (trinta) dias,
contados a partir da assinatura do tcrmo.

@

CLiUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tem o valor global estipulado em R$ 20.000,00 (vinte miI
reais). '

CLUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor ser pago 50% na apresentazo e o restante em at
30 ttrintaldias aps a apresentao, com a rcspectiva nota tiscal,que seri processada e paga aps a aprovao pelo
setorcompetente da CONTRATANTE.

CLUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES:
5.l - A CONTRATADA ser responsvel pela qualidadetcnica e artistica dos servios prestados, devendo atender ao
rigoroso padro de qualidade, ponmalidade e asslduidade exigido pelo CONTRATANTE. .

5.2 - Os bens particulares da CONTRATADA garantiro o presente conato, bem como qualquer indenizaio
decorrente de sua execuso.
5.3 - A CONTRATADA dever responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais
durante a execuo do contrato.

'

5,4 - A CONTRATADA ser responsvel pelos encargos trabalhistas, previdencirios, tiscais,comerciais e por todas as
demais despesas resultantes da execuo do objeto do presente CONTRATO.
5.5 - A CONTRATADA devcr manter, durante a execuo contratual, plena regularidade Escal e perante a seguridade
social e FGTS.

CLUSULA SEXTA - FISCALIZACO: Os servios ora avenados serso fiscalizados pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hidricos - SEMARH.

*

CLUSULA StTIMA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em
operara resciso administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, al4. 77.

CLiUSULA OITAVA - RESCISAO: Constimi motivo para a resciso administrativa destc contrato, a infrao a
qualquer de suas clusulas ou a ocorncia das hip6teses previstas no adigo 78 da Lei no. 8.666/93.

CIAUSIJLA NONA - MULTAS: A CONTRATADA arcar com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor
total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condies ou clusulas ora avenados.

ct,rslA otclMA - LEGISLACAO PERTIN ENTE: Este contrato regido pela Lei n0. 8.666/93 e demais
normas de direito administrativo peninentes.
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E por estarem assim justos e contratados assinam o ptesente em 05 (cineo) vias de igual teor e validade juridicana
presena de duas testemunhas abaixo, elegcndo o Foro de Lauro de Freitas como competentc para decidir as qucstes
oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas, 22 de setembr de 2017.

o &

MUNIC PIO DE LAURO D FREITASJBA - O TRATANTE
Sra. Moem Isa el Passos G m cho - Prefeita

1 2u3-, '
TAMY PRODUCES ARTISTICA SER COS LTDA - ME- CONTRATADA

@

TESTEMUNHAS:

-s,r.,ksr:o
rl7rkqyg-ta as e

zt-vm Yox.w
NOME:
R.c. ss.

-
xrsj <ctq - ? 9

@

Pgina 2 de 2


