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CONTRATO ne. 109/2017
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Pelo presente instrumcnto, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes
declaraes e clusulas:

L1CITAO: Inexigibilidadc no 024/2017, Art. 25, 111,da Lei 8.666/93.
PROCE*SO ADMINISTR/TIVO: 14314/201 7
DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.1600.2315.33903900.26.

CONTRATANTE: M'UNICIIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na
Praa Joo Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitasa, neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel
Passos Gramacho.

CONTRATADO: L.M.C DE MATTOS PRODUCES - ME, inscrita no C'NPJ: 27,522.380/0001-80, com sede na
Rua Paulo Afonso, 94, Gleba As CEP: 42.800-970, CamaariA, tirmam0 presente contrato, mediante as scguintts
clusulas e condies, as quais aceitam, l'atificam e outorgam:

CLUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contratapo do artista Sandro Nazireu e Banda, para a celebrao do Dia do
Evanglico, no dia 29 de Setembro, no Centro.

CLUSIJLA SEGUNDA - VIGQNCIA DO CONTRATO: o presente Contrato ter vigncia de 30 (trinta) dias,
contados a partir da assinatura do termo.
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CLIUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tem o valor global cstipalado em R$ 50.000,00 (cinquenta
miI reais).

CLUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: Ser pago 50% na data da assinatura e os demais 50% at 30
(trinta) dias aps a aprcscntao, com a rcspectiva nota fiscal, que ser processada e paga aps a aprovao pelo setor
competente da CONTRATANTE.

CIAUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES:
5,1 - A CONTRATADA ser responsvel pela qualidadetcnica e artistica dos servios prestados, devendo atcndtr ao
rigooso padro de qualidade, pontualidade e asslduidade exigido pelo CONTRATANTE.
5.2 - Os bens particulares da CONTRATADA garantiro o presente contrato, bem como qualquer indenizao
decorrente de sua execuo.
5.3 - A CONTRATADA dcver rcsponder por qtlaisqucr danos pessoais ou materiais causados por seus prosssionais
durante a execuio do contrato.
5.4 - A CONTRATADA ser responsvel pelos encargos trabalhistas, previdencirios, fiscais, comerciais e por todas as
demais despesas resultantes da cxccno do objtto do prescntc CONTRATO.
5.5 - A CONTRATADA dever manter, durante a execuo contratual, plena regularidade 5sca1 e perante a seguddade
social e FGTS.

CLUSULA SEXTA - FISCALIZACO: Os servios ora avenados sero Gscalizados pela Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo - SECULT.

CLUSULA StTIMA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em
operar a resciso administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, al4.77.
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CLUSULA OITAVA - RESCISO: Constimi motivo para a resciso administrativa deste contrato, a infrao a
qualquer de suas clusulas ou a ocorrncia das hipteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93,

CLUSULA 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.

ctalistTluA DCIMA - LEGISLACRO PERTINENTE: Este contrato rcgido pela Lei nO. 8.666/93 e demjs
normas de direito administrativo pcrtinentcs.
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E pr estarem assim justose contratados assinam o prcscnte cm 05 (cinco) vias de igual teor e validade juridicana
presena de duas tcstemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Frtitas como competente para decidir as questcs
oritmdas deste pacto.

Lauro de Freitasl U de setembro de 2017.
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MUNICIPIO DE LAU O DE FREITAS/BA CO TRATANTE
Sra. oema Isabel Pasf& ram cho - Prefeita
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