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

LlCITAO: lnexigibilidade no 025/2017, Art. 25, 111,da Lei 8.666/93,
PROCEISO ADMINISTVTIVO: 14319/2017
DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.1600,2315.33903909.26.

CONTRATANTE: MUMCjPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com scde na
Praa Joo Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitasxa, neste ato rcpresentado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel
Passos Gramacho.

CONTRATADO: S.S PEREIRA PRODUCES - ME, inscrita no CNPJ: 20.775,742/0001-04, com sede na Rua
Francisco Dlumond, 41, Edf. Macedo, Centro, CEP:42.800-500, Camaari/BA, firmam o presente contrato, mediante as
seguintes clusulas e condies, as quais aceium, ratificam e outorgam:

CLiUSULA PRIMEIRA - OBJETO: ContraVo da alista Aline Barros e Banda para apresentao no evento
Cultural CSDIADO EVANGLICO'' no dia 30 de setembro de 2017, centro, Lauro de Freitas (BA).#

CLUSULA SEGUNDA - VIGNC-IA DO CONTRATO: o presente Contrato teri vigncia de 30 (trinta) dias,
contados a partir da assinatura do termo.
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CLUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tem o valor global estipalado em R$ 80.900,00 (oitenta
mil reais).

CLUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: Scr pago 50% na data da mssinatura e os demais 50% ati 30
(trinta) dias aps a apresentao, com a respectiva nota sscal,que ser processada e paga aps a aprovao pelo setor
competente da CONTRATANTE. .

CLUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES:
5.l - A CONTRATADA scr rcsponsvel pela qualidadetcnica e artistica dos servios prestados, devendo atender ao
rigoroso padro de qualidade, pontualidade e aslduidade exigido pelo CONTRATANTE.
5.2 - Os bens particulares da CONTRATADA garantiro o presente contrato, bem como qualquer indenizao
decorrcnte de sua execuo.
5.3 - A CONTRATADA devcr responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais
durante a execuo do conkato.
5.4 - A CONTRATADA ser responsvel pelos encargos trabalhistas, previdtnciirios, fscais, comerciais e por todas as
demais despesas resultantes da execuo do objeto do presente CONTRATO.
5.5 - A CONTRATADA dcver manter, durante a execuo contraoal, plena regularidade Gscal e perante a seguridade
social e FGTS.

CLUSULA SEXTA - FISCALIZACAO: Os servios ora avenados sero fiscalizados pela Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo - SECULT.
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CLUSULA SQTIMA - RECONHECIMENTO: A CONTMTADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em
operar a resciso administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, art. 77.

CLUSULA OITAVA - RESCISO: Constitui motivo para a resciso administrativa deste contrato, a infrao a'
qualquer de suas clusulas ou a ocorncia 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), sobrc o valor
total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condies ou clusulas ora avenados.

CLiUSULA DQCIMA - LEGISLACO PERTINENTE: Estc contrato regido pela Lei nO. 8.666/93 e d V is
normas de direito administrativo pertinentes.
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E por estarem assim justosc contzatados assinam o presentc em 05 (cinco) vias de igual teor e validade juridicana
presena de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questes
oriundas deste pacto. .

Lauro de Freitas,Dide setembro de 2017.

MUMCIPIO DE LAIJRO E FR 1TA - N RATANTE
Sra. Mo a 1sa el Pa sos a ac () - Prefrita

A

SECRE ' fP'.WL DE CULTURA
sz'o santos- secretrip

y y.x zzaw. J x 'zs 4 #
S.SPEREIRA PRODUCES- -CONTRATADU

TESTEMUNHAS:

YL .l'<

oME:
R.c. ckxNo-ti:

-

ti

t/zzy'ql .k,
NoME:
R.c. 044:63:4-56

eandr 'aotana
Procuraol Mtlndl/io

taoro de Ffedtas - BA
Pgina 2 de 2

N

e


