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CONTRATO n". 158/2017

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as eg inUs
declaraÿfies e eldusulas:

LICITACAO: Inexigibilidade n° 038/2017, Art. 25, 111, da Lei 8.666/93, C/C §2°, do art. 3 da Instruÿo Noimaliva r°
02/05, do TCM/BA.
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO: 18256/2017

DOTACAO ORNAMENTARIA: 02.1601.2318.33903900.26
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, cm s. Ic na
Pra5a Jodo Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/Ba, neste ato representado por sua Prefeita Sra. Mm ri ;ahi I
Passos Gramacho.
NP :
CONTRATADA: ORGANIZACAO SOLIDARIA DE APOIO COMUNITARIO, inscrita i
06.116.117/0001-11, com sede na Rua Almirante Alves Camara, n° 94, 02 Andar, Engenho Velho </' 1 ota>,
e
Salvador/BA, firmam o presente contrato, mediante as seguintes eldusulas e condiijOes, as quais aceitam,
outorgam:

-

s da
OBJETO: Contrataÿo do artista ZELITO MIRANDA E BANDA. : i
CLAUSULA PRIMEIRA
d>
2017
Dezembi
dia
de
02
no
COMUNITARIO,
para
apresentacdo
SOLIDARIA
APOIO
DE
ORGANIZAGAO
na 34a Lavagem do Caranguejo, em ltinga.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA DO CONTRATO: o presente Contrato terd vigencia de 30 (triuta: dia;,

contados a partir da assinatura do termo.
CLAUSULA TERCEIRA
(cinquenta e urn mil reais).

-

PRECO: O presente Contrato tern o valor global estipulado em RS 51.0 0,00

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento serd realizado em duas parcelas. 5( " i r. data
da assinatura, e 50% serd pago em atd 30 (trinta) dias apds a apresentaÿdo, com a respectiva nota fiscn1 qu- seia
processada e paga ap6s a aprova<;do pelo setor competente da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - RESPONSABILIDAPES:
5.1 - A CONTRATADA sera responsdvel pela qualidade tdcnica e artistica dos servi?os prestados, devendo ,t en er an
rigoroso padrdo de qualidade, pontualidade e assiduidade exigido pelo CONTRATANTE.
5.2 - Os bens particulares da CONTRATADA garantirdo o presente contrato, bem como qualqucr iiVem '.afdo
decorrente de sua execu?do.
5.3 - A CONTRATADA deverd responder por quaisquer danos pessoais ou materials causados por seus pn 1st mais
durante a execu9do do contrato.
5.4 - A CONTRATADA serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e por tc •; as ;;s
demais despesas resultantes da execui;do do objeto do presente CONTRATO.
5.5 - A CONTRATADA deverd manter, durante a execu?do contratual, plena regularidade fiscal e perante a jtu dace
social e FGTS.
CLAUSULA SEXTA - FISCALIZACAO: Os serviipos ora aven?ados serdo fiscalizados pela Secretaria M
Cultura - SECULT.
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CLAUSULA SETIMA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRA! AN'i F. em
operar a rescisdo administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, art. 77.
CLAUSULA OITAVA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisdo administrativa deste contrato, a m Ira :do a
qualquer de suas eldusulas ou a ocorrSncia das hipdteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

CLAUSULA NONA - MULTAS: A CONTRATADA arcard com uma multa de 20% (vinte por cento), soi-u < valor
total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condi?3es ou cldusulas ora avenÿados.
CLAUSULA DECIMA - LEGISLACAO PEÿRTINENTE: Este contrato d regido pela Lei
normas de direito administrativo pertinentes.
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Sjiftta
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PREFEITURA MUNICIP VI. DE

LAURO DE FREITAS
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e validnde I: id a nn
presen?a de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir ; :• .|i stdes
oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas, 01 de dezembr • de !017.
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SECRETARIA
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TESTEMUNHAS:

NOME:
R.G.

A

c<f£

Vi .015-3ÿ

66013ÿ2 -U
Leandro ÿ mitana
Procurador do Municiplo
Lauro de freitas - 8A
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