
PUBL CAD
Laurode FreitasJ PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CONTRATO n". 244/2014

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes

declaraçðes e cláusulas:

LICITAÇÃO: Inemigibilidade n°024.2019,An. 25. IIL da Lei 8.666 93, CC 42 . do an. 3 da instrução Normatira n

02,05, do ICM BA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1891 I

2019
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:160L23\5.33903900.00

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DF FREITAS. inscrito no CNPJ. 13.92 70 - c e na

Praça João Thiago dos Santos, Centro. Lauro de Freitas Ba, neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel

Passos Gramacho.

CONTRATADA: CROW PRODUÇÕESEIRELI - ME, inscrita no CNPJ: 24.818.417/0001-24, com sede na Rua A,

Loteamento Quinta do Ingês, n° 02, Qd, 01, Lt. 04, Centro, Santo Antônio de Jesus/BA, CEP: 44571-069, firmam o

presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais aceitam, ratificam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contrataêño da BANDA PEGADEIRA, para apresentação no dia 17 de

Novembrode 2019, na comemoração da Grande Festa de Portão.

CLÁUSULA NEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO: o presente Comrato tern sigëncia de 60 (Sessenta) dias.

contados a panir da assinatura do termo

CLÄUSULA TERCEIRA - PREÇO: O presente t entrato tem o salor global estipulado em RS20AHH),00 (rinte mil

reais).

CLÃOSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento serà realinido em duas parcelas. 50°u na data

da assinatura. e 50°o em ate 20 dias apos a apresentação. com a respectir a nota tlscal. que serà processada e paga após a

aprotaçào pelo setor competente da CON ERA FAN TE

CLÃUSULA QUINTA - RESPONNAßlLIDADEN:
5.1 - A CONTRAFADA será responsável pela qualidade tëenica e artistica dos serriços prestados. devendo atender ao

rigoroso padrão de qualidade, pontualidade e assiduidade exigido pelo CON I RA I ANTE.
5.2 - Os bens particulares da LT)N I RATADA garantirno o presente contrato. hem como qualquer indeniniçào

decorrente de sua execução.
5.3 A ( ONTRATAI)A deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus prothsionais

durante a execuçúo do contrato.
5.4 A CON FRATADA serú responsúmel pelos encargos trabalhistas. presidenciários. locais, comerciais e por todas as

demais despesas resultantes da execuçào do objeto do presente CON FRA FO.

5.5 A CON I RATADA deterá mamer, durante a execuçào contratual plena regularidade tiscal e perante a seguridade

social e EGTS.
5.6 A (X)N I RATADA ticarà responsävel pelo pagamento de todos os encargos pertinentes junto ao ECAD.

CLÃUSULA SENTA - FISCALIZAÇÃO:Os serviços ora atençados serno fiscalizados pela Secretaria Municipal de

Cultura e Turismo SECUL f atraves do servidor designado. Mr. I.ntdtonio da Conceiçào. Cargo: Diretor de I)nisão.
Matricula: 08957.

CLÁUNULA SÉTIMA - RECONHECIMENTO: A LT)NTRA I ADA reconhece os direitos do ti A l RA I A\ ll em

operar a rescisão administratira deste pacto. na forma da I ci no. 8.666 95, art. 77.

CLAUSULA OITAVA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisão administrativa deste contrato, a infraçño a

qualquer de suas elänsulas ou a ocorrancia das hipoteses pres istas no artigo 78 da Lei no. 8.666 93

CLÁUSULA NONA - MUI TAN: A CONTRA I ADA arcarà com uma multa de 20"o (vmte por centok sobre o valot
total do contrato no caso de descomprimento de qualquer das condiçòes ou clausulas ora atençados

CI ÁLSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Iste contrato e regido pela 1el n° 866093 e dem
normas de direito administratiropertmentes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade jurídica na

presença de duas testemunhas abaito, elegendo o Euro de I auro de i reitas como competente para decidir as questões

oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas, 11 de Novembro de 2019.

40
MUN ICÍPIÒ DE ÙkdúË FäËIT CONTRATÀÑTE

ra. Moema Isabel as Gramacho - Prefeita

SÈ AL DÃ CULTÜÈÀ
Smitos - Secretário

ROW PáÙ ÇÔÉS ÉÍkËLI ME CÒNTÈÄTÁDÄ

EM UNH AS:

ME: JfOME:
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