
1 c¥t PREFEITURA MlINICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

' CONTRATO n". 252/2019

Pelo presente instrumento, as partes abaito designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes
declarações e clausulas:

LICITAÇÃO: Inexigibilidade n 026 2019. Art. 25, IIL da I ei 8.666 0 i

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2268~' 20\4
DOTAÇÃO ORÇAMENTÃRIA: 02.160L23\5.339039.00.

CAR
CONTRATANTE: MUNICÍPIODE LAt RO DE FREITAS. inscrito no CNPJ: 13.927.81 to#¾de na
Praça Joño thiago dos Santos. Centro. Lauro de I reita, BA. neste ato representado por seu Prefeito Sra. Moema Isabel
Passos Gramacho.

CONTRATADA: GIRO PRODUÇÕESCULTURAIS 1 TDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPI: 2|Ñ88.610 0001-15. com sede na Rua Marechal i loriano. 482 D, Sala 04. Canela. Salvador BA (TP: 40.I in-
010. neste ato representada pelos seus atos constitutivos e procurações em anero. que abaixo subscrete.

CLÃUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contratação de show musical da Artista Margareth Menezes, para
apresentaçào artistica no dia 20/11/2019. na realização da 15° caminhada a cor da cidade em comemoração à

semana da Cultura Negra, a ser realizada na forma da programaçào dirulgada

CLÃONULA NEGUNDA - PRAZO DO (ON I'RATO: o presente ( ontrato tera ugëncia de 60 (Sessenta) dias.
contados a partir da ammatura do termo

CLÁfNCLA TERCEIRA PREÇO: O presente Contrato tem o sulor global esupulado em RS B.000.(H) (quarenta
e cinco mil reais).

CLÃONULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: pagamento será realizado em duas parcelas. 50"o na data da
assinatur:t e

50°o sera pago em ate 20 dias apos a apresentaçào. com a respectita nota fiscal. que serà processada e paga
apos a aprotaçño pelo setor competente da CON \ RA I AN I L

CLÁUSULA QUlNTA - RESPONSABILIDADES;
5.1 - A CONTRATADA será responsável pela qualidade técnica e artística dos serviços prestados, devendo atender ao
rigoroso padrão de qualidade, pontualidade e assiduidade exigido pelo CONTRATANTE.
5.2 - Os bens particulares da CONTRATADA garantirBo o presente contrato, bom como qualquer indenização
decorrente de sua execuçào.
5 3 4 CON TRA \ ADA der era tesponder por quaisquei danos pessoais ou materiais causados por seus prolissionas
durante a execu Jo do contrato
5A A (UNTRA I ADA sera responsasel pelos encargos nahalhistas, presidenciarios. liscals, comerciais e por todas as

demais despesas resultantes da execuçào do objeto do presente CONTRA FO.
5.5 A CONTRA I ADA desera manter. Jur:mte a execuçào contratual. plena regularidade fiscal e perante a seguridade
social el G15
5 6 A ( ON TRA I ADA licara responsatel pelo pagamento de todos os encargos pertmemes ¡unto ao E( AL)

ClÁUNULA NEXTA - FISCALIZACÃO: Os serviços ora avençados serno tiscalizados pela Secretaria Municipal de
Cultura e furismo SET'UL I. atrates do servidor designado. Sr. I.oydtonio da Conceição. Cargo: Diretor de Dirisão.
Matricula 68957

Cl ÁlIN1]I A %É flMA - RF( ONHEC IMEN IO: A ( ()N I R A I ADA reconhece os direitos do ( ()N TRA I AN I i em
operar a restnão admmistratua deste pacto na for ma da I et no 8 666 91 art 7 '

CLÁl h0LA OIT4t A - RI I%\O: ( onstitui mouro p.na a tenisão admmuuatua deste contrato. a inflação a
qualquet de suas clausulas. ou a otonëncia das lupoteses pier islas no artigo 78 da l ei no 8 666 91

CLÁUSULA NONA - MULTAS; A CONTRATADA arcará com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor
total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condições ou eláusulas ora avençados.

CLÃONULA DÉCIMA - LEGISLAÇÄO PERTINENTE: Este contrato e regido pela I.ci n" 8.666 93 e demais
nortnas de direito administrativo peninentes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
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E por estarem assim justos e coniratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade jurídica na

presença de duas testemunhas abaixo. elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questões

oriundas deste pacto

Lauro de Freitas, 18 de norembro de 2019.

MUN IdÑO DELAÙR
Sra. ho - PreWla

RA CULTURA
atos - Secretário

GÌ SCULTUR ES TDA C0NTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME Adriana C. de Jesus NOME:
R.G. 03Ï98497-59 R.G. Lt 1
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