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CONTRATO n". 267/21119

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celetiram o presente Contrato, mediante as seguintes
declarações e cláusulas:

I ICITAÇÂO: Inemigibibdade n"028 2019. Art. 25. Ill. da l ei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23359 2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÃRIA: 02.1601.2315.339034.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. mserito no CNP): 13.927.819 0001-40, com sede na

Praça Joño I hingo dos Santos. Cemro. I auro de I reitas llA. neste ato representado por seu Prefeito Mr. Nloema Isabel
Passos Gramacho.

CONTRATADA: CEI INA ISAERA I EITE 11ORGES 758111413620. pessou juridica de direito pnvado. mserita no

CNPJ: 30.895.301 0001Al, com sede na Rua Doutor leles. 142. l.iberdade. 13elo 11eritantellG, LTT: 31.270-180.
neste ato representada pelos seus atos constitutn os e procurações em anexo. que abaixo subscreve.

CIÁUSULA PRINIEIRA - OH.IETO: Contratação de show musical da Artista Celina ßorges e Banda, para

apresentação artistica no dia 01/12/21119, na realizaçño do Evenio Amar ao Próximo, com duração de 113h00min, a

ser realizada na forma da programação di\ ulgada.

ClÁUSUI A SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: o presente Contrato tern vigoncia de 60 (Sessenta) dia ,

contados a partir da assinatura do termo.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tem o valor global estipulado em R$ 45.698,00 (quarenta
e cinco mil seiseentos e noventa e oito reais).

ÂUSULA QUARTA FORMA DE PAGAMENTO; pagamento será realizado em duas parcelas, 50% nd a d
asninätorre 50% será pago em até 20 dias após a apresentação, com a respectiva nota fiscal, que será procesgadappaga
após a aprovação pelo setor competente da CONTRATANTE.

CIÁUSUI A QUINTA - RESPONSABILIDADES:
5.1 - A CON fRAl ADA sern responsú\cl pela qualidade tecnica e artistica dos serucos prestados. devendo atender ao
rigoroso padrão de qualidade. pontualidade e assiduidade exigido pelo CON I RATAN lL
5.2 - Os bens paniculares da CONTRATADA garantirne o presente contrato. bem como qualquer indemzaçào
decorrente de sua execuçào.
5.3 A CONTRA I ADA des erá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus prolissionais
durante a execução do contrato.
5.4 A CONI RA I ADA scrú responsável pelos encargos trabalhistas. previdenciários. tiscais. comerciais e por todas as

demais despesas resultantes da execução do objeto do presente CON I RATO.
5.5 A CONTRATADA deverá manter. durante a execuçño contratual. plena regularidade fiscal e per:mte a seguridade
social e EG I S.

5.6 A CONT RA I ADA ticard responsútel pelo pagamento de todos os encargos pertinentes junto ao f CAD.

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZACÃO:Os serviços ora avençados serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo - SECULT, através do servidordesignado, Sr. Loydtonio da Conceição, Cargo: Diretor de Divisão,
Matricula: 68957.

ClÁESUI A SÊTINIA - RECONilECIN1ENTO: A CON I RA I ADA reconhece os direnos do CONT RAI ANTl em
operar a rescisão admimstratn a deste pacto. na forma da I ei no 8.666 93, art 77

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO: Constitui motivo para a rescisão administrativa deste contrato, a mfraçúo a
qualquer de suas cláusulas, ou a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

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 cláusulas ora avençados.

CI ÃOSUI A DÉCINIA - LEGISLACÃO PERTINENTE: I sie contrato e regido pela Lei n" 8 666 93 e ¢e a
DOfD135 de ÖlfCilU UAB11015113tl\O pffl10CHION
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Lauro de Freitas, 28 de novembrode 2019,
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