
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
I I I I

( ONTRATO n". 26N/2019

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente ( ontrato, mediante as seguintes
declarações e cláusulas:

LICITAÇAO: Inexigibilidade n 029 2019. An. 25. III. da i ci 8.666 43

PROCESSO ADMINISTRATIVO:23358 20|9 A NO $

DOTAÇÃOORÇAMENTÃRIA:02 1601.21\5 114040.0R

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAN. inscrito no CNPJ: 11927.8190 fÍI-40. com sede na

Praça João Thiago dos Santos. Centro. I auro de I reitas BA. neste ato representado por seu Prefeita Nra. Moema Isabel
Pawos Gramacho.

CONTRATADA: NOBRE EVENTON I IRE1 I, pessoa iuridica de direito privado. inscrita no CNPJ:
3!.614.096 0001-01. com sede na At Santos I)umom. 2615, l.oia 225, CEP: 42.702-400, Centro. I auro de I reitas llA.
neste ato representada pelos seus atos constitutivos e procuraçùcs em aneto. que abaixo subscrete.

CLÄUNULA PRIMEIRA - OBJETO: Contratação de show musical da Banda Mambolada, para apresentaçào
artistica no dia 01/12/2019. na realização do Evento 36 Laragem do Largo do Caranguejo. com duração de
(l2hœmin, a ser realizada na forma da programaçào dirulgada

CIÃONUI A NEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: o presente Contrato tera rigència de 60 Usessenta) dias.

Contados a partir da assinatura do termo.

ClÁUSULA TEllfEIRA - PilEÇO: presenic Contrato tem o valor global estipulado em R$ ½.00tMHi (trinta e

cinco mil reais).

(LAUNULA Ol ARTA - iORM\ DE PALAMENTO: pagamento seia pago em ate 10 dus apos a apresenação
com a respectiva nota listal. que sera processada e paga apos a aptorasão pelo setor competente da ( ON I R \ \ \N I i

( LÁUALLAQUINTA - RI%PONNABILIDADE%:
5.\ A LTIN IRA EADA sera responsatel pela qualidade tecnica e artistica dos serviços prestados. detendo atender ao
rigoroso padrao de qualidade. pontualidade e assiduidade erigido pelo CON TRA 1 AN I I .

52 s hen, particulares Ja CO%lRAlADA parantirno o presente contrato. hem como qualquer indenizaç3o
Jetonente de sua execa do
5.3 A CON l RA TAl)A detera responder por quaisquer Janos pessoais ou matenab causados por scus pronsonas
durante a execuçào do contrato.
5A A LT)N I RA I ADA scrú responsatel pelos encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais, comerciais e por todas as

demais despesas resultantes da execução do ob¡eto do presente CONTRA \Ï).
5.5 A (X)N FRA f ADA devera manter, durante a execogno contratual. plena regularidade fiscal e perante a seguridade
social e F(i I S.

5.6 A ( ON I RA TADA ficara responsatel pelo pagamento de todos os encargo pertinentes junto ao I L'AD

( LÃONULA NE\TA - FINCALIZW, ÃO: Os sen gas om arcnçades setão Oscalvados pela Scactuu \1amupal de
( ultura el unsmo si t El I

anates do sen idor designado 's! l opdlomo da ( onociç3o t argo Duetoi de Du Mo.
Matricula: 68¾7

( LÁUNULA NÉ TIM A - RELONHECIMENTO: \ ( O\ l RA1 41ti reconhece os direitos do t 0N I RA l \\ ll em
operat a remisão adnunistrarna deste pacto na forma tLi I el no R 66 m. art "

( LÃUst lA OIT ti A - REM isÃO: t onstian motuo pam a lestisão admimstrataa deste contato a innaio a

qualquel de suas tidusulas. Du a ocorrencia das Inpoteses prettstas no artigo 3 da Lei no N 666 O

CLÃUNULA NONA - MULTAN: A E N ER i l ADA arcara com uma multa de 20"o ainte por cenlot sobre o saha
total do contr:ito no caso de descumprimento de qualquer das condições au clausulas ora atençados

CLÃONULA DÉCIMA - LEGINLACÃO PERIINENTE: I sle contrato e regido pela lei n' (>66 He demai,
normas de direito admimstrativo peronentes
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PREFEITlIRA MlfNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Ë POT ChlâTem 3%im Jubt05 Contratadth dwinam o presente em 0 quatro) klas de lyual leof C VaÌlddde juridita na

presença de duas testemunhas abairo, elegendo o
I oro de I auro de lettas como competente para deeldir as questões

oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas, 29 de novembro de 2019.

MUNICÍP(O DE LAURO E YgEITAN/H - C( NTRATANTE
/ Sra. Moe a Igabel Ppssos pyacho - Prefeita

SECRETARI A CULTERA
Manoel Cari; dos ántos Secretário

BRE EVENTOS RELI - CONTRATADA

TENTEMUNHAS:
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