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CONTRATO Nº 121/2019 
PROCESSO Nº 2967/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019 
 
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, pessoa jurídica de direito 
público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador 
Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato representado pelo Sr. WELITON VIRGÍLIO PEREIRA, 
Prefeito Municipal, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF n.º 998.381.257-68 e RG n.º 11.639-8, 
residente e domiciliado à Rodovia ES, nº 185, Barra da Boa Sorte, Nossa Senhora das Graças, neste Município, 
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado ALISSOMSONORIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 10.284.308/0001-60, com sede na Rua Prefeito Antonio Lofego, nº 148, bairro Nossa Senhora da 
Penha, Iúna/ES, cep: 29.390-000, telefone: (28)3545-1916 99886-0735, endereço eletrônico: 
alissomsonorizacao@hotmail.com, neste ato representada por ALISSON RIOS ZAMPIER, brasileiro, casado, 
empresário, portador do CPF n.º 057.638.087-38 e RG n.º 1.956.944 SSP/ES, residente na Rua Prefeito Antonio 
Lofego, nº 148, bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna/ES, cep: 29.390-000, doravante denominado(a) 
CONTRATADO(A), resolvem assinar o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
01) CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW DE RODEIO NA 9ª FESTA DO CAFÉ – IÚNA 129 ANOS, conforme 
normas e especificações do processo licitatório nº 057/2019 na modalidade Pregão Presencial do tipo menor 
preço global do lote. 
 
02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
2.1. O valor global do presente Contrato é de R$80.000,00 (oitenta mil reais). 
2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) até o décimo dia útil de cada mês subsequente, após a apresentação 
da Nota Fiscal, sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 
2.2.1. Como condição para realização do pagamento a contratada deverá emitir NFe (Nota Fiscal eletrônica), 
bem como prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho. 
2.2.2. Apresentar ainda, declaração informando que todos possuem CTPS devidamente assinada, juntamente 
com relação dos funcionários vinculados ao contrato, com comprovação de recolhimento dos encargos, como 
GFIP e/ou SEFIP. 
2.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) ao 
fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
2.4. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pelo 
fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 
2.5. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por ele 
indicado, e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto licitado, constante no verso da Nota 
Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do funcionário competente para o recebimento e conferência dos 
mesmos. 
2.6. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais de remuneração 
básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento até o efetivo pagamento. 
 
03) CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 
3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente designado pela 
Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente, 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução 
do objeto, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. O 
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agente fiscalizador do contratante será a Srª Giselle Marjhore Marques Aguiar de Almeida, matrícula nº 308411, 
Erasmo Rocha Gonçalves, matricula nº 307188, nomeado por Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito. 
3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção, em qualquer dia e hora devendo prestar 
todas as informações e esclarecimentos solicitados. 
3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade 
do fornecedor por qualquer irregularidade. 
 
04) CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária 
130001.1339200302.142.33903900000 – Ficha 444, desde já autorizado o empenho pelo Ordenador de Despesa. 
 
05) CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
5.1.  As condições de execução do objeto serão conforme informadas no anexo 1 deste termo. 
5.2. O contrato vigerá por 12 (doze) meses contados a partir do dia da publicação resumida de seu instrumento 
na imprensa oficial do Estado, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93. 
5.2.1. A critério da Administração, o contrato poderá ter sua vigência prorrogada mediante justificativa aprovada 
pela autoridade superior.  
 
06) CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
6.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas estarão 
sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas no edital e na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
10.520/2002 quais sejam: 
6.1.1. Advertência; 
6.1.2. Multa:  
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor 
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por 
culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 
c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, 
exceto prazo de entrega; 
d) Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados pelo licitantes, limitado a 15%, pelo não 
cumprimento do prazo de assinatura do contrato, calculada pela fórmula: 
M = 0,01 x C x D 
Onde: 
M = Valor da Multa, 
C = Valor do contrato 
D = Número de dias de atraso 
6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 05 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta: 
a) não celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da convocação; 
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude fiscal; 
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o 
pagamento. 
6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves 
apuradas por intermédio de processo administrativo. 
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6.2. Na aplicação das penalidades previstas neste termo, a administração considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, graduando-as e podendo 
deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, 
caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
6.3. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla 
defesa. 
6.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
07) CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 
7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal 
8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
08) CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
8.1. Constituem obrigações do Contratante: 
8.1.1. Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste instrumento; 
8.1.2. Designar servidor para acompanhar a execução deste contrato; 
8.1.3. Gerenciar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas cláusulas na 
íntegra. 
8.2. Constituem obrigações do contratado: 
8.2.1. Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos pela Licitação que procedeu ao 
contrato; 
8.2.2. Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação 
necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada; 
8.2.3. Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência ao Contratante, 
respondendo integralmente por sua omissão. 
8.2.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais 
ou pessoais causados pelo (a) contratado (a), seus empregados, ou prepostos ao Contratante, ou a terceiros. 
8.2.5. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, 
bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, 
isentando a contratante de qualquer responsabilidade. 
8.2.6. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação que procedeu ao contrato. 
8.2.7. Comprometer-se a iniciar os serviços na data acordada, constantes da autorização de fornecimento, 
emitida pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento; 
8.2.8. Executar todos os serviços de acordo com as especificações e demais elementos técnicos que integram o 
termo de referência, obedecendo rigorosamente as normas técnicas existentes. 
8.2.9. Serão de responsabilidade da contratada, as exigências dos artigos 3º e 6º da Lei 10.519/2002, com 
exceção do Parágrafo I do art. 3º da Lei 10.519/2002. 
8.2.10. Serão ainda de responsabilidade da contratada, o seguro de que trata o art. 6º da Lei 10.519/2002, bem 
como o § 1º, do art. 2º, da Lei 10.220/2001. 
8.3. Demais responsabilidades constam no termo de referência. 
 
09) CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 
9.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
9.1.1. Unilateralmente pelo Contratante: 
9.1.1.1. Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus objetivos; 
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9.1.1.2. Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa 
do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 
9.1.2. Por acordo entre as partes: 
9.1.2.1. Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 
9.1.2.2. Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem a correspondente 
execução dos serviços; 
9.1.2.3. O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 
9.1.2.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão à revisão destes para mais ou para menos conforme o caso; 
9.1.2.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o Contratante 
restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 
 
10) CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
10.1. A subcontratação será permitida em conformidade com o Termo de Referência – Anexo 1. 
10.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra relativa ao 
presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer durante o período do 
Contrato. 
10.3. O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao disposto 
no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a despesa por conta do contratante. 
10.4. Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 10.520/02 e Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
10.5. Integra este contrato o pertinente edital de licitação e respectivos anexos, cujas disposições vinculam 
ambas as partes. 
 
11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
11.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações oriundas deste 
instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 
 
Este contrato é integrado dos seguintes anexos: 
I – Anexo 1 – Termo de Referência; 
II – Anexo 2 – Preços contratados. 
 
Iúna/ES, 11 de outubro de 2019. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA                                              
Weliton Virgílio Pereira - Prefeito Municipal           
 
 
ALISSOMSONORIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 
Alisson Rios Zampier / ou procurador legalmente habilitado 
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ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – OBJETO: 
1.1. Seleção de pessoa jurídica para organização e apresentação de SHOW DE RODEIO NA 9ª FESTA DO CAFÉ- 
IÚNA 129 ANOS, previsto para os dias 24, 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2019, conforme especificação abaixo. 
 
2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
2.1. A presente licitação se justifica pela necessidade de apuração de melhores preços para contratação de 
empresa especializada em realização de rodeio, objetivando apresentação na 9ª FESTA DO CAFÉ- IÚNA 129 
ANOS. 
 
3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 01 SERVIÇOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DE RODEIO, conforme especificações abaixo no Item 01, nas 
festividades da 9ª FESTA DO CAFÉ- IÚNA 129 ANOS, nos dias, 25, 26 e 27 
de outubro de 2019. 

02 01 SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO CONCURSO DE MARCHA 

03 01 SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROVA DOS TRÊS TAMBORES 

 
Segue abaixo as especificações mínimas exigidas para contratação: 
 
ITEM 01 – RODEIO 
 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA O EVENTO: 
 
ESTRUTURA MÍNIMA: 
 
- Arena completa; 
- Querência; 
- Bretes: 6 bretes estilo americano; uso fim da Contratada; 
- No mínimo 50 grades de 3m x 2m com 2 polegadas de espessura e 60 grades de 2m x 2m de para fechamento 
da pista do rodeio e baías dos cavalos 
- Iluminação: 8 torres de Q30 com curva; 8 max-but de 4.000 wats, 8 mooving bean  e um canhão seguidor; 04 
estrobo atomic 3000 wats; 02 máquinas de fumaça 
- Placar eletrônico: registrando nota e tempo de cada competidor; 
- Filmagem e transmissão no telão e internet através das redes sociais da prefeitura, das montarias em tempo 
real; 
- Show piromusical para as noites de sexta e sábado e show pirotécnico todas as noites, mínimo 02 minutos de 
duração. 
- Camarote Vip em Q30 modelo Galpão: tamanho 8x40m, com dois pisos, divididos em 32 unidades, rol de 
entrada, mesas, cadeiras, iluminação e decoração das unidades por conta da contratada. 
Sendo 16 camarotes para atender ao Contratante para permutas e serviços prestados e 16 para uso fim da 
Contratada. 
 
Atrações: 
- Uma atração especial por noite servindo de referência o motoqueiro maluco, ou equipe de Animadores de 
Arena (Previamente aprovado pela comissão de festa), cerimônia de abertura parar todos os dias. 
Premiação: 
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-Premiações por conta da CONTRATADA; no mínimo R$ 3.000,00 na modalidade touros. 
 
Número mínimo de Animais: 
-15 Touros, sendo que no mínimo 02 Touros, com participação no Rodeio de Barretos OBS: Todos os animais com 
os devidos exames e documentações necessárias e registros junto aos Órgão Competentes. 
 
Equipe composta de no mínimo: 
- 15 Peões; 
- 02 Salva-vidas; 
- 02 Porteireiros; 
- 01 Juiz (autorizado pela CNAR); 
- 01 Fiscal de brete; 
- 01 locutor; (previamente aprovado pela comissão de festa) 
- 01 DJ próprio 
- 01 Comentarista de arena 
- 01 Locutor Comercial (previamente aprovado pela comissão de festa) 
- 01 auxiliar de pista 
- 01 médico veterinário  
- Seguro de vida para todos os competidores e demais envolvidos no rodeio 
 
ITEM 02 – CONCURSO DE MARCHA 
Equipe para inscrições 
Arbitro de renome nacional (previamente aprovado pela comissão de festa) 
Auxiliar de Pista 
Médico veterinário 
Categorias: 
Cavalo comum 
Cavalo Registrado 
Égua Comum 
Égua Registrada 
Muar 
Mirim 
Campeões do Campeões 
Inscrições, premiações em dinheiro e troféus sob responsabilidade da contratada  
No mínimo de cinco conjuntos inscritos para cada categoria 
OBS: Todos os animais com os devidos exames e documentações necessárias e registros junto aos Órgão 
Competentes. 
 
ITEM 03– PROVA DOS TRÊS TAMBORES 
Equipe para inscrições 
Auxiliar de Pista 
Médico veterinário 
Juiz (previamente aprovado pela comissão de festa) 
No mínimo de dez animais de raça quarto de milha 
Conjunto de foto célula 
Placar Eletrônico 
Baias para atender a demanda de animais inscritos 
Inscrições, premiações em dinheiro e troféus sob responsabilidade da contratada 
No mínimo de cinco conjuntos inscritos para cada categoria 
OBS: Todos os animais com os devidos exames e documentações necessárias e registros junto aos Órgão 
Competentes. 
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4 - COMPETE A CONTRATADA: 
a) Colocar à disposição da CONTRATANTE, a partir da vigência deste instrumento, os funcionários necessários 
para a perfeita execução do objeto; 
b) Manter contatos periódicos com a CONTRATANTE para esclarecimentos de quaisquer dúvidas relacionadas 
com os serviços; 
c) Prestar assessoria direta a CONTRATANTE, no caso de mudanças na Legislação pertinente; 
d) Promover os serviços com o sigilo, e total segurança nas informações sob pena de 
responsabilidade. 
e) Utilizar, na execução dos serviços contratados, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação necessária 
ao exercício das atividades que lhe for confiada; 
f) Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência à CONTRATANTE, 
respondendo integralmente por sua omissão; 
 
5 - COMPETE A CONTRATANTE: 
a) Comunicar a CONTRATADA em tempo hábil qualquer problema decorrente dos serviços; 
b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos neste pelo instrumento, e o preço 
ora pactuado; 
c) Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência ao CONTRATADO, 
respondendo integralmente por sua omissão; 
 
6 - OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMPRESA CONTRATADA: 
a) Fica sob responsabilidade da Contratada a hospedagem e alimentação dos Profissionais do Rodeio, bem como 
a alimentação dos animais. 
b)Todos os competidores em touros deverão estar segurados de acordo com a Lei nº 10.220/2002. 
c) O município não arcará com qualquer custo referente ao pessoal da CONTRATADA Inclusive o de refeição e 
estadia. 
d) A CONTRATADA deverá atender, a todas as normas legais e regulamentares de Medicina, higiene e segurança 
do trabalho. 
e) A CONTRATADA deverá compatibilizar a execução do trabalho com as normas e Procedimentos de preservação 
ambiental municipal, estadual e federal, conforme o caso. 
f) Não serão motivos para pagamentos específicos as seguintes operações: mobilização inicial dos equipamentos 
e animais utilizado e suas desmobilizações finais. 
g) A qualquer tempo o município poderá fiscalizar e solicitar as comprovações de que os Funcionários da empresa 
possuem situação regular e atendem aos requisitos deste instrumento. 
h) A CONTRATADA deverá afastar do serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado 
que na opinião da fiscalização não execute o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou ainda, quando se 
comportar de forma desrespeitosa, desordenada ou indesejável. 
i) Toda a documentação de estrutura exigida pelas normas do corpo de bombeiros para realização do rodeio é 
de inteira responsabilidade da contratada, podendo a mesma responder por perdas e danos a terceiros e ao 
contratante em caso de não realização do evento por interdição do corpo de bombeiros, Laudo técnico e ART de 
engenheiro civil de arena, camarotes e arquibancadas; 
j) A CONTRATADA será responsável pelas inscrições, premiações em dinheiro e troféus em referência aos 3 itens. 
k) A CONTRATADA deverá fornecer os serviços deste termo de referência em conformidade com as normas 
técnicas e especificações constantes na Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço a serem expedidas. 
l) A CONTRATADA deverá manter as suas condições de habilitação no momento da emissão de nota fiscal, sob 
pena de impossibilidade de pagamento dos serviços prestados. 
m) A CONTRATADA respondera por todos os encargos e obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, 
acidentaria, fiscal, administrativa, civil e comercial, bem como quaisquer outras despesas resultantes da 
prestação dos serviços. 
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n) A CONTRATADA poderá subcontratar os serviços em 30% dos serviços contratados, permanecendo 
inteiramente responsável pela segurança e integridade física do bem contra danos materiais, furto, roubo, 
incêndio, intempéries da natureza de qualquer espécie, independente da inexistência de culpa ou dolo, que 
venha a atingir o patrimônio do Município de forma parcial ou total, não transferindo a responsabilidade à 
subcontratada. 
o) A contratada, além da mão de obra necessária, as atividades de montar, desmontar e instalar os 
equipamentos, a carga e o transporte dos mesmos e as peças sobressalentes para substituição e/ou correção de 
defeitos, devendo a estrutura estar montada com 02 (dois) dias úteis de antecedência. 
p) Serão de responsabilidade da contratada, as exigências dos artigos 3º e 6º da Lei 10.519/2002, com exceção 
do Parágrafo I do art. 3º da Lei 10.519/2002. 
q) Serão ainda de responsabilidade da contratada, o seguro de que trata o art. 6º da Lei 10.519/2002, bem como 
o § 1º, do art. 2º, da Lei 10.220/2001. 
  
7 - LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
Sede, Município de Iúna - ES. 
 
8 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 
25, 26 e 27 de outubro de 2019. 
Destacamos que o Evento desta contratação poderá ter suas datas alteradas. 
 
9 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
A Contratante pagará à Contratada, até o décimo dia útil de cada mês subsequente, após a apresentação da Nota 
Fiscal. 
 
 


