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CONTRATO Nº 123/2019 
PROCESSO Nº 1797/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2019 
 
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 EVENTS MACCHINA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o 

n.º 07.408.129/0001-82, com sede na Rua Rodrigues Soares, nº 21/29, IBC, Cachoeiro de Itapemirim/ES, cep: 

29.315-325, telefone: (28)3515-0572, endereço eletrônico: adm@macchinaonline.com.br, neste ato 

representada por LEANDRO MORENO RAMOS, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n.º 022.827.877-

57 e CTPS n.º 82.329 série 00011, residente na Rua João Penha, nº 40, bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de 

Itapemirim/ES, cep: 29.303-380, 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 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE FILMAGEM COM DRONE, conforme normas e especificações do processo licitatório nº 049/2019 na 

modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço unitário. 

 

02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$17.000,00 (dezessete mil reais). 

2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da apresentação à Prefeitura 

Municipal de Iúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), 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. 

2.2.3. Os pagamentos das notas fiscais estarão vinculados a apresentação por parte do agente fiscalizador, de 

relatórios de execução preenchidos com todas as informações pertinentes, além de juntada de fotografias dos 

eventos abrangendo banheiros químicos e filmagem com drone, inclusos na Autorização de Fornecimento. 

mailto:adm@macchinaonline.com.br
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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 

agente fiscalizador do contratante será o Sr. Cristiano Alves Ricarte, matricula nº 307194, 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 dos produtos e respectivos locais de 

armazenagem, caso haja, prestando 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.  
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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. 
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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 executar 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. 

 

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; 

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. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste contrato. 

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. 
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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, 15 de outubro de 2019. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA                                              

Weliton Virgílio Pereira - Prefeito Municipal           

 

EVENTS MACCHINA LTDA ME 

Leandro Moreno Ramos / ou procurador legalmente habilitado 
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ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: 

1.1. A presente contratação tem por objeto à locação de banheiro químico e prestação de serviços de filmagem 

com drone, conforme especificações detalhadas constantes neste termo de referência.  

1.2. Sendo o gerenciamento das pretensas contratações, por conta da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 

e Turismo. 

1.3. Lote: *vide anexo 2. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A contratação é para atender às previsões das diversas festividades realizadas diretamente pelo município 

ou com o apoio deste, tendo em vista, que a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo se encontra incumbida de 

realizar os eventos culturais e festivos, para tanto, deverá realizar contratações artística de músicos para 

realização de shows musicais, além de providenciar toda estrutura necessária aos eventos, como consta em 

calendário (item 15), uma vez que os eventos promovem a inclusão social e cidadania, propiciando lazer, cultura 

e entretenimento de forma gratuita para toda população do município de Iúna. 

2.2. Em tempo informamos que o calendário poderá sofrer alterações de acordo com as deliberações do 

Ordenador de Despesas do município. 

 

3. FUNDAMENTO LEGAL: 

3.1. A contratação de pessoa jurídica para a execução das atividades acima mencionadas observará as normas e 

procedimentos administrativos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e em suas alterações, LC 123/2016, LC 

147/2014, Lei 10.520/2002 e demais legislações. 

 

4. DOS SERVIÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES: 

4.1. A contratação objeto do presente Termo de Referência consiste basicamente em atendidas todas as 

exigências do Edital, descrições e quantitativos relacionados no ANEXO 2, a empresa que apresentou o menor 

preço por item. 

 

5.  CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

5.1. A contratada será informada com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da execução dos 

serviços, através da Autorização de Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de 

Iúna e assinada pelo Secretário Municipal de Gestão e Planejamento ou pelo Ordenador de Despesas.  
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5.2. A contratada poderá prestar serviços em local precário, sobre terrenos irregulares, em desnível ou não 

calçados, com instalações elétricas deficientes e voltagens diversas, diferindo de local para local.   

5.3. Os equipamentos deverão ser de superior qualidade, de forma a propiciar um perfeito e adequado serviço, 

devendo ser suplementado de acordo com a necessidade do evento, evitando diminuição na qualidade dos 

serviços oferecidos. Em nenhuma hipótese o fato acarretará aumento do preço ajustado para o evento.   

5.4. A empresa contratada deverá montar, desmontar e recolher a estrutura, ficando a Prefeitura Municipal de 

Iúna, livre de quaisquer responsabilidades. A estrutura deverá estar montada no máximo 03 (três) horas antes 

do evento, a desmontagem deverá ocorrer imediatamente após o encerramento do evento, para não acarretar 

transtornos aos usuários das vias públicas de realização dos eventos. 

5.5. A contratada deverá colocar à disposição da contratante, uma equipe técnica para os eventos. (Para os lotes 

cujos equipamentos haja necessidade).   

5.6. Os técnicos deverão estar no local do evento 04 (quatro) horas antes do horário previsto para seu início, 

podendo ser alterado para mais ou menos de acordo com a necessidade, devendo a contratada efetuar a 

montagem dos equipamentos até 03 (três) horas antes do evento. 

5.7. Correrá por conta da contratada toda a operação dos equipamentos, durante as apresentações, transporte, 

operação, montagem e desmontagem dos equipamentos.  

5.8. Os equipamentos deverão estar em perfeito estado de funcionamento e, no caso de apresentar defeito ou 

quebra, ser substituído imediatamente, sob pena de inadimplemento.   

5.9. De interesse desta municipalidade os eventos poderão ter suas datas e/ou horários alterados, sendo a 

contratada avisada com antecedência de até 72 (setenta e duas) horas antes da data marcada.   

5.10. Os profissionais pertencentes ao Quadro Funcional da Contratada, que irão operar os equipamentos 

deverão:   

a) montar e desmontar equipamentos para quaisquer eventos que ocorram; 

b) utilizar com zelo os equipamentos, tomando todos os cuidados necessários para o correto funcionamento dos 

mesmos e evitando danificá-los pelo mau uso, para evitar paralisação dos trabalhos e manter a segurança dos 

usuários.   

5.11. A Contratada disponibilizará servidores devidamente habilitados, segundo as normas da Consolidação das 

Leis do Trabalho, assumindo inteira responsabilidade pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes 

dessas relações de emprego.   

5.12. A contratada deverá manter seus profissionais uniformizados e usando crachás identificativos, com nome 

da Contratada e do profissional, bem como foto 3x4, além de todos os equipamentos necessários a segurança 

dos envolvidos na atividade.   
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5.13. A contratada se obrigará a substituir a pedido da Contratante, sem a apresentação de motivo ou 

justificativa, qualquer profissional para execução dos serviços.   

5.14. A Contratada ficará responsável por todo e qualquer prejuízo ou dano causado por seu preposto à 

Administração e a terceiros, decorrentes do mau uso dos equipamentos e operação inabilitada dos mesmos.   

5.15. No caso de danificação ou quebra dos equipamentos, os mesmos deverão ser substituídos pela Contratada, 

por outros de igual ou superior qualidade, no prazo imediato, a contar do indeferimento da justificativa 

apresentada, sob pena de sofrer desconto em seu pagamento.   

5.16. A contratada responderá por todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, 

acidentária, fiscal, administrativa, civil e comercial, bem como quaisquer outras despesas resultantes da 

prestação dos serviços, não podendo vincular os pagamentos destes encargos, bem como os salários ao 

pagamento da contratante.   

5.17. A contratada fica obrigada a fazer constar explicitamente, em todas as avenças, negociações, contratações, 

composições ou acordos, que vier a firmar com terceiros, de qualquer forma relacionadas com as atividades 

decorrentes deste ajuste, que os mesmos serão solidariamente responsáveis pelo fiel cumprimento das 

obrigações assumidas e condições especificadas neste Termo de Referência.   

5.18. A Contratante fica a qualquer tempo, desobrigada de assumir responsabilidades firmadas pela Contratada, 

diversas das ora pactuadas, não podendo terceiros pleitearem ou exigirem da Contratante, o cumprimento de 

obrigações, judicial, extrajudicialmente ou a qualquer título.   

5.19. A contratada deverá zelar pelo cumprimento das normas de segurança vigentes e das diretrizes traçadas 

pela Administração, de forma a preservar a integridade física de seus funcionários e de terceiros, inclusive 

servidores municipais, cabendo-lhe a responsabilidade exclusiva por qualquer acidente que venha a ocorrer no 

desempenho de sua tarefa.    

5.20. 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. 

5.20.1. Apresentar 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. 

 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

6.1. Os preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos inerentes à contratação, dentre eles os encargos 

sociais, impostos, taxas, seguros, licenças, combustível para locomoção de técnicos, hospedagens, fretes, 

motorista e outros custos relacionados aos serviços, inclusive garantias e que os preços propostos são completos 

e suficientes para pagar todos os serviços. 
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7. DO CALENDÁRIO DE EVENTOS: 

7.1. O calendário dos eventos que esta administração pretende executar no decorrer da vigência das Atas, consta 

no item 15, sendo que este pode ser alterado de acordo com as necessidades da contratante. 

 

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

8.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante do Contratante, 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. O agente fiscalizador do contratante será nomeado 

através de Portaria subscrita pelo Secretário Municipal de Gestão e Planejamento. 

8.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos serviços, prestando todas as 

informações e esclarecimentos solicitados.  

8.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade 

do fornecedor por qualquer irregularidade.  

8.4. A fiscalização da qualidade do (s) serviço (s) ficará (ão) sob responsabilidade do Órgão gerenciador, que 

poderá recusar serviço (s) que não atendam as normas técnicas específicas.  

8.5. Os pagamentos das notas fiscais estarão vinculados a apresentação por parte do agente fiscalizador, de 

relatórios de execução preenchidos com todas as informações pertinentes, além de juntada de fotografias dos 

eventos abrangendo banheiros químicos e filmagem com drone, inclusos na Autorização de Fornecimento. 

 

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

9.1. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das Dotações Orçamentárias fornecidas 

previamente pelo Setor de Contabilidade. 

 

10. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

10.1. A condição de execução do objeto será conforme descrição neste Termo de Referência e demais informações 

adicionais. 

 

11. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES; 

11.1. Constituem obrigações do Contratante: 

a) Efetuar o Pagamento do preço previsto; 

b) designar servidores para acompanhar a execução do contrato; 

c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços/contrato tomando providências para assegurar a perfeita execução da 

mesma (o), cumprindo todas as suas cláusulas na íntegra. 
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11.2. Constituem obrigações da contratada: 

a) Fornecer os serviços registrados na forma prevista no contrato; 

b) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Setor responsável pelo recebimento 

e fiscalização. 

c) Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços/contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

12. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ:  

12.1. Comprometer-se a iniciar os serviços na data acordada, constantes na Autorização de Fornecimento, 

emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iúna;  

12.2. Garantir a prestação de serviço durante todo período de vigência do contrato;  

12.3. A empresa prestadora do serviço deverá ser responsável pela guarda e cobertura dos equipamentos contra 

intempéries; 

12.4. Executar todos os serviços e instalações de acordo com as especificações e demais elementos técnicos que 

integram o Termo de Referência, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, das Concessionárias 

de Serviços Públicos e Normas de Segurança; 

12.5. Todo o local de montagem deverá ser sinalizado de acordo com as normas de segurança; 

12.6. No que concerne a locação de banheiro químico, deverá a contratada observar a NR 09 do MTE (Ministério 

do Trabalho) que trata do programa de prevenção de riscos ambientais. 

 

13.  PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

13.1. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, se compromete a realizar os pedidos de Empenho 

com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis à Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, no fito de 

se dar tempo hábil para a execução dos trâmites legais necessários. 

13.2. A prestação dos serviços será conforme solicitação das Secretarias Municipais com antecedência de 03 

(três) dias, que apresentará o cronograma dos eventos para que o fornecedor possa se programar. 

  

14. FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO: 

14.1. Foram consideradas vencedoras as propostas que, atendidas as especificações contidas no Edital e seus 

anexos, apresentaram o menor preço por item.  
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15. CALENDÁRIO DE EVENTOS: 

 DIA EVENTO RESPONSÁVEL 

 
JANEIRO 

   

 
FEVEREIRO 

2ª 

quinzena 

Campeonato Municipal de futsal SECULT 

 
MARÇO 

02,03, 04 

e 05 

Carnaval SECULT 

08 

 

Destaque Mulher 2019 

 

SEMADS, SECULT E PARCEIROS 

De 12 a 

15 

Jogos Escolares etapa Municipal SME e SECULT 

19 Dia do Artesão SECULT e IUNARTES 

29 Vila da Matutagem SECULT 

 
ABRIL 

04 e 05 Simpósio Café com Leite AGRICULTURA 

17 Musical “Paixão de Cristo” SECULT 

 

21 

 

Corrida da Inconfidência 

Loja Delta Maçônica Filhos e 

Luz e Virtude 1702, e Loja 

Maçônica Fênix 52 

28    Encontro Beneficente Brothers Club Iúna   

             (Evento de Carros Rebaixados)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Brothers Club Iúna   

 
MAIO 

 

28/04 e 

01/05 

 

Torneio do Trabalhador 

SECULT 

04 e 05  Iúna Moto fest MOTO CLUBE LOBOS DO 

CAPARAÓ  

10, 11 e 12 Mulheres Sertanejas CLUBE DO CAVALO 

26 Caminhada da Colheita CICUITO SERRAS ÁGUAS E 

CAFEZAIS 

31  Festa da Padroeira Nossa Senhora Mãe dos Homens IGREJA CATÓLICA 

 
JUNHO 

1ª 

QUINZENA  

Início do Campeonato Municipal de futebol  SECULT 

 

07,08 e 09 Festa do Carro de Boi ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO 

CARRO DE BOI 

11,12,13 e 

14 

Festival de esquetes 

 

SECULT 
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21 Arraiá Municipá SECULT e SME 

22 e 23 Downhill (Etapa Capixaba) SOSSEGO BIKERS 

 
JULHO 

06 e 07 

 

Festa comunitária Santa Clara (Festa da Laranja) ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 

DE SANTA CLARA 

10,11 e 12 Bienal do Livro ACADEMIA IUNENSE DE 

LETRAS E SECULT 

   

20 Dia da Consciência Evangélica CONSELHO DE PASTORES e 

SECULT 

29 Festa Distrital – Pequiá COMUNIDADE DE PEQUIÁ 

   

 
AGOSTO 

11 Evento voltado para o Dia do Estudante SME 

14,15,16 e 

17 

Festival Café & Cultura SECULT 

2ª 

quinzena 

Campeonato Municipal de Handebol SECULT 

24 e 25 Festa Distrital Santíssima Trindade Associação de Santíssima 

Trindade 

 
SETEMBRO 

07 Desfile cívico SME e SECULT 

 

07 

 

Passeio Ciclístico da Independência 

SECULT, Loja Delta Maçônica 

Filhos e Luz e Virtude 1702, e 

Loja Maçônica Fênix 52 

25,26 e 27 II Mostra Cultural de Iúna SECULT 

 
OUTUBRO 

12 Dia da Padroeira  IGREJA NOSSA SENHORA 

APARECIDA 

2ª quinzena  Caminhada da Florada do Café CIRCUITO SERRAS ÁGUAS E 

CAFEZAIS 

24, 

25,26,27 

IX Festa do Café (Emancipação Política) SECULT E AGRICULTURA 

2ª quinzena Encontro de pilotos de parapente SECULT 

 
NOVEMBRO 

08 Exposição “PERSONALIDADES” SECULT e PARCEIROS 

14,15,16 e 

17 

Congresso Nacional de Poetas Trovadores SECULT E ACADEMIA IUNENSE 

DE LETRAS 

23 Destaque Iúna SECULT e PARCEIROS 

 
DEZEMBRO 
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09 Clamor por Iúna  CONSELHO DE PASTORES 

13 Festa de santa Luzia IGREJA CATÓLICA 

19 a 23 Natal Encantado SECULT e PARCEIROS 

31  Maratona Juca Silvestre SECULT E PARCEIROS 

 

31 

Réveillon SECULT 

 
EVENTOS PONTUAIS E/OU ESPORÁDICOS 

 Cine Cultura SECULT E PARCEIROS 

 Biblioteca e Histórias SECULT E PARCEIROS 

 
Destacamos que os Eventos deste Calendário é baseado em previsão, podendo não ser realizado ou ter suas 

datas alteradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


