ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO N° 022/2022
CONVITE Nº 017/2022
PROCESSO N° 109/2022
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE IACANGA.
RECURSOS DISPONÍVEIS: 3.3.90.39.00, ficha 202.
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE IACANGA/SP, entidade de direito público interno, CNPJ nº 46.137.477/000114 com sede administrativa na Av. Joaquim Pedro de Oliveira, nº 401, Centro, neste ato representada pela
Prefeito Sr. Senhor ELI DONISETI CARDOSO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade
RG/Nº 26.444.113-8 SSP/SP, e do CPF/MF/Nº 170.421.378-92, residente e domiciliado na Rua Pedro Pavon,
nº 459, Residencial Vale das Águas, em Iacanga, Estado de São Paulo.
FORNECEDOR: H.B RODEIOS E EVENTOS LTDA ME, CNPJ nº 13.098.294/00001-88, com sede na Rua
Augusta Esteves Roque, nº 256, Centro, CEP 18.790-011, telefone (14) 99726-0476, e-mail:
hbrodeios.eventos@gmail.com, neste ato representada legalmente pelo seu proprietário o senhor

HÉLIO BENTO, casado, empresário, inscrito no CPF/MF/Nº 141.347.688-02, portador da cédula de
identidade RG/Nº 20988490, residente e domiciliado no endereço acima citado, de acordo com
representação legal que lhe é outorgada através de contrato social, partes doravante designadas
simples e respectivamente como CONTRATANTE e CONTRATADA. Deverá entregar:
1 – DO OBJETO

Item

Unid.

Quant.

Especificação

01

Unid.

02

02

Unid.

01

03

Unid.

02

PAINEL DE LED / RODEIO DIGITAL: 02 painéis de led, medindo 4m
x 3m, montagem em box truss, estúdio de filmagem, replay
simultaneamente.
ILUMINAÇÃO DE ARENA: 10 Torres box truss 5m, 06 benz, 10
refletores mini brut, rack dimmer, mesa controladora,
cabeamento completo.
SALVA VIDAS PROFISSIONAIS para realização de rodeio.

04

Unid.

01

COMENTARISTA PROFISSIONAL para realização do rodeio.

05

Unid.

02

PORTEIREIROS PROFISSIONAIS para realização do rodeio.

06

Unid.

02

JUIZES PROFISSIONAIS para realização do rodeio.

07

Unid.

02

LOCUTORES PROFISSIONAIS para realização do rodeio.

08

Unid.

01

ASSESSOR DE PISTA PROFISSIONAL para realização do rodeio.

09

Unid.

01

LOCUTOR COMERCIAL PROFISSIONAL para realização do rodeio.

10

Unid.

01

DJ PROFISSIONAL para realização do rodeio.

11

Unid.

30

BOIADAS PROFISSIONAL para realização do rodeio.

12

Unid.

01

13

Unid.

01

14

Unid.

01

PALCO: Medindo no mínimo 15x15m com 2,20m de altura, em
estrutura metálica, com piso de madeirite naval emborrachado e
umaescada de acesso, as laterais deverão ter 10m em cada
extremidade, com uma área de serviço medindo 25m2, ou seja
5/5 em uma das laterais.
ARENA COMPLETA DE RODEIO: Com 8 bretes de frente feito de
tubos de 3 polegadas, painel de 3m x 2m feito de tubo de 1
polegada e meia, sendo cada painel com rodapé com 1m e 8 de
altura, com 8 portões de saída de emergência de 2m de largura
cada, Currais 20 de 3x3, com embarcador para animais.
VETERINARIO com firma.

15

Unid.

01

SEGURO TOTAL DOS PEÕES E CONTRATO DE TRABALHO.

16

Unid.

01

DECORAÇÃO com tecido de lycra.

17

Unid.

01

FAZENDINHA: 01 Mini arena medindo 10m x 20m, altura dos
painéis 1,20m x 2m, com realização de rodeio mirim em carneiros,
mini burros, mini boi e mini pônei.

2 – DA PRESTAÇÃO SERVIÇO
2.1 A empresa deverá executar os serviços em local a ser designado por responsável, até data de seis (06) de setembro
de 2022.
2.1.1 – A empresa deverá emitir nota fiscal e fatura correspondente após a execução e aceite dos serviços pela Secretaria
de Cultura, Turismo e Lazer; o pagamento será realizado em até dez (10) dias da data de apresentação da documentação
fiscal;
3 - DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado após entrega total dos produtos e respectiva aprovação pela Secretaria de Cultura,
Turismo e Lazer. Os valores serão creditados, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da entrega da nota fiscal, obedecendo
a ordem cronológica de sua exigibilidade, diretamente na conta corrente nº 09896-5, agência 2070, do banco Bradesco.
3.2 Deverão, obrigatoriamente, constar na Nota Fiscal os números da ordem de serviço, da dispensa e do processo.

4 - FISCALIZAÇÃO

4.1 Fica nomeado o Senhor Luiz Quequim Neto, Diretor de Departamento de Cultura e Lazer, inscrito no CPF/MF N°
249.582.928-70, portador da cédula de identidade RG/Nº 26.767.876-9 para atuar como Gestor da Ordem de Serviço
Contrato, que ficará responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do objeto contratado, devendo fazer
anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados para o fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas, e, ainda, atestar a nota fiscal quando do
recebimento definitivo, o que não exclui nem reduz as responsabilidades da CONTRATADA.
VALOR TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO: R$ 158.481,00 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e

um reais).

Iacanga, 30 de agosto de 2022.
ELI DONISETI CARDOSO
Prefeito
H.B RODEIOS E EVENTOS LTDA ME
HÉLIO BENTO
Proprietário

Testemunhas:
_____________________________
RG/N°

_________________________
RG/N°

