
Prefeitura Municipal de Jaguaré 
Estado do Espírito Santo 

 

Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - Jaguaré-ES - CEP 29950.000 - CNPJ 27.744.184/0001-50 – Telefax 0XX-27-3769.2900.     
  

 
 

CONTRATO Nº 066/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120.838/2013 
PREGÃO Nº 048/2013 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JAGUARÉ 
CONTRATADA: LIAL - LIGA DE ÁRBITROS DE LINHARES-ME 
 
Aos cinco dias do mês de abril do ano dois mil e treze, no Gabinete do Prefeito, do MUNICIPIO DE 
JAGUARE, situada na Avenida Nove de Agosto, 2.326 – Centro – Jaguaré – Estado do Espírito Santo, 
inscrita no CNPJ sob o nº 27.744.184/0001-50, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
ROGÉRIO FEITANI, portador do CPF-MF nº 031.761.907-19 e RG nº 1.172.457-SPTC-ES, residente 
e domiciliada na cidade de Jaguaré – Estado do Espírito Santo, doravante denominado 
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa LIAL - LIGA DE ÁRBITROS DE LINHARES-ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na Rua Melvin Jones, 01 - Quadra 19 -Bairro Novo Horizonte - 
Linhares – CEP 29.902-330 – Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 10.682.594/0001-
11 – Fone 0XX-27-3372-1448, representada neste ato por seu Sócio Administrador o  Senhor José 
Carlos Correa de Freitas, brasileiro, casado, portador da CI nº 1.313.837-SSP-ES e do CPF nº 
068.625.377-92; doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato para 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (ARBITRAGEM), do tipo menor preço por lote, nos 
termos do procedimento licitatório – Pregão Presencial nº 048/2013, Processo nº 120.838/2013, tudo 
de acordo com Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93, e alterações, que se regerá 
mediante as Cláusulas e Condições que subseguem. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1 - Constitui objeto deste contrato a Prestação de Arbitragem, para eventos promovidos pela 
Secretaria Municipal de Esportes, conforme especificado no Anexo I e de acordo com a proposta de 
preços apresentada no processo licitatório em epígrafe, que é parte integrante do presente 
instrumento.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 
1 - A Prestação de Serviços objeto deste PREGÃO será prestado sob Regime de Execução Indireta, 
no Município de Jaguaré, após emissão da “Ordem de Serviço”, e requisições emitidas pelo setor 
responsável, em locais determinados pelo solicitante e conforme as condições estabelecidas no 
Anexo I. 
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1.1 - As arbitragens serão utilizadas na realização dos seguintes Campeonatos Municipais de 
Esportes: 
a) CAMPEONATO MUNICIPAL FUTSAL MASCULINO  
b) JOGOS ESCOLARES (VOLEIBOL, HANDEBOL E FUTSAL (MASCULINO E FEMININO) 
c) CAMPEONATO MUNICIPAL FUTSAL FEMININO  
d) CAMPEONATO MUNICIPAL VOLEIBOL MASCULINO/FEMININO  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Poderá ocorrer o cancelamento parcial de serviços, em razão da não 
realização ou cancelamento de campeonatos ou jogos, sem prejuízos para a Administração.  
1.1 - As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do 
número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da Contratada, 
a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1 - As despesas necessárias à consecução dos objetivos propostos correrão à conta das dotações 
orçamentárias do ano de 2013, a saber: 
080 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
089 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
3.3.3.9.39.05000 – Outros Serviços de Terceiros/Serviços Técnicos Profissionais 
Ficha 00243 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o Edital 
de Pregão Presencial nº 048/2013, completando o presente Contrato para todos os fins de direito, 
independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 
 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO, REAJUSTE 
1 - O valor global do presente contrato, considerado o prazo de vigência, é de R$ 68.860,00 (sessenta 
e oito mil oitocentos e sessenta reais).  
1.1 - No preço já estão incluídos os custos e despesas, inclusive prestação de garantia, transporte, 
taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças, despesa de frete, pessoal para instalação e encargos 
sociais que incidam ou venham a incidir, relacionados com fornecimento do equipamento e todas as 
despesas necessárias à perfeita entrega e instalação do objeto licitado. 
1.2 - Os preços pactuados neste Contrato são fixos e irreajustáveis no período de vigência deste 
contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
1 - Os prazos da Prestação dos Serviços serão contados da data de assinatura do presente 
instrumento, e atenderão às requisições emitidas pelo solicitante e conforme as condições 
estabelecidas no Anexo I, deste Edital. 
2 - Os serviços objeto desta licitação deverão ser prestados pelo licitante vencedor dentro do 
Município de Jaguaré, devendo o equipamento ser instalado e disponibilizado no período solicitado. 
2.1 - A Prefeitura Municipal de Jaguaré – ES, reserva-se o direito de não receber os equipamentos em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 
disposto no Art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 
2.2 - A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, equipamentos em que se 
verifiquem irregularidades. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
1 - O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente, pelo 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização. 
2 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após a verificação que comprove a adequação 
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69, da Lei nº 8666/93.  
3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
4 - Os serviços prestados deverão estar de acordo com o especificado no Anexo I. 
5 - Serão recusados serviços em desacordo com o especificado no Anexo I. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
1 - Os serviços executados serão objeto de medição mensal, que será realizada no primeiro dia útil do 
mês subseqüente ao da prestação.  
1.1 -  A medição será realizada observadas as condições estabelecidas neste contrato.  
2 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação à PMJ, de documento fiscal hábil, sem 
emendas ou rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Os documentos fiscais hábeis, 
depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no 30º 
(trigésimo) dia útil, após a respectiva apresentação, e também dos seguintes documentos em cópia 
autenticada, ou cópia acompanhada do documento original, para autenticação: 
a) Certidão Negativa de Débito Relativa a Tributos Municipais; 
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b) Certidão Negativa de Débito do Instituto Nacional do Seguro Social; 
c) Certidão Negativa de Regularidade para com o FGTS – CRF 
2.1 - O documento Fiscal Hábil (Nota Fiscal ou Equivalente) deverá conter o mesmo CNPJ do 
Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado no ato do Credenciamento. 
2.2 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
2.3 - A PMJ poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 
2.4 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo 
expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede bancária 
ou de terceiros. 
2.5 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste 
edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 
3 - Ocorrendo eventuais atrasos nos pagamentos em que a Prefeitura der causa, será aplicada multa 
moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total das 
Notas Fiscais emitidas para o período previsto neste item.  
 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
1 - A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as especificações técnicas do Anexo I deste 
contrato.  
2 - A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços dentro do prazo estipulado.   
3 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione à 
CONTRATANTE ou a terceiros, em razão da execução do presente contrato, por atos comissivos e 
omissivos. 
4 - Deverá a CONTRATADA atender prontamente todas as recomendações da CONTRATANTE, que 
visem a regular execução do presente contrato.  
5 - Responder por todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de acidentes 
de trabalho oriundos da execução do contrato e do pessoal nele envolvido. 
6 - A empresa contratada não poderá ceder ou sub-contratar, parcial ou totalmente os serviços objeto 
deste contrato, sem prévia autorização, por escrito, do Município de Jaguaré, ressalvando-se que 
quando concedida a subcontratação obriga-se à empresa contratada a deliberar o respectivo contrato 
com a inteira obediência aos termos do contrato firmado com o Município e sob a sua inteira 
responsabilidade, reservando ainda ao Município de Jaguaré, o direito de a qualquer tempo, dar por 
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terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo 
de qualquer espécie. 
7 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor inicial 
atualizado do contrato. 
8 - Manter durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações nele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas no Pregão nº 048/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
1 - A CONTRATANTE deverá assegurar à CONTRATADA condições para o regular o cumprimento 
das obrigações desta última, inclusive realizando o pagamento pelo fornecimento na forma do 
ajustado entre as partes.  
1.2 - A fiscalização da execução dos serviços será feita pelo Contratante, através da Secretaria 
solicitante, por intermédio de seu(a) Secretário(a), ou por servidor designado, que será responsável 
como forma a fazer cumprir rigorosamente as especificações, prazo, e condições deste Contrato, e 
ainda: 
a) fornecer sempre que solicitado toda(s) a(s) informação(ões) relacionada(s) com o fornecimento dos 
produtos objeto deste contrato; 
b) mandar efetuar no momento da entrega e do recebimento dos produtos, uma vistoria completa dos 
mesmos, para efeito de um inventário completo da situação; 
c) aplicar as penalidades contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO 
1 - O presente contrato terá sua vigência iniciada na data de emissão da “Ordem de Serviços”, e 
vencimento em 31 de Dezembro de 2013, podendo ser prorrogado conforme determina o Art. 57 da 
Lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
1 - Este contrato fica sujeito às alterações previstas no Art. 65, da Lei 8666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
1 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
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III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e 
no contrato; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta 
Lei; 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;  
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 
situação; 
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; 
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XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 
Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENALIDADES 
1 - Além das sanções previstas no Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, 
a CONTRATADA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas: 
1.1 - Pela inexecução total do objeto contratual, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
contrato. 
1.2 - Pelo retardamento na entrega dos materiais, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da 
partida em atraso. A partir do 10º dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do 
contrato, com as conseqüências daí advindas.  
1.3 - Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela 
dos materiais não-entregues ou entregues em desacordo com as especificações do Anexo I. 
1.4 - Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução 
do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do contrato.  
1.5 - Pela rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do contrato.  
2 - O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa 
apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do 
valor eventualmente devido à CONTRATADA. 
2.1 - O não-pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como 
dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de execução. 
3 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
1 - Fica eleito o foro da comarca do Município de Jaguaré-ES para dirimir as eventuais controvérsias 
decorrentes do presente ajuste.  
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E por estarem de acordo, justos e contratados mandaram lavrar o presente instrumento, em duas 
vias, que depois de lido e achado conforme, é assinado para que produzam seus devidos e legais 
efeitos. 
 
 

Rogério Feitani - Prefeito Municipal 
 CONTRATANTE 

 
 

LIAL - LIGA DE ÁRBITROS DE LINHARES-ME 
José Carlos Correa de Freitas - Sócio Administrador 

CONTRATADA 


