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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2018 - PMI 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 – PMI 
CONTRATO Nº 033/2018 - PMI  
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIRA E A EMPRESA ASSAMEC - 
ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DO MEIO OESTE 

CATARINENSE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO 
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. 

 
Pelo presente instrumento, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o n 82.814.260/0001-65, 
com sede na Rua 15 de Agosto, 342, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Emerson Ari Reichert, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 14/R 1.877.623 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 
758.846.159-49, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, a 
empresa ASSAMEC - ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE, 
com sede na Rua Luiz Specht, nº 299, Bairro Vila Pedrini, Joaçaba/SC, inscrita no CNPJ-MF 
sob o nº 07.591.924/0001-59, neste ato representada pelo seu representante legal, Srº Acyr 
da Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.144.922 e inscrito no CPF-MF sob o nº 
645.948.409-06, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as 
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de 
acordo com o processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº. 007/2018 – PMI, e 
que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas 
as cláusulas a seguir enunciadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 – CONTRATADA obriga-se a fornecer o bem constante de sua Proposta 

Comercial, na seguinte conformidade: Item 01.  
 
1.2 – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de 
Pregão Presencial nº 007/2018 – PMI, juntamente com seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO 
 

  2.1 - A CONTRATADA prestará os serviços na sede do município de Ipira SC, 
conforme determina a tabela de jogos em anexo, por profissionais legalmente 
habilitados, (dois árbitros e um mesário por rodada) para o Campeonato Municipal de 
FUTSAL correndo às suas expensas as despesas com locomoção, transporte, 
alimentação e hospedagem, isentando o Município de qualquer responsabilidade 
trabalhista e providenciaria, não gerando o presente, qualquer vínculo empregatício. 

. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
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3.1 – O presente contrato terá vigência da sua assinatura até a data de 31 de agosto 
de 2.018, ou com o término do Campeonato, se estes ocorrerem após este prazo. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 

 
4.1. Pelo fornecimento do bem previsto na cláusula primeira, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 13.680,00 (Treze mil seiscentos e oitenta reais), 
conforme tabela abaixo:  

 
 

Item Quant Unid Descrição Marca 
Preço unitário 

Jogo 
Preço total 

01 76 Jogos 

Arbitragens para o Campeonato 
Municipal de FUTSAL com 02 
árbitros e 01 mesário por rodada, 
a ser disputados na sede do 
município de Ipira SC, de acordo 
com a tabela de jogos e horários 
estipulados pela Secretária 
Municipal de Educação e 
Desporto, podendo haver 
alterações no que se refere a 
horários e datas dos jogos. 
Arbitragem, com no mínimo 05 
árbitros filiados na Liga 
Catarinense de Futebol de Salão e 
ou Federação Catarinense de 
Futebol de Salão, apresentando 
comprovantes: copia do registro e 
prova de vínculo com a 
proponente.  

Assamec 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 180,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 13.680,00 

 

 
4.2. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste contrato de licitação correrá 

à conta da seguinte dotação orçamentária contemplada para o exercício de 2018; 
 
07.09. – 27.812.0018.2.034 – 3.3.90.00.00.00.00.00 

 
4.3. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para fiscais, 

inclusive os de natureza previdenciária, social ou trabalhista, bem como emolumentos, ônus 
ou encargos de quaisquer natureza, decorrentes deste contrato correrão por conta da 
Contratada. 
 

4.4 Durante a vigência deste contrato a Contratada deverá apresentar as negativas 
de INSS e FGTS, assim como, outros documentos que forem solicitados para comprovarem 
o disposto no item anterior, sob pena de suspensão dos pagamentos. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

  5.1. A Prefeitura Municipal de Ipira efetuará o pagamento dos serviços, objeto desta 
licitação no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a data de emissão da respectiva nota 
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fiscal/fatura, por parte do licitante vencedor, devidamente atestada pelo responsável. O 
pagamento será efetuado à CONTRATADA em duas parcelas sendo a 1º parcela com 
50% das arbitragens e a 2º parcela no termino do campeonato, conforme o número de 
arbitragens efetuadas. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, com as conseqüências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

 
7.2. A rescisão contratual poderá ser: 
 
7.2.1. determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
 
7.2.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo 

no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 

  8.1. O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações 
estabelecidas através desta contratação, estará sujeita às sanções previstas na Lei nº 
8.666, de 21 de Junho de 1.993, garantida prévia e ampla defesa em processo 
administrativo. 

 
8.1.1. multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da 

obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 
 
8.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III e 
IV do art. 87 da Lei 8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) 
serviços. 

 
8.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 
CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
9.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou 

em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 
10.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do 

presente termo, na forma prevista em Lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 
11.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência 

às diretrizes da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal SC, para qualquer procedimento 

relacionado com o cumprimento do presente Contrato. 
 
 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi 
lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, 
depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 
contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram. 
 
 
 
 
Ipira, SC, 28 de Fevereiro de 2.017. 
 
 
  

 
 

Emerson Ari Reichert 
CONTRATANTE 

 

 
ASSAMEC – Associação de Árbitros do 

Meio Oeste Catarinense 
Sócio Administrador: Acyr da Silva 

CONTRATADA 
 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 

Cidiane Pedrussi 
CPF: 062.649.279-37 

 

 
 
 

Neocir Rogério de Césaro 
CPF: 732.395.779-68 

 
 
 

 


