
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2016 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ARBITRAGEM, ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVO 
XINGU – RS E A ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS APITO 
INICIAL. 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU – RS, 

pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Emílio Knaak 1160, CNPJ nº 
04.207.526/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. GODOFREDO CLAUDIO 
WERKHAUSEN, brasileiro, casado, portador do CPF nº 489.300.080/20 e RG. Nº 2027411244, 
residente e domiciliado na Avenida 25 de Julho, nesta cidade de Novo Xingu – RS, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, de outro lado, a ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS 
APITO INICIAL, pessoa jurídica de direito Privado, com sede na Rua Antonio Raimundi, nº 32, 
Rondinha/RS, inscrita no CNPJ nº 06.048.903/0001-29, neste ato representado por MARCOS 
ANTONIO SACON, brasileiro, divorciado, portador do CPF nº 495.008.560-34 e RG 1041743608, 
residente e domiciliado em Sarandi/RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
estabelecem o presente CONTRATO DE SERVIÇOS, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, e 
condições estabelecidas na Dispensa de Licitação nº 001/2016 constante do Processo nº 174/2016 e 
consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de serviços profissionais de arbitragem para o 
Campeonato Municipal de Futebol de Salão Edição 2016, nas modalidades: Principal (fechado), 
Principal (aberto), Veterano, Master e Feminino, com o total 58 (cinquenta e oito) partidas. 
1.2 Os jogos serão realizados, conforme tabela de jogos abaixo, elaborados pelo Departamento de 
Esporte e Lazer, para o referido campeonato e, no local determinado pelo departamento de Esporte e 
Lazer do Município de Novo Xingu - RS. 
1.3 A CONTRATADA deverá prestar serviços de arbitragem com no mínimo dois árbitros, um 
auxiliar e um mesário. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
2.1 O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA à importância de R$ 135,00 (cento e trinta e 
cinco reais) por partida, neste valor estão embutidos todos os encargos e custos diretos e indiretos dele 
decorrentes, inclusive tributos e demais contribuições fiscais e para fiscais, previdenciárias, além de 
eventuais custos com transporte, hospedagem e alimentação. 
2.2 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias ao mês subsequente a emissão da Nota 
Fiscal/Fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de Novo Xingu, situada à Avenida Emilio Knaak, 
1160, na cidade de Novo Xingu/RS. 
2.3  A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº da Dispensa, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do equipamento e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
 

CLAUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E VIGÊNCIA 
3.1  O início dos serviços dar-se-á na data de abertura do campeonato municipal de futebol de 
Salão edição 2016 e seu término nos jogos das finais, período aproximado 20/05/2016 até 30/07/2016. 
 
 
 
 



CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1 São encargos exclusivos da contratada: 
4.1.1 Dispor de pessoal para acompanhamento nos jogos: árbitro, auxiliar e mesário. O pagamento 
das despesas que compete a equipe de arbitragem será de responsabilidade da empresa ganhadora do 
certame. 
4.1.2 O cumprimento do número total de jogos previstos no regulamento da competição e neste 
contrato de prestação de serviço, sendo que, no caso de não comparecimento ao jogo programado, será 
aplicado o disposto na Cláusula Sexta do presente contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
5.1  É encargo exclusivo do contratante: 
5.1.1  Adimplemento do pagamento referido na clausula segunda. 
5.1.2  O fornecimento prévio de cópia do regulamento para a preparação dos árbitros e mesários. 
5.1.3  Informar com antecedência o eventual cancelamento de uma rodada. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

6.1 Caso haja o descumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às 
seguintes penalidades: 

6.1.1  Multa de 5% por ausência relativamente à rodada programada, aplicável sobre o valor total do 
contrato, desde que a rodada não tenha sido cancelada pela contratante. 
6.1.2 Multa de 15% sobre o valor do contrato, no caso de inexecução parcial do contrato. 
6.1.3 Multa de 25% do valor do contrato no caso de inexecução total do contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1  Aplicam-se a este contrato, no que couberem, as disposições da lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, assim como as demais leis que regem a matéria. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
8.1  É competente o foro da comarca de Constantina (RS) para dirimir quaisquer litígios 
provenientes deste contrato, com expressa renúncia de qualquer por mais privilegiado que seja. 

 
 
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e 

forma, que lido e aprovado, passa a ser assinado pelas partes e por duas testemunhas. 
 

Novo Xingu, 20 de maio de 2016. 
 
 
 
_______________________________    ______________________________  
GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN           ASSOC. DE ÁRBITROS APITO INICIAL 
PREFEITO MUNICIPAL     MARCOS SACON 
CONTRATANTE          CONTRATADO 
 
 
Testemunhas: 
 
 
_____________________________    ______________________________  
 
 


