
MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Av. Felicindo Lopes - nº 237,- B. Acaiaca -  Piúma (ES) - CEP 29.285-000

e-mail: geccon@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-1916 - site: www.piuma.es.gov.br

C  ONTRATO Nº 034/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4305/2022.

O  MUNICIPIO  DE  PIUMA,  pessoa  jurı́dica  de  direito  público  interno,  com  sede

administrativa à Av. Felicindo Lopes, n.º237, Acaiaca, Piúma/ES, inscrito no CNPJ sob o n.º

27.165.695/0001-18, neste ato representado pelo Exmo.Prefeito,  Sr. PAULO CELSO COLA

PEREIRA,  inscrito no CPF nº 031.516.777-70, brasileiro, casado, residente e domiciliado

nesta cidade, de outro lado, a empresa  BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO E SERVIÇOS

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP, pessoa jurı́dica de direito privado, inscrita no

CNPJ nº 09.086.681/0001-27, com sede na Rua dos Siris, s/nº, lote 03, bairro Guanabara,

Cidade  Anchieta/ES,  CEP  nº  29.230-000,  neste  ato  representado  pelo  Sr.  Leonardo

Rodrigues  Trovatto,  RG  nº  11389653  SSP-MG,  CPF  nº  098.767.886-80,  denominado

FORNECEDOR,  resolvem  mutuamente  celebrar  o  presente  instrumento  contratual,  nos

termos aqui pactuados, mediante as cláusulas e condições a seguir, proveniente da ADESAO

A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2021, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL Nº.

054/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.13991/2020,  DO MUNICIPIO DE ANCHIETA,

em conformidade na Lei Federal Nº. 8.666/1993 suas ulteriores alterações e Lei Federal Nº.

10.520/2002.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1  -  Constitui  Objeto  deste  termo  a  CONTRATAÇAO  EXCLUSIVA  DE  MICROEMPRESA,

EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE  OU  EQUIPARADA  VISANDO  FUTURA  E  EVENTUAL

CONTRATAÇAO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  PRESTAÇAO  DE  SERVIÇO  DE

ARBITRAGEM  PARA  COBERTURA  DOS  EVENTOS  REALIZADOS  E/OU  APOIADOS  PELO

MUNICIPIO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1  -  O  valor  global  do  presente  Contrato  é  de  R$  105.420,00  (cento  e  cinco  mil,

quatrocentos e vinte reais).

2.2  -  No  preço  já  estão  incluı́dos  todos  os  custos  e  despesas  do  fornecimento,  como
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transporte, mão de obra, encargos sociais, seguros, impostos e taxas necessárias à perfeita

conclusão do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente

sobre o mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

3.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir

de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA APROVAÇÃO, PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS

4.1- Contratação de serviço de arbitragem para torneios e campeonatos de FUTEBOL DE

CAMPO que todos os anos a Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer promove e

apoia. 

4.1.1 - Cada unidade corresponde a 1 (uma) partida.

4.1.2 - Em cada partida dos torneios e campeonatos deverão conter:

I - item 1: 01 arbitro; 

II - 1.1: 02 árbitros auxiliares; 

III - item 2: 01 mesário/cronometrista; 

IV - item 3: 02 gandulas (apanha-bolas), todos devidamente uniformizados; 

V - item 4 : a licitante deverá ser responsável pelo fornecimento de transporte, alimentação

e uniformes dos seus componentes; 

VI - item 5: a  licitante deverá  possuir no mı́nimo 06 bolas o iciais  novas,  iguais(mesmo

modelo, cor e peso) por jogo, devidamente calibradas, as bolas devem ser certi icadas pela

CBF referente à modalidade esportiva;

 VII - a arbitragem deve possuir apitos o iciais; 

4.1.3 - Demais deveres da licitante:

I  -  Ser  responsável  pelos  cuidados dos  materiais  esportivos  fornecidos pela   Secretaria

Municipal de Turismo, Esportes e Lazer;

II - Ser responsável pela montagem e desmontagem da marcação do campo; 

III  -  Ser responsável  pela colocação, retiradas e conservação das redes dos gols,  mesas,

cadeiras e redes de proteção; 

IV - Os pro issionais a serem contratados, devem ser devidamente quali icados e federados

para atuarem no serviço de arbitragem; 
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V - A equipe deverá comparecer ao local  dos  jogos com 01 hora de antecedência,  para

preparar o local; 

VI - A licitante será responsável pelos seus árbitros e mesários, que atuarão nas partidas, os

quais  deverão  ser  devidamente  diplomados,  federados,  terem  pleno  conhecimento  das

regras do futebol e quali icados para o exercı́cio da função. 

4.1.4 - pedido mıńimo de 50 (cinquenta) partidas. 

4.2 - Contratação de serviços de arbitragem para torneios e campeonatos de FUTEBOL DE

AREIA que todos os anos a Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer promove e

apoia:

4.2.1 - Cada unidade corresponde a 1 (uma) partida.

4.2.2 - Em cada partida dos torneios e campeonatos deverão conter:

I - item 1: 02 Arbitros 

II - item 2: 01 Mesário/cronometrista 

III - item 3 : 02 Gandulas (apanha-bolas), todos devidamente uniformizados; 

IV  -  item  4  :  A  licitante  deverá  ser  responsável  pelo  fornecimento  de  transporte,

alimentação e uniformes dos seus componentes 

V -  item 5: a  licitante deverá  possuir  no  mı́nimo 06 bolas  o iciais  novas,  iguais(mesmo

modelo, cor e peso) por jogo, devidamente calibradas, as bolas devem ser certi icadas pela

CBF referente à modalidade esportiva; 

VI - A arbitragem deve possuir apitos o iciais; 

4.2.3 - Demais deveres da licitante:

I  -  Ser  responsável  pelos  cuidados  dos  materiais  esportivos  fornecidos  pela  Secretaria

Municipal de Turismo, Esportes e Lazer;

II - Ser responsável pela montagem e desmontagem da marcação do campo; 

III  -  Ser responsável  pela colocação, retiradas e conservação das redes dos gols,  mesas,

cadeiras e redes de proteção; 

IV - Os pro issionais a serem contratados, devem ser devidamente quali icados e federados

para atuarem no serviço de arbitragem; 

V -  A equipe deverá comparecer ao local  dos  jogos com 01 hora de antecedência,  para

preparar o local; 

VI - A licitante será responsável pelos seus árbitros e mesários, que atuarão nas partidas, os

quais  deverão  ser  devidamente  diplomados,  federados,  terem  pleno  conhecimento  das
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regras do futebol e quali icados para o exercı́cio da função. 

4.2.4 - pedido mıńimo de 60 (sessenta) partidas.

4.3 - Contratação de serviço de arbitragem para torneios e campeonato de FUTEBOL DE

SALAO– FUTSAL que todos os anos a Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer

promove e apoia.

4.3.1 - Cada unidade corresponde a 1 (uma) partida.

4.3.2 - Em cada partida dos campeonatos deverá conter:

I - item 1: 02 Arbitros; 

II - item 2: 01 Mesário/cronometrista; 

III - item 3 : Ser responsável pelo fornecimento de transporte, alimentação e uniformes dos

seus componentes; 

IV - item 4: Utilizar apitos o iciais; 

V  -  item  5:  Ser  responsável  pelos  cuidados  dos  materiais  esportivos  fornecidos  pela

gerência de Esportes; 

VI - item 6: Os pro issionais a serem contratados, devem ser devidamente quali icados e

federados para atuarem no serviço de arbitragem; 

VII - item 7: A equipe deverá comparecer ao local dos jogos com 01 hora de antecedência,

para preparar o local; 

VIII - item 8: A licitante deverá possuir no mı́nimo 06 bolas o iciais novas, iguais(mesmo

modelo, cor e peso) por jogo, devidamente calibradas, as bolas devem ser certi ica das pela

CBF referente à modalidade esportiva; 

IX - item 9: A licitante será responsável  pelos seus árbitros e mesários, que atuarão nas

partidas,  os  quais  deverão  ser  devidamente  diplomados,  federados,  terem  pleno

conhecimento das regras do futebol e quali icados para o exercıćio da função. 

4.3.3 - pedido mıńimo de 40 (quarenta) partidas

4.4 -  Contratação  de  serviços  de arbitragem para torneios  e campeonatos de FUTEBOL

SOCIETY– FUTEBOL 7,  que todos os anos a  Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e

Lazer promove e apoia:

4.4.1 - Cada unidade corresponde a 1 (uma) partida.

4.4.2 - Em cada partida dos campeonatos deverá conter:

I - item 1: 02 Arbitros; 

II - item 2: 1 Mesário/cronometrista; 
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III - item 3 : Ser responsável pelo fornecimento de transporte, alimentação e uniformes dos

seus componentes; 

IV - item 4: Utilizar apitos o iciais; 

V  -  item  5:  Ser  responsável  pelos  cuidados  dos  materiais  esportivos  fornecidos  pela

Gerência de Esportes; 

VI - item 6: Os pro issionais a serem contratados, devem ser devidamente quali icados e

federados para atuarem no serviço de arbitragem; 

VII - item 7: A equipe deverá comparecer ao local dos jogos com 01 hora de antecedência,

para preparar o local; 

VIII - item 8: A licitante deverá possuir no mı́nimo 06 bolas o iciais novas, iguais(mesmo

modelo, cor e peso) por jogo, devidamente calibradas, as bolas devem ser certi icadas pela

CBF referente à modalidade esportiva; 

IX - item 9: A licitante será responsável  pelos seus árbitros e mesários, que atuarão nas

partidas,  os  quais  deverão  ser  devidamente  diplomados,  federados,  terem  pleno

conhecimento das regras do futebol e quali icados para o exercıćio da função. 

4.4.3 - Pedido mıńimo de 26 (vinte e seis) partidas.

4.5 - Os serviços deverão ser iniciados imediatamente mediante emissão de AF/OS.

4.6  -  A  Contratada  arcará  com  todas  as  despesas  diretas  ou  indiretas,  decorrentes  do

cumprimento das obrigações assumidas, sem ônus para a Prefeitura de Piúma.

4.7 - A Contratada deverá apresentar comprovação de que a equipe da arbitragem, os quais

atuarão  nas  partidas  solicitadas,  possuem formação na modalidade indicada,  através de

diplomas ou certi icados emitidos pelo órgão competente, sendo passıv́el de averiguação

pela  Municipalidade  quanto  a  autenticidade  dos  documentos  apresentados,  em  até  48

horas anteriores aos jogos ora requeridos pela Contratante.

4.8 – A Contratada deverá apresentar os diplomas ou certi icados, emitidos por entidade de

administração do Desporto (Federação ou Confederação), que comprovem a formação dos

pro issionais  indicados  como  árbitros  de  Futebol  de  Campo,  Futebol  de  Areia  (Beach

Soccer),Futebol de Salão – Futsal e Futebol Society – Futebol

4.9 - A Prefeitura de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal de Turismo,  Esportes e

Lazer,  veri icará  a  conformidade dos serviços prestados,  da documentação  apresentada,

podendo  rejeitar  o  serviço  parcial  ou  totalmente,  vetar  algum  árbitro  que  não  esteja

condizente com as determinações deste Termo.
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4.10 -  O  valor  registrado  não  gera  obrigação  de  contratação  total,  sendo  que  serão

realizados os pagamentos dos serviços efetivamente prestados 

CLÁUSULA QUINTA - DA   RESCISÃO  

5.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
c) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;
d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e iscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo
representante da  CONTRATANTE designado para acompanhamento e iscalização deste
contrato;
f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil (recuperação judicial ou
extrajudicial);
g) a dissolução da sociedade;

h)a alteração social ou a modi icação da inalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique  a  execução  deste contrato;  da  esfera  administrativa  da  CONTRATANTE  e
exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato;
j)a supressão, por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando modi icação do

valor inicial atualizado do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto

quando acordado pelas partes, por meio de instrumento hábil.

k)atraso  superior  a  90  (noventa)  dias  dos  pagamentos  devidos  pela  CONTRATANTE
decorrentes  do  fornecimento  do  objeto,  salvo  em  caso  de  calamidade  pública,  grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado, à  CONTRATADA, o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
l)a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução deste contrato;
m)descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuıźo das
sanções penais cabı́veis.

5.2.- A rescisão deste contrato poderá ser:
a)determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
b)amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para
CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislação processual.

5.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do processo,

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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6.1 - Os recursos destinados à execução do objeto desta licitação correrão às contas das

seguintes dotações orçamentárias:

Dotação Orçamentária Natureza de 
Operação

Ficha Fonte

000010002.2781200322.092 33903905 429 1001/1530

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1  -  O(s)  pagamento(s)  será(ão)  realizado(s)  mediante  a  apresentação  à  Prefeitura  de

Piúma-ES (PMP)  do(s)  documento(s)  iscal(is)  hábil(eis),  bem como  os  documentos  de

regularidade iscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, sem emendas ou

rasuras.  Estes  documentos  depois  de  conferidos  e  visados,  serão  encaminhados  para o

processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após a respectiva apresentação.

a)  A  nota  iscal  deverá  conter  o  mesmo CNPJ  e  razão  social  apresentados na etapa  de

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO.

7.2 - Após veri icação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo comas

exigências do Edital, com apresentação das respectivas faturas/notas iscais, devidamente

atestadas  pela  Secretaria  responsável,  as  mesmas  serão  encaminhados  para  o

processamento.

7.3  -  Ocorrendo  erros  na  apresentação  do(s)  documento(s)  iscal(ais),  ou  outra

circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para

correção,  sendo que o recebimento de initivo será  suspenso, icando estabelecido que o

prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento

iscal, devidamente corrigido;

7.4 - O Municıṕio de Piúma-ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer

tı́tulo  lhe  forem  devidos  pela  contratada,  em  decorrência  de  descumprimento  de  suas

obrigações.

7.5 - O pagamento referente ao valor da nota iscal será feito por Ordem Bancária.

7.6 - Após o prazo do pagamento, será paga multa inanceira nos seguintes termos:

VM = VF x 0,33 x ND 100 Onde: V.M. = Valor da Multa Financeira. V.F. = Valor da Nota Fiscal

referente ao mês em atraso. N.D. = Número de dias em atraso. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1 -   Constituem obrigações da CONTRANTE além das constantes no termo de referência:

8.1.1 - Rejeitar, no todo ou em parte, a relação nominal da arbitragem que a Contrata da entregar

em até 48 horas anteriores as partidas solicitadas, que não atendam as especificações contidas;

8.1.2-Designar  representante  com competência  legal  para  proceder  ao  acompanhamento  e  à

fiscalização do objeto deste contrato, o qual emitirá relatório após as partidas, com relação a o

andamento dos jogos e da atuação da equipe de arbitragem;

8.1.3  -  Notificar  a  Contratada  sobre  qualquer  irregularidade  encontrado  no  cumprimento  do

Contrato, observando os relatórios anteriores emitidos pelo fiscal do contrato;

8.1.4 - Pagar a importância correspondente ao serviço contratado no prazo pactuado, mediante as

notas fiscais/faturas devidamente atestadas.

8.1.5 - Indicar um profissional competente para atuar como fiscalizador e atestar a qualidade dos

serviços prestados.

8.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

8.2.1 - Prestar os serviços, obrigatoriamente de acordo com as especificações descritas no termo

de referência, bem como no prazo e qualidade estabelecidos pela Contratante, responsabilizando-

se  pela  substituição  dos  mesmos  na  hipótese  de  se  constatar,  quando  do  recebimento  pela

Secretaria de Esportes, estarem em desacordo com as referidas especificações;

8.2.2 - Apresentar em até 48 horas anteriores as partidas solicitadas, lista nominal dos árbitros

que  atuarão,  para  averiguação  da  Secretaria  Municipal  de  Turismo,  Esporte  e  Lazer,  sua

aprovação  e  possíveis  vetos,  sempre  primando  pela  qualidade  técnica  dos  árbitros  e

imparcialidade, com base em relatórios anteriores.

8.2.3  -  O  Valor  cobrado  pelo  serviço,  contempla  todo  e  qualquer  tipo  de  despesa,  no

deslocamento dentro do território do Município de Piúma, que seja no transporte, alimentação,

vestimentas e diárias

8.2.4  -  Dar  ciência  à  Contratante,  imediatamente,  e  por  escrito,  de  qualquer  anormalidade

existente na execução deste Contrato, mesmo que não sejam de sua competência;

8.2.5 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se

obrigam a atender prontamente;

8.2.6 - A atuação ou omissão de funcionários da Contratante na fiscalização em nada restringe a

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne à execução deste
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Contrato; 

8.2.7 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e

prejuı́zos  causados  em decorrência  do  não  atendimento  das  exigências  deste  Contrato,

ainda que causados pelos empregados da Contratada ou seus prepostos;

8.2.8 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, iscais, seguros

e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que

seja devido em decorrência direta ou indireta deste Contrato, isentando a Contratante de

qualquer responsabilidade;

8.2.9  -  Manter  durante  a  vigência  deste  Contrato  todas  as  condições  de  habilitação  e

quali icação exigidas na licitação da qual se originou a presente contratação;

8.2.10 - Não transferir a outrem a execução do objeto deste Contrato, sem prévia e expressa

anuência da Contratante;

8.2.11 -  Indicar um representante,  sem ônus à  Contratante,  para atuar como Gestor do

Contrato,  instruindo-o  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  orientações  da  Secretaria

Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 -  A  empresa licitante  deverá  observar rigorosamente as  condições  estabelecidas  no

edital,  sujeitando-se  às  penalidades constantes no art.  7º  da Lei  nº  10.520/2002 e nos

artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme o disposto no Tópico XIII do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA  FISCALIZAÇÃO 

10.1-O de pagamento a contratada deverá apresentar as notas iscais devidamente atestada

pela  (s)  Secretária  (s)  requisitante  (s),  juntamente com o atesto do servidor Sr. Ruan

Carlos Miranda VIQUIETTI,  matricula  8557, designado pela  Secretaria  para iscal  do

contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA   PRIMEIRA   – DA PUBLICAÇÃO  

11.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação o icial do extrato deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS 
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MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Av. Felicindo Lopes - nº 237,- B. Acaiaca -  Piúma (ES) - CEP 29.285-000

e-mail: geccon@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-1916 - site: www.piuma.es.gov.br

12.1  -  Fica  eleito  o  Foro  da  Cidade  de  Piúma/ES  para  dirimir  quaisquer  questões

decorrentes da utilização do presente Contrato.

12.2  -  E,  por  assim  estarem  acordadas,  declaram  as  partes  aceitar  todas  as  condições

estabelecidas nas cláusulas do presente  Contrato, que,  após lida e achada conforme, vai

devidamente assinada.

Piúma/ES, 26 de maio de 2022.

PAULO CELSO COLA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO RODRIGUES TROVATTO

BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO E SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP

TESTEMUNHA:

Nome: Lorena Marin Anssini

CPF n°:  097.264.237-40

Nome: Sávio Marchiori Sant’Anna de Oliveira 

CPF n°:150.665.567-02
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