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CONTRATO Nº 058/2019

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM ()
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
ECOPORANGA/ES. E A EMPRESA ALSENIR LUIZ DE
SOUZA ME, CONFORME PROCESSO Nº 6599/2018 DA ATA [É
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018/3019. (JRIUNDA DO "
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/201(),/IWÍE/liS

() MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES. pessoa jurídica de direito
público. com sede na Rua Suelon Dias Mcndonçu. 20_ (“cutru
licoporanga/ES. inscrita no CNPJ sob o nº 37.167,311/0001—04. neste
ato representado pelo seu Prefeito. o Sr. ELIAS DAI. ('()L brasileinx
divorciado. portador do CPF sob 0 n“ 478.813,757—15 c (“arteira de
Identidade RG sob o n" 189.546 SSP/ES. rcsidcnlc c domiciliado na
Fazenda Jaqueline, Córrego do Cavaco. 5/11. Zona Rural. Ecolwrungu—
ES; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Administrado pelo Secretário Municipal de esporte e lazer. o Sr.
Gilberto Gil da Cruz, brasileiro. divorciado. porludor kio (“PE tmb o nº
009.382,927—36 e Carteira de Identidade RG soh o n“ 13.571 15
SSP/ES. podendo ser encontrado na rua Suclon Dim; Mendw'lçu n” 30.
Ewporanga/cs . CEP: 29850—000. neste municípm. duramunc
denominado CONTRA'I'AN'IE c, de outro lado. :.1 cmprcm ALSENIR
LUIZ DE SOUZA ME pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ/CPF sob 0 nº 23.446.785.0001—26. sediada na RUA ELEOSIPO
R. CUNHA 503, PAV 2.8. NOVA VENECIA [38 CEP: 29830—000.
neste ato representada por seu Sócin .»ªXclminislrudw Sr. ALSÍCNIR
LUIZ DE SOUZA.“ bruxilciroút). solteiro. cmprcsíuªiw inscriloun nu
(fl)!" sob o n“. 083559317-40. residente « dmnicííáminua) nuRb/X
ELEOSIPO R. CUNHA. 503. PAV 2. B. RUBIA. MNA X'iiNiÉíCi/x ,
ES CEP: 29.830—000. doravante denominado(_u) CDN ['RA'ÉÁDA. !Écu
justo e contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas, 0 seguinte:

Aos 34 (vinte e quatro) dias do mês de Maio (05) do uno dc (lois mii c dcxvmw (3010), .>
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormmtc qualilicudm.
com base no Procedimento licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2019/PME/ES nos
termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. c ainda. em consonância cum o Processo
Administmlixro nº 4311/2019. resolvem celebrar o presente ('()N'I'RA'IU. (_)bservadas para
tanto. uhíusulus e wmliçõcx seguintes:

 

Iêuu N'nduu [»m» Mendonça. n“ 20 ,, (“enim -llwpnrungu » ICS I'c'xc.tíl.x 1747550905 , E-mail' ÇOIIthtOSQDECOpOFaIwgd e:.gov m
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO _DE LlClTAçQEg
L , CON1RATO DE PRESTAÇÃO DF SERVIÇOSN: 053/2019
1 CLÁUSUTLA PRIMEIRA— OBJETO.

 

 

1.1 Constitui objeto do pxesente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DE TODAS AS ATIVIDADES
ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNlClPAL DE

 

ESPORTES.

1.2 Os SCIVÍÇOS quantidadese seusvalores serão especihcados conlormc tabela abaixo:

WI'I'EM (()D Descrnção U.nd Qtd. Unitário 7otu|

001 Arbitragem para os iogos dos Jogos dos Eventos SV 92 250.00 R$
* espoltivos 2019: 1 2300000

Campeonato Municipal de Futsal Masculino

(categoria veterano) com 02 árbitros e (JI Mesário,
para atuar em cada partida.

Campeonato Municipal de Futsal. com 02 árbitros e

01 Mesário. para atuar em cada partida.

Seletiva Municipal dos Jogos Escolares (JEES). (|qu

aconteceram durante o ano 2019 com 02 árbitros e 01*
mcsúrio. para atuar em cada partida.
Campeonato do Servidor Público Municipal de
Ecoporanga com 02 árbitros e 01 Mesário. pura atuam
em cada pallida.

315lvelllos Espontivos (Categorias: hmmm (sub 9 sub

sub 13 sub 15 e sub 17) nas modalidades de
jlªa1udebole futsal) que se realizalão cm 2019 em nosso
“município.2

8
2
3

1
1
<
10

0

003 'Arbitlaaem para os iogos dos Jogos dos EventosSV 182 R$ 400.00R$73.80000
esportivos 2019:
Campeonato Municipal de Futebol de Campo
Mas<ulino, Categoria Principal. com 01 árbitro. 02

!assisícntes c 01 mesário para atuar nos dois jogos
titulares.

Campeonato Municipal de Futebol de Campo1
Masculino (categoría veterano) que aconteceram1
durante 0 ano 2019. com 01 árbitro, 02 assistentes e 01

mcsáriu pum atuar nos doisjogos IÍÍUIHI'CS.
Copa Rural de Ecoporanga de Futebol, que
aconteceram durante o ano 2019, com 01 árbitro. 02;
“assistentes e 01 mesário para atuar nos dois _iogosª
:litulares.

Torneios Comunitários acontecerão nos Distritos.
Vilas e assentamentos.

1
1

Valor total: R$ 95.800,00 (noventa e cincomil e oitocentos reais)V
J
)

1.4 Observação: A contratante deverá apresentar listagem cmucndo u rc];"Ilo nominal do
quadro de árbitros (mínimo de 10 álbíllos) com cópias dos [CSDCCUX us diplunms 111
albitragem expedidos pela Fedelação ou Associação de Álbiuos nus modalidudcs c
no (mínimo 10 Assistente) com cópias de certihcados uu curso expedidº pm
Instituição do mesmo despmto

  1.5 Inda execução de serviços serão conforme descrito no Termo dc Referência (
ltdilal do Pregão Presencial n0 009/2019. processo nº 0599/2018.
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3.4

4.2
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" 058/2019

CLÁUSULA SEGUNDA— DOS PREÇOS E CONDIÇÓES DE !)X(;AMFN1()

 

 

.X Contratante pagará à Contratada. pelo valor unitário. conforme a tabela acima. de
acordo com sua demanda.

() xa101 ºlobal deste CONTRATOLde R$ 95.800,00 (noventa e cinco mil e

oitocentos reais)

() pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis 6111 LLnna-correntc da
empresa contratada. após a confecção da nota de liquidação pela Secretaria
Municipal de Finanças. devendo previamente scr dcvidamcnlc atestada pelo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.

No ato do pagamento de cada parcela. a Contratada entregará. a pedido da tesouraria.

us Certidões Negativas, ou positivas com efeitos negativas. de rcguluridudc ííscal.

que estejam vencidas após O procedimento licitatório. Não será efetuado
pag,amentos quando quaisquer uma das celtidões de levulalidadc llscle enconlxar--sc
50170 cteilo dcpositiva .

Nenhum pagamento será efetuado 'L'l ('ontratadu €11L1L1511110 pendente de liquidação
qualquer obrigação línanceira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplência. sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos dcscontus ou
correção monetária.

Se o término desse prazo coincidir com dia sem expediente na Prefeitura considerar-
sc-L'l como vencimento o primeiro dia útil imediatamente posterior.

('LÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÓES

Executar os serviços, pelos preços consignados neste ('omrum. obedecendo
rigorosamente ao disposto no Edital e no Termo de Referencial.

Cumprir todas as obrigações contidas no Termo de Referência do edital nº
00009/2019/PME/ES. bem como os preços adjudicados após a clupu de lances ou
ncgociaçõcs.

1

X'iubilizar o atendimento das condições Firmudus & punir L1'L1 uss'inzuuru da presente
Mu.

Manter, durante a vigência deste contrato, todas as condições de huhililação exigidas
no Edital de Pregão Presencial 000009/2019/PME/ES.

CLÁUSULA QUARTA— DA FISCALIZAÇÃO

A execução deste Contrato será acmnpzmhada C l'íscu1izada por um rcprcscmanlc da
Prefeitura de Ecoporanga-ES especialmente designado. [...| Llcxcmlo anotar em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas COIN a execução do contrato.

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá—lo dC intbrmaçõcg
pertinentes a essa atribuição (Art. 67. Lei 8666/93).

() Fiscal deverá rcunir—se com () preposto da contratada com & 1111'L111L1'L1L1L Llc dLFmir
LSIHDCICLCI us LSll'LllcUÍ'LIS da Lxecuçuo do L>b|LtL> bem Lomo llílki'dl anus nº.mLLLm "
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4.3 Deverá exigir da contratada 0 1%] cumprimento de todas as condições contratuais
assumidas constantes das cláusulas do contrato L dcmaix condições do Edital da

1 icilaçãOLLscus Lmons planilhas. cronogldmas etc.

4.4 SC for 0 caso. deverá comunicar à L'deinistrução u ncccssidudc de alterações do

quantitativo do objeto ou modificação da forma dL sua LXLLuLão Lm :lefão L1L falto
superveniente ou outro qualquer que possa comprometa a exeLução conuatualL SLu
L'tLtivo resultado;

4.5 Impedir & subcontratação no fornecimento de serviços c/ou L'lbluur quando não
expressamente autorizadas para tal, no edital ou contrato.

4.6 Comunicar ,_ por escrito — ao responsável qualquer ['ultu cometida pclu empresa:

—1.7 A Contratante designa o(a) RÓMULO BERMUDES FIGUEIREDO. portador do

(”PF Nº 830.636257-87 para atuar como 11563] do presente contrato. 'Llcompanlmndo
a execução do mesmo. conforme as previsões e determinações da 14C1 8.666/93. art.
67.

5 CLÁUSULA QUlNTA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 LX fonte dos recursos orçamentários serão os seguintes:

5.1.1 Ficha: 0000167

5.1.2 Orgão: 085 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

5.1.3 Unidade Orçmnentária: 001 — SECRETARIA Ml 1N1C1PAL DE ESPORTE E
LAZER

5.1.4 Função: 27 —— Desporto e Lazer
5.1.5 Subfunção: 812 » Desporto Conmnilário

5.1.6 Programa: 0015 —- PROMOCAO DO DESPORTO

5.1.7 Projeto/Atividade: 2.164 — Manutenção das atividades de realização LIC campeonatos
L' eventos esportivos

5.1.8 Elemento de Despesa:3903900000 — OUTROS SERV IÇ()S IERC[ [RUS
PESSOA .IURI DICA

5.1.9 lºonlc de Recurso: 10010000000 71(E('1,,1RS()S ORDINARIOS

(» CLÁUSULA SEXTA —— DAS SANÇÓES ADMINISTRA'I'IVAS

6.1 As sanções administrativas obedecerá ao disposto nos artigos 86 a 88 da 1.L'i
8.666/93, “in totum“

6.2 A multa será estipulada pela seguinte fórmula: M = 0.02 x (' x 1). Onde: M ; valor
da multa: C : valor da obrigação; D : número de dias em 'Luraso.

6.3 Constitui em faltas que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens acima L'
ainda:

6.3 1 Recusar-se & receber a requisição. Nota de EmpenhoL injustifxcudeunel ou so
havendo _iustií'iczuiva. esta não for aceita pela Municipalidade.

6.3.2 Incorrcr (3111 inexecução total ou parcial do contrato.

I(lm Nuclnn 717“ XTL'ITLiL—nçu, tr 11(Lnlm 1anumng1 18 IL'IL I lx 27- 755 390.5 [ma1l conlralosfaeco501 n 3.3. nas .ng hr “. EEE" __ Pagung

Wªr
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6.4 ( Contlatante pala imposição das sançoes analisará us L11LL111S12111L1LIS Lio LL1>0 L Lts
_|ust1t1cat1xas aplLsentadas pela Contlatada, sendo-lhc Llsscgmddu & ampla stcsu L o
contraditório.

6.5 :(s multas poderão ser cumuladas e serão descontudus dos valores devidos à
contratada. se houver, ou cobradasjudicialmente.

6.6 A multa a que se refere este item não impede (,]LIC 'Ll ('()nlrutantc rcscindu
unilateralmente () contrato e aplique as demais sanções previstas nu 1C1.

6.7 A multa, aplicada após regular processo administrativo. será descontada da garantia
do contratado falloso.

6.8 .(s multas previstas neste item não têm caráter compensatório c o seu pagamento não
cximirá () Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes (Ius
infrações cometidas.

6.9 Destarte 0 supracitado, nada impede que sejam aplicadas L'umulalivumcnte ou não as
demais sansões contidas no Artigo 87 da Lei 8.666/93.

7 CLÁUSULA SÉTIMA — DA VIGENCIA DO CONTRATO

7.1 () contrato terá vigência a partir de 24 de maio de 2019 até 31 de Dezembro de
2019.

8 CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO DO CONTRATO

8.1 () contrato poderá ser rescindido & qualquer tempo com base no quc dispõe () illºl. 79
LILI 1 Li n8.666/93, cabendo em caso de lescisão amiªavcl. a notifxcução prévia com
11111LCLdênL1'd11111111118d€ 30 (Mima) dias pela pLutc 111ILICSS'LUÇ111.

9 CLÁUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1 () Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágmtb primeiro do
referido artigo.

10 CLÁUSULA DÉCIMA — DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO
(PLICAVEL

10.1 Este ContratOLªLpLu'tc integramcL“ indissociL'u'Ll Llo PrLgim Presencial n“. 00009/2019/
PME/ESeLaos telmos da ploposta da emplesa vencedora

10.2 O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei nº 8666/1993. 0 demais
legislações aplicáveis ao assunto.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — FORO

1 1.1 Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas 110 Ibm (ln DmLuªL'u dC
Ecoporanga. ES. '

(«&le 800,00 ,“ ++. (IçnLluan, 0 20 (0000 Hummm 1-8 1010 I'm 27- (755-390.5 E.mail: Lon ratos©ecopo+ang3 es. gov br Pàgm+3
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E. 1301 leàle acmdes L 0 pJLsenle CONTRATO deois Lie lido L LLLhLJL10 conanmL
'LISSÍH'LIL1U pelas palth Lm sença de duas tcsthunhas que lLunbLm assianH
igual [cor.

  

MUJNK'ÍPIO DE E ,,OPORANGA-ES
Q&(S i)/(1 (OI — PrLíLito

”YR Mªgoàfãíã/
NomL L1L> admil ' ' “ad r *

RÓMULO BÉÉUDETS LIGUEIREDO

Fiscal do Contrato
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