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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE ESPECIALIZADA EM 
ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALÃO PARA ATENDIMENTO DOS CAMPEONATOS 
ORGANIZADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.  
 

CONTRATO N°   05/2017 
 
Pelo presente contrato de prestação de serviços,  que entre si fazem de um lado como 
CONTRATANTE – O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, com sede administrativa na Praça da Bandeira s/n° – centro – inscrita 
no CNPJ sob nº 43.206.424/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o 
Senhor JOSE CARLOS CABRERA PARRA,  brasileiro, maior, portador do CPF 
062.065.778-21, e de outro lado como CONTRATADO a empresa ROBSON JUNIOR 
GERMANO 22350207803, inscrita no CNPJ sob nº  15.014.399/0001-37, estabelecida a 
rua Zenito Muzi, 358, na cidade de Martinópolis, SP, neste ato representada pelo 
senhor Robson Junior Germano,  pactuam o presente Contrato, que é regido pelas 
disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços de arbitragem de futebol de salão, para 
atendimento dos campeonatos organizados pela Comissão Municipal de Esportes do 
município.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Os serviços que trata o item anterior deverão ser prestados em conformidade com as 
especificações e quantidades abaixo: 
Serão disputadas 43 partidas, com tempo cronometrado de 20 x 20; 
A empresa disponibilizará 02 árbitros e 01 mesário por partida. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal de Esportes de Alvares Machado, em data e 
horário a ser estabelecido pela Diretoria de Educação.  
 

CLÁUSULA QUARTA 
O valor por partida será de R$. 180,00 ( cento e oitenta reais ), já inclusa a equipe 
constante na Clausula segunda, tributos e demais encargos, totalizando, até o final do 
campeonato, a importância de R$. 7.740,00 ( sete mil e setecentos e quarenta reais ), 
cujos pagamentos será efetuados semanalmente. 
 

 



 
CLÁUSULA QUINTA 

A Comissão Municipal de Esportes formalizará o pedido de 
arbitragem conforme tabela de jogos com no mínimo 03 três dias de antecedência, 
devendo a contratada informar o nome dos oficiais designados em até no máximo 24 
horas contadas da data do recebimento da solicitação.  
 
CLÁUSULA SEXTA 
Todas as despesas com alimentação e transportes dos oficiais designados para as 
partidas ocorrerão por conta da contratada.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
As quantidades de equipes e número de partidas são estimadas podendo tanto 
ultrapassar como não ocorrer na sua totalidade, e poderão ainda não ocorrer todos os 
campeonatos. 

 
CLÁUSULA OITAVA 
O prazo de vigência do contrato da presente licitação será de 30 ( trinta ) dias, 
iniciando nesta data, 23 de janeiro de 2017, com término previsto para 23 de fevereiro 
de 2017. 

 
CLÁUSULA NONA 
A despesa decorrente deste contrato onerará a seguinte dotação orçamentária:  
88 – Crédito Orçamentário 
02 Poder Executivo 
02.06 – Diretoria de Cultura, Esporte e Lazer 
02.06.00 
278120019 Desporto e Lazer 
2019000 – Manutenção dos Serviços Parques Recreativos e Desporto 
339039000000 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica 
01 – Tesouro 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculadas a legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e 
decorrentes da execução deste contrato, cujo cumprimento e responsabilidade 
caberão, exclusivamente, a CONTRATADA.Ainda, a CONTRATANTE não se 
responsabiliza civil ou criminalmente por todo e qualquer acidente que eventualmente 
possa ocorrer, ou dano aos pacientes ou a terceiros na execução dos serviços 
contratados, inclusive pagamento de indenização devida. 
    
CLÁUSULA DÉCIMA PIMEIRA 
A Prefeitura Municipal de Álvares Machado poderá rescindir de pleno direito o 
contrato, independentemente de aviso, notificação, ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito à indenização. 



 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública local pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
As partes elegem o Fórum da Comarca de Presidente Prudente – Estado de São Paulo – 
para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato e que porventura 
surgirem. 
E, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, firmam o presente em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
 
 
 
 
 
PM-Álvares Machado, 23 DE JANEIRO DE 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratante:                                                               Contratado 
Prefeitura Mun. Alvares Machado           Robson Junior Germano 
 
 
 
 
Testemunhas:  
 
 
 

 

 


