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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2017 

 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 - SRP 
 

Conformidade com a Lei Federal n. 8.666 de 21/06/93, Lei Complementar 123/06 e demais 

legislações aplicáveis 
 

 

 

 

Objeto  : CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM  
 

Interessado            :Prefeitura Municipal de Botuverá 
 

Tipo   : Menor Preço Por LOTE 
 

 

 

 Entrega dos 

Envelopes: 

 

Pref. Mun. de Botuverá – Rua João Morelli, 66 – Centro 
 

Data Limite: 22/02/2017  -  14:30 horas 

 

Abertura: 22/02/2017  -  14:30 horas 
 

Recursos 

Orçamentários: 

 

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 

Órgão Orçamentário:10000 – SECR. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E 

JUVENTUDE 

Unidade Orçamentária:10003 - DIVISÃO DE ESPORTES 

Função:27 - Desporto e Lazer 

Subfunção:812 - Desporto Comunitário 

Programa:70 - DESPORTO AMADOR 

Ação:2.21 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO 

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  

 

 

Condições de 

Pagamento 

 

QUINZENAL: 1ª QUINTA FEIRA APÓS FECHAMENTO DE 

RODADAS 

 

Execução: 

 

Conforme tabela de jogos e modalidades 

Vigência do SRP: 12(doze) meses 

 

 

Botuverá-SC, 09 de Fevereiro de 2017. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2017 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 – SRP 

 

O Município de Botuverá, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa na Prefeitura Municipal de 

Botuverá, inscrita no CNPJ sob nº 83.102.350/0001-96, situada à Rua João Morelli, 66, centro, torna 

público, para conhecimento de todos os interessados que, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, 

e subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, e demais legislações aplicáveis, no 

dia 22/02/2017, às 14:30 horas, estará realizando licitação sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS, tipo “Menor Preço Por Item”, objetivando a Contratação 

Serviços de Arbitragem, conforme especificação contidas no Termo de Referência desta licitação. 

 

 

1. DAS NORMAS LEGAIS  
 

1.1 A presente licitação será processada e julgada com base na Lei Federal Nº 8.666/93, Lei Federal nº 

10.520/02, as demais normas deste Edital e seus anexos. 

 

1.2. Aplica-se ao contrato decorrente da presente licitação, além dos dispositivos legais previstos, as normas 

da Lei Federal Nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 

10.406/2002) e outras leis aplicáveis. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente e/ou que comprovada 

capacidade de execução do objeto desta licitação. 

 

2.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que estejam enquadradas em uma ou 

mais das seguintes situações: 
 

a) Se encontram com os impedimentos previstos nos incisos I, II e III do artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 

b) Empresas concordatárias ou que tenham a sua falência declarada, que se encontrem sob concurso de 

credores, em fase de liquidação, em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial; 

c) Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, 

Federal, Estadual ou Municipal ou ainda, do Distrito Federal, sendo verificada tal restrição no site: 

www.portaltransparencia.gov.br/ceis ; 
d) Reunidas em consórcio ou que sejam coligadas ou subsidiárias umas das outras; 

e) Que estejam, de qualquer forma, inadimplentes ou cumprindo sanções aplicadas pela Administração 

Municipal; 

f) Pessoas físicas; 

 

2.3. As licitantes deverão ter pleno conhecimento deste edital e das condições do objeto do mesmo, não 

podendo ser invocado, em nenhum momento, desconhecimento destas características do objeto como 

elemento impeditivo da correta formulação da proposta. 

 

2.4. A participação nesta licitação significa a aceitação plena e irrestrita dos termos deste edital e das 

disposições das leis que o rege, não inibindo, entretanto, a possibilidade de oferecimento de impugnação, 

nos termos do art. 41, §§ 1º e 2º da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.  
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2.5. A licitante arcará integralmente com os custos de preparação e apresentação de sua proposta e 

documentos de habilitação, independente do resultado do procedimento licitatório. 

 

3 - DO OBJETO: 

 

3.1. O presente objeto tem por aquisição de bens de SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E MESÁRIOS NOS 

JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL E DIÁRIAS nas demais modalidades para atender a 

demanda promovida pela Secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude do Município de Botuverá, 

conforme especificado no Termo de Referência, anexo I deste edital. 

 

3.2 - O objeto da presente licitação, será executado nos limites do território do município de Botuverá, 

conforme calendário esportivo da Secretaria Mun. de Esportes de Botuverá/SC, e nas localidades que a 

tabela oficial de jogos determinar. 

 

3.3- Todos os jogos serão realizados nas praças esportivas do município de Botuverá, em datas e horários 

estabelecidos na tabela de jogos, ou em datas em que a Secretaria Municipal Esporte determinar. 

       

4– FONTES DE RECURSOS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

4.1 – Os recursos para aquisição do objeto desta licitação, estão previstos na Lei Orçamentária do exercício 

de 2017, com as seguintes fontes e dotação: 

 
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 

Órgão Orçamentário:10000 – SECR. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE 

Unidade Orçamentária:10003 - DIVISÃO DE ESPORTES 

Função:27 - Desporto e Lazer 

Subfunção:812 - Desporto Comunitário 

Programa:70 - DESPORTO AMADOR 

Ação:2.21 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO 

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  

 

4.2 – Demais dotações poderão ser incluídas durante a execução da ata de registro de preço. 

   

5 -  DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA DE 

PREÇOS: 

 

5.1 – Os envelopes da documentação e proposta de preços serão recebidos até às 14:30 horas do dia 

22/02/2017, no setor de licitações, na sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua João Morelli, 66, centro, 

Botuverá/SC.  

 

5.2 – Não serão aceitas, nem recebidas, em hipótese alguma, documentação e proposta de preços após a 

data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas 

por qualquer meio anteriormente à data do vencimento desta licitação. 

 

6 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAR: 

 

6.1 – As proponentes deverão apresentar os documentos de habilitação e os documentos da proposta de 

preços em envelopes distintos, indevassáveis, hermeticamente fechados, contendo na parte externa dos 

envelopes as seguintes indicações: 

 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2017  -  PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017  

SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 

PROPONENTE: _____________________ 

CNPJ: _____________________ 

 

ENVELOPE 02 – HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2017  -  PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017  

SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 

PROPONENTE: ________________________ 

CNPJ: _________________________ 

 

7 -  CREDENCIAMENTO: 

 

7.1. No início da sessão, cada licitante far-se-á representar por seu titular ou pessoa devidamente 

credenciada, que terá poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame, inclusive responder diligências formuladas pelo Pregoeiro. 

 

7.2. O prazo para credenciamento encerra-se no momento em que o pregoeiro declarar aberta a sessão do 

Pregão. 

 

7.3. O credenciamento do representante da licitante deverá ser efetuado da seguinte forma: 

 

a) No caso do representante SER SÓCIO OU SÓCIO-DIRETOR DA EMPRESA, o mesmo deverá 

apresentar o ato constitutivo, contrato social ou estatuto da mesma, onde deverão constar os poderes do 

representante presente, acompanhado de documento com foto de identificação. 

 

b) Caso o representante NÃO SEJA SÓCIO OU DIRETOR, o seu credenciamento far-se-á através 

de instrumento público ou particular de procuração, ou de Carta de Credenciamento (ANEXO-VI), que 

deverá ser assinado pelo representante legal da empresa participante, cuja legitimidade deverá ser 

comprovada através do ato constitutivo da mesma (juntar cópia). 

 

c) Declaração Dando Ciência De Que Cumprem Plenamente Os Requisitos De Habilitação, 

conforme modelo (ANEXO III), assinada pelo representante legal. Podendo ser apresentada no ato do 

credenciamento, ou dentro do envelope da proposta de preços. 

 

d) Certidão Simplificada Emitida Pela Junta Comercial, da sede da empresa licitante, declarando 

enquadramento de Micro Empresa/ME, ou Empresas de Pequeno Porte/EPP, no caso de 

microempreendedor individual apresentar o Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual 

para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. Essa 

certidão não poderá ter prazo de emissão, superior a 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Obs.: a não apresentação do documento do item anterior (letra “d”), não implicará em inabilitação de 

credenciamento. Porém, pela falta de identificação de enquadramento empresarial, não será possível 

aplicação dos benefícios da LC123/2006 e da LC147/2014. 

 

e) Declaração de ciência das normas do Edital e requisitos de Habilitação, (Anexo III), que deverá 

ser entregue juntamente com o credenciamento ou dentro de envelope da proposta comercial; 
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7.4. Não serão admitidos mais de um representante por empresa, nem um único representante para mais de 

uma empresa. 

 

7.5. Em caso de muitos licitantes para credenciamento, será distribuído senha para os que chegarem até o 

prazo estabelecido para o credenciamento. 

 

7.6. A documentação para o credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes “proposta” e 

“documentação”, em uma via, original ou cópia autenticada por tabelião ou por servidor qualificado da 

administração. 

 

7.7. Documentos emitidos via internet não precisam ser autenticados. 

 

8 - DA PROPOSTA: 

 

8.1 - As propostas deverão ser apresentadas no Envelope nº 1, conforme modelo Anexo II, ou modelo 

próprio da proponente, sendo em uma via, preenchida por meio mecânico ou eletrônico, ou manuscrita, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas (sob pena de desclassificação do item onde estes se apresentarem), 

assinada pelo representante da licitante, e deverão constar: 

 

8.1.1. Razão Social, número do CNPJ, endereço, telefone e fax, se houver, da empresa proponente; 

 

8.1.2. Planilha dos produtos e quantidades, contendo os preços unitários, preço total com no máximo duas 

casas decimais, com a cotação para cada um dos itens ofertados pela Licitante, conforme relacionados no 

Termo de referência. 

 

8.1.3. O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar do dia da abertura 

dos envelopes de Proposta de Preços. 

 

8.1.4. Nome, números do CPF e RG (ou outro documento de identificação), nacionalidade, profissão e 

endereço do responsável legal indicado pela assinatura do contrato. 

 

8.1.5. Condições de pagamento quinzenal, conforme fechamento dos jogos realizados; 

 

8.1.6. Dados bancários correspondentes da proponente (número c/c, agência, banco); 

 

8.2. Os preços cotados deverão ser expressos em moeda corrente nacional, vedada a inclusão de encargo 

financeiro ou previsão inflacionária, tendo como data base o mês da apresentação da PROPOSTA. 

8.3. Para a formulação da proposta de preços, a Licitante deverá estar ciente que nos preços unitários 

propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento e inclusive 

as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, 

equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social, Trabalhista e Previdenciária, da 

infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados à terceiros ou dispêndios 

resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que 

for necessário, bem como lucro, conforme especificações constantes no Edital, sem que caiba, em qualquer 

caso, direito regressivo em relação à Licitadora. 

 

8.4. Não serão aceitas propostas com valores superiores ao preço MÁXIMO fixado no termo de 

referência, Anexo I.  

 

8.5. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que 
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ofertem apenas uma cotação para cada item no objeto desta licitação. 

 

8.6 – Ocorrendo divergências entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, sendo 

considerados os totais apurados pela comissão julgadora. 

 

8.7 – A proposta após aberta será irretratável e à proponente inadimplente serão aplicados por esta 

Prefeitura, as penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993, com as alterações 

decorrentes das Leis Federais nº 8.883, de 08/06/1994, 9.032, de 28/04/1995, 9.648, de 27/05/1998 e 9.854, 

de 27/10/1999. 

 

8.8 – Pequenas falhas ou defeitos de ordem formal na apresentação das propostas, poderão ser sanadas pelo 

pregoeiro e/ou representante qualificado, desde que não comprometa a legalidade do certame. 

 

8.9 - Não será permitida a apresentação de proposta por um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

 

9 – DA HABILITAÇÃO  

 

9.1- No Envelope n° 2, as proponentes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em 01 via 

por fotocópia autenticada em cartório ou por servidor qualificado, ou original, com vigência plena na data 

fixada de entrega dos envelopes: 

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou, 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor da Empresa, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores atuais; ou, 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de constituição da 

diretoria em exercício; ou, 

 

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, sendo a Certidão Conjunta De Regularidade 

Com Fazenda Federal, que engloba informações quanto a Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais 

e à Dívida Ativa da União, INSS (Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014); 

 

f) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual; 

 

g) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 

h) CNDT-Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 

i) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço/CRF-FGTS; 

 

j) Certidão Negativa De Falência Ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 30(trinta) dias da data de abertura da documentação; 
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k) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

assinada por representante(s) legal(is) da empresa; (modelo anexo IV), conforme dispõe o Decreto Federal 

n. 4.358/02; 

 

l) Declaração de Idoneidade (modelo anexo V); 

 

9.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

7.4.1. Atestado de Capacidade Técnica, emitida através de declarações ou certidões, para comprovação de 

aptidão para a realização dos serviços objeto do presente edital (futebol de campo e Futsal), emitida por 

empresa de direito público ou privado, mencionando, preferencialmente a data e/ou período que foi 

executado. O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar que já realizou: 

 

a) Serviços de arbitragem com no mínimo 2(dois) árbitro(s) CBFS e 2(dois) CBF devendo indicar 

o(s) nome(s) do(s) profissional(is) envolvido(s); e, 

b) Serviços de arbitragem com no mínimo 5(cinco) árbitro(s) Federado(s), devendo indicar o(s) 

nome(s) do(s) profissional(is) envolvido(s). 

 

7.4.2. Nominata de árbitros com cópia do registro que irão executar o objeto deste edital, contendo as 

seguintes informações: 

 

a) nome do árbitro, número do registro, federação e confederação, sendo no mínimo: 

3 árbitros CBF; 

6 árbitros CBFS; 

12 árbitros FCFS; 

5 árbitros FCF; 

12 árbitros assistentes FCF  

 

10 – DA DISPOSIÇÃO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO: 

 

10.1 - Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada através de 

cartório competente, ou por servidor qualificado da Prefeitura, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

10.2 - Os documentos que forem emitidos por sistema eletrônico/INTERNET, não precisam ser 

autenticados, e terão sua aceitação condicionada à verificação da autenticidade pela rede de comunicação 

internet, ou junto ao órgão emissor. 

 

10.3 - Os documentos originais que não vierem acompanhados de fotocópias, não serão devolvidos, e 

passarão a fazer parte integrante do processo licitatório. 

 

10.4 - A comissão reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, 

quaisquer esclarecimentos sobre documentos apresentados, fixando-lhe prazo para atendimento, ou ainda 

diligenciar junto às repartições sobre a validade das certidões apresentadas. 

 

10.5 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará na inabilitação da licitante, sendo 

vedada sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a 

habilitação. 

 

10.6 - O disposto no item anterior, se atendidas todas as normas deste edital, não se aplicará para os casos 

previstos na Lei complementar 123/2006. 
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10.7 - O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da empresa, 

desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo 

vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto Prova de Regularidade relativa 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social – INSS 

 

10.8 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

 

10.9 – As certidões que não indicarem o prazo de validade deverão ter sido expedidas, no máximo, até 30 

(trinta) dias antes da data de recebimento das propostas. 

 

11 - DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO: 

 

11.1 – Sessão de Abertura 

 

11.1.1 – Após o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação, credenciamento e 

identificação dos representantes das empresas proponentes, o pregoeiro declarará aberta a sessão do pregão, 

oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes. 

 

11.2– Classificação Das Propostas de Preços 

 

11.2.1 – Abertos os envelopes das propostas de preço, estas serão analisadas verificando o atendimento a 

todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo imediatamente 

desclassificadas aquelas que estiveram em desacordo. 

 

11.2.2 – O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para 

participarem de lances verbais. 

 

11.2.3 – Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, participarão 

dos lances verbais as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas. 

 

11.2.4 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem dos lances verbais. 

 

11.3– Lances Verbais 

 

11.3.1 – Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais 

e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço 

e os demais. 

 

11.3.2 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 

11.3.3 – A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na suspensão do 

licitante da etapa de lances verbais, mantendo o último preço apresentado pelo licitante, para efeitos de 

ordenação das propostas. 

 

11.3.4 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes 

manifestarem seu desinteresse/declínio em apresentar novos lances. 
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11.3.5 – O valor do lance mínimo poderá ser definido pelo pregoeiro no momento da disputa verbal. 

 

11.3.6 – Nas licitações será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

 

11.3.7 – Entende-se por empate, na situação prevista no item 11.3.6 deste edital, aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 

por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

 

11.3.8 – Para efeito do disposto no item 11.3.7 deste edital, permanecendo a situação de empate, proceder-

se-á da seguinte forma: 

 

a) - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, usando o direito de 

preferência de contratação, observada a situação de empate prevista no item 11.3.7 deste edital, 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 

que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

 

a.a - A nova proposta prevista na alínea “a” deste item, deverá ser apresentada no prazo máximo de 

5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 

c) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea 

“a” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 

item  11.3.7, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 

d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 11.3.7 deste edital, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 

11.3.9 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 11.3.7 deste edital, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

11.3.10 – O disposto no item 11.3.7 deste edital somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

11.4– Julgamento 

 

11.4.1 – No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE.  

 

11.4.2 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 

11.4.3 – Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação. 

 

11.4.4 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, para o qual apresentou proposta. 

 

11.4.5 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências da habilitação, o pregoeiro 

examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do proponente, na ordem 

de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 
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respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame, para o qual apresentou 

proposta. 

 

11.4.6 – Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro poderá negociar para que seja obtido 

um melhor preço. 

 

11.4.7 – Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, equipe de 

apoio e licitantes presentes. 

 

11.4.8 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação na licitação, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

está apresente alguma restrição, de acordo com o art. 43, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.  

 

11.4.9 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

11.4.10 – O disposto nos itens 11.4.8 e 11.4.9 deste edital tem validade, somente, para os documentos 

relativos à regularidade fiscal da empresa, não se estendendo o direto aos demais documentos que por 

ventura sejam exigidos para a comprovação de habilitação da empresa licitante. 

 

11.4.11 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 11.4.9, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS; 

 

12.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das 

razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

 

12.2 - O Pregoeiro deverá responder a todos os recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser 

prorrogado em decorrência de fatos supervenientes. 

 

12.3 - O instrumento de recurso deverá ser protocolado no Setor de Licitações, e deverá conter a descrição 

do ato que motivou o recurso, a sua fundamentação legal, o requerimento das alterações, e a assinatura do 

responsável pela sua emissão. 

 

12.4 - O instrumento de recurso deverá ser apresentado em original, no prazo previsto no item 12.1 do 

edital. 

12.5 - O instrumento de recurso não será conhecido nas hipóteses previstas no art. 63 da Lei Federal nº 

9.784/99. 

 

12.6 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 
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12.7 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

12.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

adjudicará e homologará o processo. 

 

13 -  DOS PRAZOS : 

 

13.1- O prazo de execução dos serviços da presente licitação será correspondente ao da vigência da ata de 

registro de preços, podendo as suas contratações terem o prazo prorrogado nos termos legais. 

 

13.2- A execução dos serviços descritos no objeto do contrato será em locais e horários determinados pela 

Secretaria Municipal Esporte, de acordo com as modalidades e conforme tabela oficial de jogos. 

 

14 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e do CONTRATO: 

 

14.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos objetos constantes do Registro de Preços a serem 

firmadas entre a Administração e o Vencedor, serão formalizadas através da Ata de Registro de Preço 

(anexo VII) e ou Contrato (anexo VIII) observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus 

anexos e na legislação vigente. 

 

14.2. A Administração poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos 

equivalentes, nos termos do parágrafo 4º do art. 62 da Lei nº 8.666/93. 

 

14.3. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar 

ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81 

da Lei 8.666/93. 

 

14.4. Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, a Administração poderá 

contratar mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse 

público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com 

o solicitado pela Administração, observado as condições do Edital e ao preço registrado do 1º colocado. 

 

14.5 As autorizações de fornecimento desta licitação, serão formalizadas pela Prefeitura, através das 

secretarias requisitantes, com emissão de ordem de compra e serviços. 

 

14.6. A licitante vencedora que tenha seu preço registrado deverá assinar Ata de Registro de Preço, 

decorrente do Registro de Preço no prazo de até 2(dois) dias, a contar da convocação expedida pela 

Administração, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pela Administração. 

 

14.7. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 

assinatura da ata de registro, podendo as contratações serem prorrogadas por igual período, caso houver 

interesse de ambas as partes e presentes os requisitos legais. 

 

14.8. A empresa vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais conforme trata o 

parágrafo 1º do artigo 65, da Lei 8.666/93, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.  
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15 – DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS: 

 

15.1 - A Revisão de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, poderá 

ser solicitada, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis que 

onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo que: 

 

15.2 - A CONTRATADA, deverá formular a CONTRATANTE requerimento para a revisão do contrato, 

comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que 

tenha onerado excessivamente as obrigações por ela contraídas; 

 

15.4 - Com o requerimento, a CONTRATADA, deverá apresentar planilhas de custos unitários comparativa 

entre a data da formulação da proposta, e do momento do pedido de revisão do contrato, contemplando os 

custos unitários envolvidos, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor global 

pactuado; e 

 

15.5 - O CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores, informará 

a CONTRATADA quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros estabelecidos 

pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

15.6 - Independentemente de solicitação, a CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para 

negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações 

indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado. 

 

15.7 - Os efeitos financeiros da Revisão de Preços serão devidos a contar da data do evento que 

aumentou/diminuiu os custos do contrato, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus de demonstrar, 

de forma analítica, o aumento ou redução do custo, observando-se que não serão devidos juros de mora 

e/ou atualização monetária. 

 

15.8 - Se observada a normalidade do andamento do contrato, não serão permitidos quaisquer tipos de 

reajuste do valor do mesmo. 

 

15.9 - As alterações decorrentes de Revisões de Preços serão formalizadas por meio de Instrumentos 

Contratuais Aditivos ou por simples apostilamento. 

 

16 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

16.1- O pagamento será efetuado quinzenal, sempre na primeira 5ª-feira, após fechamento das rodadas, com 

a apresentação da Nota Fiscal, devidamente acompanhada do relatório dos jogos arbitrados com visto do 

responsável da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude. 

 

16.2- A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação pela licitante CONTRATADA de 

que se encontra em situação regular para com o Fundo de Garantia/FGTS e para com a Previdência 

Social/INSS, nos termos da legislação vigente. 

 

16.3- A licitante CONTRATADA está sujeita à retenção dos valores devidos do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos do Código Tributário Municipal e todos os 

demais previstos na legislação. 

 

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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17.1 – O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a licitante às sanções 

previstas no art. 87 da Lei Federal n. 8.666/93. 

 

17.2 – Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo 

de 5 dias úteis, contados da notificação do ato. 

 

17.3 – As sanções poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, como tal definido na 

Lei Civil, devidamente comprovadas perante o Prefeito Municipal. 

 

17.4 – As penalidades e demais sanções estão elencadas na minuta da ata de registro de preços e minuta do 

contrato anexo ao processo. 

 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 - A íntegra do edital e demais informações sobre a presente licitação poderão ser solicitadas através 

do telefone (47)3359-1170, pessoalmente no endereço indicado no item 5.1 deste edital, ou no e-mail: 

licitacao@botuvera.sc.gov.br , site www.botuvera.sc.gov.br . 

 

18.2 - Os esclarecimentos de dúvidas de caráter técnico ou legal só poderão ser prestados mediante 

solicitação por escrito até 24:00 horas antes da data marcada para a entrega dos envelopes “1” e “2”. 

 

18.3 - A Prefeitura responderá às questões formuladas através de fax, e-mail, dirigido a todos os 

interessados que tenham retirado o Edital e seus anexos, apresentando a pergunta formulada e sua respectiva 

resposta, antes da data marcada para a entrega dos envelopes. 

 

18.4 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos 

relativo ao presente edital. 

 

18.5 - Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, ou na hipótese da 

renúncia à apresentação de recursos, será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal, para o 

procedimento de homologação. 

 

18.6 – O resultado da homologação será publicado no DOM/SC. 

 

18.7 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

18.8 - A participação nesta Licitação implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital, bem 

como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso. 

 

18.9 - Caso existam divergências entre o Edital e os Anexos que o integram, prevalecem os termos do 

Edital. 

 

18.10 - As dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão de Licitação, observado o que dispõe este 

Edital, e os casos omissos serão decididos de conformidade com o que dispõe as Leis Federais n. 10.520, 

de 18/07/2006, e nº 8.666, de 21/06/93, com as alterações decorrentes das Leis nº 8.883, de 08/06/94, 9.032, 

de 28/04/95, 9.648, de 27/05/98 e 9.854, de 27/10/99. 

 

18.11 - É facultada a Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a 
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promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedado 

a inclusão posterior de documentos ou informações que deveria constar originalmente dos documentos de 

habilitação e proposta. 

 

18.12 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da AMPLIAÇÃO DA 

DISPUTA, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes, e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

 

18.13 – Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes ANEXOS: 

 

a) Anexo I – Termo de Referência e Orçamento dos Itens do objeto do Edital; 

b) Anexo II – Modelo de Proposta;  

c) Anexo III – Modelo Declaração de ciência das normas e exigências do edital; 

d) Anexo IV – Modelo Declaração que atende o inciso v do art. 27, da lei 8.666/93; 

e) Anexo V – Modelo Declaração de idoneidade;  

f) Anexo VI- Modelo da Carta de credenciamento;  

g) Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

h) Anexo VIII – Modelo Minuta do Contrato. 

 

Prefeitura Municipal de Botuverá, em 9 de Fevereiro de 2017. 

 

 

________________ 

José Luiz Colombi 

Prefeito 

 
 

Visto e aprovado:                                                                                                                                                                                                                   

 

_______________________ 

Rodrigo Ivan Lazzarotti  

OAB: 12298/SC 

Assessor Jurídico 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2017 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 

 
1. Objeto: 

 

1.1.  O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação dos serviços de arbitragem para atendimento aos campeonatos 

amadores de Futsal, Futebol de Campo e demais modalidades de acordo com as especificações descritas a seguir. 

 

1.2. Local: 

 

1.2.1. As competições serão realizadas conforme horários e locais estabelecidos na tabela oficial elaborada pela Secretaria Mun. de 

Esportes, sendo: 

 

FUTSAL: Ginásio Municipal do Imigrante, Rua Paulo Ozimoski, centro, Botuverá/SC; 

FUTEBOL DE CAMPO: praças esportivas dos clubes inscritos, dispostos na tabela de jogos; 

DEMAIS MODALIDADES: locais a serem definidos pela Secretaria Mun. de Esportes. 

 

1.3. Quantitativo:  

LOTE 1 – ARBITRAGEM FUTSAL 

ITEM QTDE UND ESPECIFICAÇÕES 

Valor 

MÁXIMO 

UNT 

Valor 

MÁXIMO 

TOTAL 

1 250 Jogos 
Equipe de Arbitragem FUTSAL: 

Corresponde a 2 árbitros e 1 anotador/cronometrista. 
245,00 61.250,00 

2 6 Jogos 

Equipe de Arbitragem da FINAL FUTSAL:  

correspondente a 2 árbitros CBFS e 1 anotador e 1 

cronometrista. 

450,00 2.700,00 

 

LOTE 2 – ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO 

ITEM QTDE UND ESPECIFICAÇÕES 

Valor 

MÁXIM

O UNT 

Valor 

MÁXIM

O 

TOTAL 

3 100 Jogos 
Equipe de Arbitragem FUTEBOL de CAMPO:  

Corresponde a 1 árbitro, 2 auxiliares e 1 mesário. 
650,00 65.000,00 

4 2 Jogos 

Equipe de Arbitragem da FINAL do FUTEBOL de 

CAMPO:  

correspondente a 1 árbitro CBF, 2 auxiliares 

FEDERADOS e 1 mesário 

1.500,00 3.000,00 

 

LOTE 3 - DIÁRIAS 

ITEM QTDE UND ESPECIFICAÇÕES 

Valor 

MÁXIM

O UNT 

Valor 

MÁXIM

O 

TOTAL 

5 200 
Diári

as 

Diárias (árbitros, mesários e demais serviços em outras 

modalidades). 
220,00 44.000,00 

 

TOTAL GERAL ESTIMADO R$ 175.950,00 

 

1.3.1. A quantidade de jogos poderá ser alterada em virtude do número de inscrição de equipes e de acordo com a tabela a ser formada, 

no limite quantitativo que trata o § 1o do art. 65 da Lei Federal no 8.666/93. 

1.4. Cronograma: 

 

1.4.1. Os campeonatos de campo serão realizados de dia, nos finais de semana, geralmente no domingo, podendo também serem 

realizados nos sábados, se assim a Secretaria de Esportes determinar; 

1.4.2.  As competições de FUTSAL, serão realizadas à noite, durante a semana e nos sábados, conforme disposto na tabela de jogos. 
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1.4.2.  Os Serviços serão realizados nos locais e horários estabelecidos nas tabelas de jogos e poderão sofrer alterações conforme 

necessidade da Organização; 

 

1.5. Disposições Gerais: 

 

a)  Todos os participantes da realização dos serviços – Árbitros e Mesários, deverão estar uniformizados (exigência para árbitros), 

ou com identificação visual; 

 

b)  Todos os participantes da realização dos serviços – Árbitros e Mesários, estarão proibidos de fumar durante o expediente dos 

jogos bem como estar sob efeito de bebidas alcoólicas; 

 

c)  Fica sob responsabilidade da Contratada a Alimentação, incluindo a bebida, transportes ou quaisquer despesas diretas e 

indiretas de todos os participantes da realização dos serviços; e, 

 

d)  A SECRETARIA DE ESPORTES poderá intervir na escalação dos árbitros, quando necessário. A intervenção se dará por 

deficiência técnica apurada e comprovada na realização dos serviços. Desta forma, a CONTRATADA deverá, em tempo hábil, 

promover a substituição do profissional, ou outro de qualificação técnica igual ou superior. 

e)  Quantidade de jogos é estimada, podendo sofrer supressões e acréscimos, de acordo com os limites previstos em 

Lei; 

f)  Todo material necessário, uniformes, apitos, sumulas, relatórios, controle de cartões, julgamentos, etc., será de 

total responsabilidade da proponente; 

g) O recolhimento de impostos como ISS, INSS, FGTS e outros será de responsabilidade da proponente nos termos 

da Lei; 
h) O mesário e/ou anotador e/ou cronometrista deverão ser capacitados para operar placar eletrônico (marca IMPLAY, 

mod.PPE10), disponibilizado nas competições de FUTSAL; 

i) As propostas apresentadas com valor acima do VALOR MÁXIMO do Termo de Referência, serão 

automaticamente desclassificadas. 

 

Botuverá, 09 de Fevereiro de 2017. 
 

 

 

ELIZANDRO DA CRUZ 
Diretor de Esportes 
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ANEXO II  

(Modelo)  

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N°08/2017-PREGÃO PRESENCIAL N°06/2017-SRP 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

OBJETO: Serviços de Arbitragem. 

 

Nome/Razão:  

Endereço: Bairro: 

CEP: CNPJ: 

Fone/Fax: e-mail: 

Banco:  Agencia: c/c: 

Responsável: CPF: 

 

LOTE: 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÕES UND QTDE 

VLR UNT 

(EM R$) 

VLR 

TOTAL 

(EM R$) 

      

      
 

TOTAL DO LOTE R$  
   

Declaramos que na elaboração da nossa proposta foram observadas todas as especificações contidas neste processo licitatório, 

não havendo, qualquer vantagem ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei, tampouco previstos no Edital de 

licitação e à disposição de todos os licitantes, bem como se encontra inclusas todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas 

necessárias a entrega dos bens ou realização dos serviços e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra 

especializada ou não, seguros em geral, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, responsabilidade civil por 

quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, fretes, regulamentos e posturas municipais, 

estaduais e federais. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

PRAZO DE ENTREGA: Conforme tabela de jogos 

COND.PGTO: QUINZENAL/conforme jogos executados 

VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses 

DEMAIS CONDIÇOES CONFORME EDITAL! 

 

Local e data: 

 

_________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

Carimbo da empresa: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

cnpj 
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ANEXO III 

 

 

Processo Nº 08/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 

 

 

A empresa...................................................., CNPJ n.............................................., representada pelo seu representante legal 

infra-assinado, ciente das normas e exigências do Edital, declara sob as penas da lei, que cumpriu fielmente todos os requisitos 

de comprovação para habilitação da Licitação – modalidade Pregão Presencial n. 06/2017, promovida pela Prefeitura Municipal 

de Botuverá. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

 

Processo Nº 08/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 

 

 

 

DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93. 
 

 

 

A empresa.............................................., inscrito no CNPJ n°...................................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a).........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no ..........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 

 

 

 

___________________________ 

Nome e assinatura do responsável  

(representante legal) e carimbo da empresa 
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ANEXO V 

 

 

 

Processo Nº 08/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 

Empresa: _____________________________ 

Endereço: ______________________________ 

CNPJ: _________________________________ 

 

  

 

 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade ________ 

Nº ______, instaurado pelo Município de Botuverá/SC, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com 

o Poder Público e/ou economia mista, em qualquer de suas esferas. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente; 

 

 

       

 

___________, (____), ____ de _______de ______. 

 

 

_________________________ 

            Nome:  

(Ass. Representante legal da empresa)  
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ANEXO VI 

 

 

 

Processo Nº 08/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 

 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 

 

Pelo presente credenciamos o(a) Sr(a).__________________________ portador da cédula de identidade com RG 

n.______________ e CPF n.___________________, brasileiro, (estado civil), residente e domiciliado à rua 

_________________________, n.___ em (município e estado), podendo participar em procedimento licitatório, referente ao 

Pregão Presencial n. 06/2017-SRP, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa............................................................., CNPJ n.........................................., bem como 

formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

 

.............................................................., de ............................. de 20...... 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VII 

Minuta da Ata de Registro de preços 

 

 

Aos ................ dias do mês de .......... de 2017, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ LUIZ COLOMBI, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 

455.167.669-15, residente e domiciliado na Rua 09 de Junho, nº s/nº, Centro, BOTUVERÁ, SC, doravante 

denominado MUNICÍPIO, e de outro a empresa  ........................................, estabelecida à .................., nº...., 

Bairro..........., BOTUVERÁ/SC, inscrita no CGC/MF sob nº .........................., representada pelo(a) Sr(a). 

..................., (qualificação), CPF nº ................., residente e domiciliado na ..........., nº .....,....... simplesmente 

denominada FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme decisão exarada 

no Processo Licitatório nº 08/2017, Pregão Presencial nº 06/2017, para Registro de Preços dos produtos constantes 

do presente Processo Licitatório, nos termos das Leis Federais nº 8.666/93, com alteração dada pela Lei nº 8.883/94, 

Lei nº 10.520/2002  e Lei Complementar nº 123/2006 e Decretos Municipais nº 1.142, n° 1.660, consoante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é prestação de SERVIÇO DE ARBITRAGEM, para atendimento dos 

campeonatos promovidos pela secretaria mun. Esportes de acordo com a quantidade estimada, abaixo relacionada: 

.... 

.... 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR  

 

2.1. O valor total do presente registro é de R$ ____________, incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros, e 

demais ônus que existirem para a perfeita execução do objeto relacionado na CLÁUSULA PRIMEIRA deste 

instrumento e seu anexo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 

 

3.1. O pagamento será realizado quinzenalmente na primeira 5ª feira, após fechamento de duas rodadas, com a 

apresentação da Nota Fiscal, devidamente acompanhada do relatório de prestação de serviços com visto do 

responsável da Secretaria de Turismo, Cultura, e Esporte. 

 

3.2. A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação pela licitante CONTRATADA de que se 

encontra em situação regular para com o Fundo de Garantia –FGTS e para com a Previdência Social, nos termos da 

legislação vigente. 

 

3.3. A licitante CONTRATADA estará sujeita à retenção dos valores devidos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Municipal. 

 

3.4. A CONTRATADA, quando prestadora de serviço e optante pelo Simples, Nacional, deverá obrigatoriamente 

destacar no corpo da Nota Fiscal de Serviço “Empresa Optante pelo Simples Nacional” e alíquota em que a empresa 

estiver enquadrada, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 21 da Lei Complementar 128/08. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO  

 

4.1. A execução do serviço será imediata, mediante emissão da autorização de execução, devendo a licitante 

REGISTRADA executar os serviços de acordo com tabela de jogos nos horários e locais nela estabelecidos, sob pena 

de multa por atraso, sem prejuízo a outras sanções aplicáveis. 

 

4.2. A autorização de execução será emitida pela CONTRATANTE, observando-se sempre as regras estabelecidas 

no edital e no contrato, cabendo ao gestor da pasta requisitante a fiscalização de sua execução ou ao servidor por ele 
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formalmente designado. 

 

4.3. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo 

com o contrato, que apresentem qualquer vício ou que não atendam as especificações constantes do Edital ou da 

proposta comercial, cabendo à CONTRATADA a sua correção, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do 

contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis. 

 

4.4. A CONTRATADA não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser observado após o 

recebimento dos produtos, nos termos do Código Civil e da legislação aplicável à espécie, observadas as disposições 

deste Edital. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES: 

 

5.1. CABE A CONTRATANTE 

 

5.2. Para viabilizar a prestação dos serviços, efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos valores, forma e 

prazos estabelecidos na cláusula segunda deste instrumento. 

 

5.3. Fornecer a CONTRATADA, a relação de atletas correspondentes a cada equipe inscrita, bem como a tabela dos 

jogos, com os locais e horários estabelecidos. 

 

5.4. Comunicar a CONTRATADA por escrito, o cancelamento de jogos ou mudança de horários e locais no prazo 

de máximo de 24 horas antecedentes a rodada. 

 

5.5. Fiscalizar a CONTRATADA através de servidor designado ou pelo próprio gestor da pasta requisitante dos 

serviços. 

 

5.6. O Município se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que estejam em 

desacordo com o contrato, que apresentem qualquer vício ou que não atendam as especificações constantes do Edital 

ou da proposta comercial, cabendo à licitante CONTRATADA a sua substituição imediata, sob pena de multa por 

atraso, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis. 

 

5.6 - CABE À CONTRATADA: 

 

5.6.1 Cumprir rigorosamente os prazos pactuados no presente instrumento. 

 

5.6.2 Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais, tributárias, trabalhistas, securitárias e 

previdenciárias e que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste contrato. 

 

5.6.3 Será de responsabilidade da CONTRATADA, a designação da comissão julgadora, em local definido pela 

CONTRATANTE, devendo efetuar a intimação por escrito dos atletas envolvidos em atos de indisciplina ou em 

desacordo com regulamento técnico do campeonato, com antecedência de 48 horas; 

 

5.6.4 A COMISSÃO JULGADORA DEVERÁ SER COMPOSTA POR NO MÍNIMO DE 5(cinco) 

MEMBROS EFETIVOS E 5(cinco) SUPLEMENTES, 1(um) ADVOGADO EFETIVO COM REGISTRO NA 

OAB E 1(um) ADVOGADO SUPLENTE COM OAB. 

 

5.6.4.1-Não cabe a CONTRATADA, requerer ônus dos honorários e demais custos relativos aos atos de 

julgamentos efetuados pela comissão. 

 

5.6.5 Será de responsabilidade da CONTRATADA, elaboração da ata ou resultado do julgamento, da emissão de 

súmulas, dos relatórios minuciosos dos jogos em 3(três) vias, com anotação de todas as ocorrências e fatos do jogo, 

com assinatura dos capitães de cada equipe e a entrega de 1(uma) via para cada equipe. 

 

5.6.6 Será de responsabilidade da CONTRATADA, o envio para Secretaria Esporte de Botuverá, todos os atos 
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oriundos dos processos de julgamento de atletas e demais ocorrências nas competições. 

 

5.6.7 Será de responsabilidade da CONTRATADA, a aplicação das regras contidas no regulamento técnico e/ou 

outras, durante a realização das competições.  

 

5.6.8 Será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessárias para execução do objeto deste 

certame, como: súmulas, materiais, uniformes dos árbitros, inclusive alimentação, transporte e outras necessárias a 

correta execução do objeto desta licitação. 

 

5.6.9 Será de responsabilidade da CONTRATADA, a intimação e o julgamento dos atletas envolvidos em atos de 

indisciplina ou em desacordo com regulamento técnico das competições;  

 

5.6.10 Garantir a prestação dos serviços com pontualidade na forma estabelecida neste instrumento, cumprindo com 

os horários estabelecidos na tabela de jogos. 

 

5.6.11 A CONTRATADA deverá manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação previstas neste 

Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual. 

 

5.6.12 A CONTRATADA não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser observado após 

a execução dos serviços prestados, nos termos do Código Civil e da legislação aplicável à espécie, observadas as 

disposições deste Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA REVISÃO DOS PREÇOS 

 

6.1 - A Revisão de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, poderá ser 

solicitada, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis que onere ou 

desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo que: 

 

6.2 - A CONTRATADA, deverá formular a CONTRATANTE requerimento para a revisão do contrato, 

comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que tenha 

onerado excessivamente as obrigações por ela contraídas; 

 

6.3 - Com o requerimento, a CONTRATADA, deverá apresentar planilhas de custos unitários comparativa entre a 

data da formulação da proposta, e do momento do pedido de revisão do contrato, contemplando os custos unitários 

envolvidos, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor global pactuado; e 

 

6.4 - O CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores, informará a 

CONTRATADA quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

6.5 - Independentemente de solicitação, a CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para negociar a 

redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, 

em virtude da redução dos preços de mercado. 

 

6.6 - Os efeitos financeiros da Revisão de Preços serão devidos a contar da data do evento que aumentou/diminuiu 

os custos do contrato, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus de demonstrar, de forma analítica, o aumento 

ou redução do custo, observando-se que não serão devidos juros de mora e/ou atualização monetária. 

 

6.7 - Se observada a normalidade do andamento do contrato, não serão permitidos quaisquer tipos de reajuste do 

valor do mesmo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS NORMAS LEGAIS 

 

7.1. O presente instrumento rege-se pelas normas constantes das Leis Federais Nos: 8.666/93, 10.520/02, 8.078/90, 

as normas e condições do respectivo edital cujo processo licitatório originou, as suas demais cláusulas, além de outras 
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normas legais pertinentes à espécie. 

 

7.2. Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas disposições do respectivo Edital, 

as disposições da Lei 8.666/93, do Código de Defesa do Consumidor. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

8.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias constantes 

do orçamento vigente: 

.... 

.... 

 

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

 

9.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste Contrato dele decorrente, caracterizará a 

inadimplemento da licitante, sujeitando-a às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à 

espécie: 

 

 a) Advertência pela inexecução total ou parcial do contrato; 

 

 b) Multa de inexecução total ou parcial dos serviços conforme itens contratados: 

 

b.1. pela inexecução do Item 1/jogos de FUTSAL: pelo não comparecimento da equipe de arbitragem multa de 

50% do valor total da rodada não executada, conforme valor contratado; 

b.1.2. pelo atraso superior a 15 minutos: multa de 20% sobre o valor total da rodada, conforme valor contratado; 

 

b.2. pela inexecução do Item 2/jogos de FUTEBOL DE CAMPO: pelo não comparecimento da equipe de 

arbitragem multa de 50% do valor total da rodada não executada, conforme valor contratado; 

b.2. pelo atraso superior a 15 minutos: multa de 20% sobre o valor total da rodada, conforme valor contratado; 

 

b.3. pela inexecução do item 3/diárias outras modalidades/DIÁRIAS: pelo não comparecimento da equipe de 

arbitragem multa de 50% do valor total das diárias não executadas, conforme valor contratado; 

b.3.1. pelo atraso injustificado superior a 15 minutos: multa de 20% sobre o valor total das diárias não executadas, 

conforme valor contratado; 

 

b.4. Pela falta de entrega no prazo de 48 horas após realizado o evento, de sumulas, atas de julgamento, relatórios de 

jogos e demais documentos oficiais de jogos, fica sujeita da aplicação de multa de R$ 200,00(duzentos reais). 

 

c) Suspensão do direito de contratar com a administração pública municipal, direta e indireta, por aplicação superior 

a 5 (cinco) multas definidas no item “b”, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no item b; 

 

d) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 

por prazo de até 5(cinco) anos, conforme disposto no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, sem prejuízo das 

demais cominações legais e contratuais.  

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade. 

 

9.2. A advertência prevista na letra "a" será aplicada pela Secretaria Municipal interessada, de ofício e a multa prevista 

na letra "b", será aplicada pela Secretaria Municipal de Finanças, após apreciação da defesa apresentada pelo 

inadimplente. 

 

9.3. As penalidades previstas nas letras "c" e "d" são de competência da Assessoria Jurídica do município. 
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9.4. É garantido a licitante o direito de recurso e ampla defesa sobre as decisões tomadas com base, nas normas 

previstas no artigo 109 da Lei Nº 8.666/93. 

 

9.5. Os recursos deverão ser formalmente apresentados, devidamente fundamentados, e virem assinados pelo 

representante legal da empresa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

 

10.1. O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 

 

I - Pela Administração, quando: 

 

a) o fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou ata de registro de preços;  

 

b) o fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços; 

 

c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do registro de preços, por um dos motivos 

elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 8.883, de 06 de julho de 1994; 

 

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

 

e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso X do art. 78 da Lei nº. 8.666/93, 

alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994. 

 

II - Pelo fornecedor, quando: 

 

a) Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento 

convocatório que deu origem no registro de preços. 

 

10.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que 

a decisão final deverá ser fundamentada. 

 

10.3. A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no inciso I do item 10.1, será 

feita por escrito, podendo ser enviado via e-mail, fax ou entregue em mãos, juntando-se o comprovante de 

recebimento. 

 

10.4. No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por 

publicação no Diário Oficial do Município/DOMSC, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 

quinto dia útil, contado da publicação. 

 

10.5. A solicitação do fornecedor ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço, não desobriga do 

fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser 

prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no 

instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

10.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderá ser realizado novas licitações para fornecimento de material 

constantes do registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA E DO ADITAMENTO 

 

11.1. O REGISTRO DE PREÇOS decorrente da presente licitação terá vigência de 12(doze), podendo o prazo das 

contratações  vir a ser prorrogado, se assim for do interesse da Administração Municipal e atender a legislação 

vigente. 
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11.2. As contratações oriundas do registro de preços poderão ser acrescidas ou suprimidas até o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento), nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal Nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

 

12.1. As partes elegem o foro de Brusque/SC para dirimir as questões resultantes do presente contrato renunciando 

a qualquer outro. 

 

Por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 2(duas) vias de igual teor e forma, para um só 

efeito legal. 

 

Botuverá, ......... de ........................ de ........... 

 

 

 

PREFEITURA MUN. DE BOTUVERA 

Contratante 
Empresa: 

 

 

 

 

1._______________________ 

GESTOR DA ATA 

 

2._______________________ 

FISCAL DA ATA 
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Minuta do Contrato 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ E A 

EMPRESA...................., PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ARBITRAGEM.......CLAÚSULAS 

SEGUINTES: 

 

 

 Pelo presente instrumento que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, com sede na Prefeitura Municipal de 

Botuverá, situada à Rua João Morelli, 66 - Centro, Botuverá - SC, Inscrita no CNPJ sob Nº 83.102.350/0001-96, Inscrição 

Estadual isenta, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr..................................., brasileiro, casado, CPF 

Nº...................................., neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro......................................... ................................., 

com sede/domicílio..................................., inscrita no CPF/CNPJ Nº............................................., Inscrição 

Estadual............................, denominada CONTRATADA, decorrente de licitação PROCESSO Nº 08/2017 - PP Nº 06/2017-

SRP, têm justo e acordado o seguinte, mediante as cláusulas e condições constantes no seu respectivo EDITAL, e as demais 

cláusulas constantes deste instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é prestação de SERVIÇO DE ARBITRAGEM, FUTEBOL DE CAMPO, SALÃO E 

DIARIAS NAS DEMAIS MODALIDADES, para atendimento dos campeonatos promovidos pela secretaria mun. Esportes de 

acordo com a quantidade estimada, abaixo relacionada: 

.... 

.... 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO 

 

2.1. O valor total do presente contrato é de R$ ____________, incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros, e demais ônus que 

existirem para a perfeita execução do objeto relacionado na CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento e seu anexo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 

 

3.1. O pagamento será realizado quinzenalmente na primeira 5ª feira, após fechamento de duas rodadas, com a apresentação da 

Nota Fiscal, devidamente acompanhada do relatório de prestação de serviços com visto do responsável da Secretaria de Turismo, 

Cultura, e Esporte. 
 

3.2. A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação pela licitante CONTRATADA de que se encontra em 

situação regular para com o Fundo de Garantia –FGTS e para com a Previdência Social, nos termos da legislação vigente. 
 

3.3. A licitante CONTRATADA estará sujeita à retenção dos valores devidos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN), na alíquota de 3%, nos termos da Lei Municipal. 
 

3.4. A CONTRATADA, quando prestadora de serviço e optante pelo Simples, Nacional, deverá obrigatoriamente destacar no 

corpo da Nota Fiscal de Serviço “Empresa Optante pelo Simples Nacional” e alíquota em que a empresa estiver enquadrada, 

conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 21 da Lei Complementar 128/08. 
 

CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

4.1. A execução do serviço será imediata, mediante emissão da autorização de execução, devendo a licitante CONTRATADA 

executar os serviços de acordo com tabela de jogos nos horários e locais nela estabelecidos, sob pena de multa por atraso, sem 

prejuízo a outras sanções aplicáveis. 

 

4.2. A autorização de execução será emitida pela CONTRATANTE, observando-se sempre as regras estabelecidas no edital e 

no contrato, cabendo ao gestor da pasta requisitante a fiscalização de sua execução ou ao servidor por ele formalmente designado. 

 

4.3. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o 

contrato, que apresentem qualquer vício ou que não atendam as especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, 

cabendo à CONTRATADA a sua correção, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras 

penalidades aplicáveis. 
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4.4. A CONTRATADA não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser observado após o 

recebimento dos produtos, nos termos do Código Civil e da legislação aplicável à espécie, observadas as disposições 

deste Edital. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES: 

 

5.1. CABE A CONTRATANTE 

 

5.2. Para viabilizar a prestação dos serviços, efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos valores, forma e 

prazos estabelecidos na cláusula segunda deste instrumento. 

 

5.3. Fornecer a CONTRATADA, a relação de atletas correspondentes a cada equipe inscrita, bem como a tabela dos 

jogos, com os locais e horários estabelecidos. 

 

5.4. Comunicar a CONTRATADA por escrito, o cancelamento de jogos ou mudança de horários e locais no prazo 

de máximo de 24 horas antecedentes a rodada. 

 

5.5. Fiscalizar a CONTRATADA através de servidor designado ou pelo próprio gestor da pasta requisitante dos 

serviços. 

 

5.6. O Município se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que estejam em 

desacordo com o contrato, que apresentem qualquer vício ou que não atendam as especificações constantes do Edital 

ou da proposta comercial, cabendo à licitante CONTRATADA a sua substituição imediata, sob pena de multa por 

atraso, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis. 

 

5.6 - CABE À CONTRATADA: 

 

5.6.1 Cumprir rigorosamente os prazos pactuados no presente instrumento. 

 

5.6.2 Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais, tributárias, trabalhistas, securitárias e 

previdenciárias e que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste contrato. 

 

5.6.3 Será de responsabilidade da CONTRATADA, a designação da comissão julgadora, em local definido pela 

CONTRATANTE, devendo efetuar a intimação por escrito dos atletas envolvidos em atos de indisciplina ou em 

desacordo com regulamento técnico do campeonato, com antecedência de 48 horas; 

 

5.6.4 A COMISSÃO JULGADORA DEVERÁ SER COMPOSTA POR NO MÍNIMO DE 5(cinco) 

MEMBROS EFETIVOS E 5(cinco) SUPLEMENTES, 1(um) ADVOGADO EFETIVO COM REGISTRO NA 

OAB E 1(um) ADVOGADO SUPLENTE COM OAB. 

 

5.6.4.1-Não cabe a CONTRATADA, requerer ônus dos honorários e demais custos relativos aos atos de 

julgamentos efetuados pela comissão. 

 

5.6.5 Será de responsabilidade da CONTRATADA, elaboração da ata ou resultado do julgamento, da emissão de 

súmulas, dos relatórios minuciosos dos jogos em 3(três) vias, com anotação de todas as ocorrências e fatos do jogo, 

com assinatura dos capitães de cada equipe e a entrega de 1(uma) via para cada equipe. 

 

5.6.6 Será de responsabilidade da CONTRATADA, o envio para Secretaria Esporte de Botuverá, todos os atos 

oriundos dos processos de julgamento de atletas e demais ocorrências nas competições. 

 

5.6.7 Será de responsabilidade da CONTRATADA, a aplicação das regras contidas no regulamento técnico e/ou 

outras, durante a realização das competições.  

 

5.6.8 Será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessárias para execução do objeto deste 
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certame, como: súmulas, materiais, uniformes dos árbitros, inclusive alimentação, transporte e outras necessárias a 

correta execução do objeto desta licitação. 

 

5.6.9 Será de responsabilidade da CONTRATADA, a intimação e o julgamento dos atletas envolvidos em atos de 

indisciplina ou em desacordo com regulamento técnico das competições;  

 

5.6.10 Garantir a prestação dos serviços com pontualidade na forma estabelecida neste instrumento, cumprindo com 

os horários estabelecidos na tabela de jogos. 

 

5.6.11 A CONTRATADA deverá manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação previstas neste 

Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual. 

 

5.6.12 A CONTRATADA não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser observado após 

a execução dos serviços prestados, nos termos do Código Civil e da legislação aplicável à espécie, observadas as 

disposições deste Edital. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DA REVISÃO DOS PREÇOS 

 

6.1 - A Revisão de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, poderá ser solicitada, desde 

que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis que onere ou desonere excessivamente as 

obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo que: 

 

6.2 - A CONTRATADA, deverá formular a CONTRATANTE requerimento para a revisão do contrato, comprovando a 

ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as 

obrigações por ela contraídas; 

 

6.3 - Com o requerimento, a CONTRATADA, deverá apresentar planilhas de custos unitários comparativa entre a data da 

formulação da proposta, e do momento do pedido de revisão do contrato, contemplando os custos unitários envolvidos, 

evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor global pactuado; e 

 

6.4 - O CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores, informará a CONTRATADA 

quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

6.5 - Independentemente de solicitação, a CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para negociar a redução dos 

preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução 

dos preços de mercado. 

 

6.6 - Os efeitos financeiros da Revisão de Preços serão devidos a contar da data do evento que aumentou/diminuiu os custos do 

contrato, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus de demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução do custo, 

observando-se que não serão devidos juros de mora e/ou atualização monetária. 

 

6.7 - Se observada a normalidade do andamento do contrato, não serão permitidos quaisquer tipos de reajuste do valor do mesmo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS NORMAS LEGAIS 

 

7.1. O presente instrumento rege-se pelas normas constantes das Leis Federais Nos: 8.666/93, 10.520/02, 8.078/90, as normas e 

condições do respectivo edital cujo processo licitatório originou, as suas demais cláusulas, além de outras normas legais 

pertinentes à espécie. 

 

7.2. Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas disposições do respectivo Edital, as 

disposições da Lei 8.666/93, do Código de Defesa do Consumidor. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

8.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento 

vigente: 

 

... 
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.... 

 

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

 

9.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste Contrato dele decorrente, caracterizará a inadimplemento 

da licitante, sujeitando-a às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie: 

 

 a) Advertência pela inexecução total ou parcial do contrato; 

 

 b) Multa de inexecução total ou parcial dos serviços conforme itens contratados: 

 

b.1. pela inexecução do Item 1/jogos de FUTSAL: pelo não comparecimento da equipe de arbitragem multa de 

50% do valor total da rodada não executada, conforme valor contratado; 

b.1.2. pelo atraso superior a 15 minutos: multa de 20% sobre o valor total da rodada, conforme valor contratado; 

 

b.2. pela inexecução do Item 2/jogos de FUTEBOL DE CAMPO: pelo não comparecimento da equipe de 

arbitragem multa de 50% do valor total da rodada não executada, conforme valor contratado; 

b.2. pelo atraso superior a 15 minutos: multa de 20% sobre o valor total da rodada, conforme valor contratado; 

 

b.3. pela inexecução do item 3/diárias outras modalidades/DIÁRIAS: pelo não comparecimento da equipe de 

arbitragem multa de 50% do valor total das diárias não executadas, conforme valor contratado; 

b.3.1. pelo atraso injustificado superior a 15 minutos: multa de 20% sobre o valor total das diárias não executadas, 

conforme valor contratado; 

 

b.4. Pela falta de entrega no prazo de 48 horas após realizado o evento, de sumulas, atas de julgamento, relatórios de 

jogos e demais documentos oficiais de jogos, fica sujeita da aplicação de multa de R$ 200,00(duzentos reais). 

 

c) Suspensão do direito de contratar com a administração pública municipal, direta e indireta, por aplicação superior 

a 5 (cinco) multas definidas no item “b”, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no item b; 

 

d) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 

por prazo de até 5(cinco) anos, conforme disposto no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, sem prejuízo das 

demais cominações legais e contratuais.  

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade. 

 

9.2. A advertência prevista na letra "a" será aplicada pela Secretaria Municipal interessada, de ofício e a multa prevista 

na letra "b", será aplicada pela Secretaria Municipal de Finanças, após apreciação da defesa apresentada pelo 

inadimplente. 

 

9.3. As penalidades previstas nas letras "c" e "d" são de competência da Assessoria Jurídica do município. 

 

9.4. É garantido a licitante o direito de recurso e ampla defesa sobre as decisões tomadas com base, nas normas 

previstas no artigo 109 da Lei Nº 8.666/93. 

 

9.5. Os recursos deverão ser formalmente apresentados, devidamente fundamentados, e virem assinados pelo 

representante legal da empresa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1. O presente instrumento poderá ser anulado ou revogado por ato unilateral da CONTRATANTE, devidamente justificado, 

quando o interesse púbico assim o exigir, sem que caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses 

previstas na Lei 8.666/93, sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA E DO ADITAMENTO 

 

11.1. O contrato decorrente da presente licitação terá vigência até ......, podendo este prazo vir a ser prorrogado, se assim for do 

interesse da Administração Municipal e atender a legislação vigente. 

 

11.2. O presente contrato poderá ainda ser acrescido ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do 

artigo 65, § 1º da Lei Federal Nº 8.666/93. 

 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

 

12.1. As partes elegem o foro de Brusque/SC para dirimir as questões resultantes do presente contrato renunciando a qualquer 

outro. 

 

Por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 2(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal. 

 

Botuverá, ......... de ........................ de ........... 

 

 

 

 

PREFEITURA MUN. DE BOTUVERA 

Contratante 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

1._______________________ 

Gestor do Contrato 

 

2._______________________ 

Fiscal do Contrato 
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