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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº  0...../2015 
 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, QUE 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS 
VALOS-RS E A .............................................................. 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, Pessoa Jurídica de 
Direito Público, CNPJ/MF n.º 89.708.051/0001-86, com sede na Rua Rubert, nº 900, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ADAIR TOLEDO, brasileiro, casado, do 
comércio, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 272.545.930-34, 
doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado na condição de CONTRATADA a 
...................................., pessoa jurídica de direito privado, com seda na Rua ..................., 
nº ........., na cidade de ...................., neste ato representada pelo seu .............., o Sr.: 
................................, .........., .................., residente na cidade .................., portador do 
CPF. nº ................... Por este instrumento particular, as partes retro-mencionadas e 
qualificadas, têm entre si justo e firmado o presente Contrato constante das seguintes 
cláusulas, termos e condições a seguir definidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO - O objeto do presente Contrato é a prestação do 
serviço de arbitragem do campeonato municipal de Futsal/2015, sendo:  
 

Nº  DE RODADAS Nº DE JOGOS Vlr.por Rodada R$ TOTAL R$ 

13 04   

02 03   

01 02   

02 01   

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - O preço ajustado 
para esta contratação é de R$ .......... (.......................................), pagos conforme 
andamento das rodadas, após a prestação dos serviços, mediante a apresentação da 
Nota Fiscal e o visto fiscal do contrato, conforme Processo Licitatório na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL nº 029/2015. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS – VIGÊNCIA - O prazo desta contratação será 
de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado pelas partes mediante Termo Aditivo até o 
limite previsto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS E OBRIGAÇÕES- A empresa CONTRATADA, 
assume a responsabilidade pelo recolhimento das obrigações sociais e proteção aos seus 
empregados, bem como obrigações comerciais e tributárias, referente à execução deste 
contrato, comprometendo-se, ainda, a observar as regras oficiais de futsal, ainda escalar 
árbitros filhados a Associação Gaúcha de Futsal (FGFS).  
 

 Parágrafo Único - O CONTRATANTE, através do seu DMD compromete-se a dar 
todas as condições de segurança para que os árbitros, possam desempenhar 
condignamente suas funções. 



2 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES -. Pela prestação de serviços em desacordo 
com o contratado, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), do valor total da 
proposta, por dia, que não poderá ultrapassar a 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva 
adequação dos serviços. Após 02 (duas) ocorrências e/ou após o prazo para adequação, 
poderá, também, ser rescindido o contrato e imputada à licitante vencedora, a pena 
prevista no art.87, III, da Lei nº. 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 
 
  Parágrafo Único -. Será facultado à licitante, o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas 
nesta cláusula. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL - O presente 
contrato poderá ser rescindido nos termos do art. 78 e com a observância do art. 79, 
ambos da Lei 8.666/93. 

     Parágrafo Primeiro - A EMPRESA CONTRATADA reconhece os direitos da 
Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 
8.666/93. 

                Parágrafo Segundo - O contrato poderá ser alterado na forma estabelecida 
nos incisos I e II, do art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO -  As despesas decorrentes da execução do 
presente Contrato onerarão a seguinte Dotação Orçamentária MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO DESPORTO/ 12.366.00172.2.035/ OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA /3.3.90.39. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de CRUZ 
ALTA/RS, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as 
questões judiciais provenientes do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DA REGÊNCIA - O presente Contrato reger-se-á pelas normas 
estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
                   Justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor 
e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais. 

 
                                                                     Fortaleza dos Valos, .... de setembro de 2015. 
 
Testemunhas:                                                            
                                                                                                    ADAIR TOLEDO 
 ..........................................................                                         PREF.  MUN. DE FORTALEZA DOS VALOS 
                                                                                                                          CONTRATANTE 
                                                                                 
.......................................................... 
                                                                                                                     ......................................... 
                                                                                   ................................................................... 
                                                                                                   CONTRATADA   
                                                                                                                                                                                          


