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CONTRATO Nº 38/2022. 

 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2022. 

 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE 
ALCÂNTARA E A ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DO SUL, DE ACORDO COM 
A LEI MUNICIPAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara – RS, com 
sede na Av. Central, nº 89, na cidade de Dom Pedro de Alcântara, com 
inscrição no CNPJ nº 01.640.339/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. Alexandre Model Evaldt, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 
704.832.640-91. 
 
CONTRATADO: Associação de Árbitros do Sul, situada na Rua Joaquim 
Hoffmaister, 841, Getúlio Vargas, Torres/RS, portadora no CNPJ sob nº 
27.749.685/0001-20, neste ato representada pelo Presidente Sr. Pedro Paulo 
Nicolau Filho, portador do CPF nº 557.160.750-53, representante legal da 
associação. Tem justo e contratado o presente Termo de Contrato, mediante 
as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  
O contratado compromete-se a prestar serviços de arbitragem, nos jogos do 
Campeonato Municipal de Futebol Sete 2022, TAÇA MARINO EVALDT 
RAUPP, com data de início prevista para o dia 01 de maio de 2022 e termino 
para o dia 26 de junho de 2022, sendo um total de 13 (treze) rodadas, com dois 
árbitros em cada rodada. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:  
O valor total do presente contrato será de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a ser 
pago pelo contratante ao contratado, referente à prestação dos serviços 
contratados, sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) a rodada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O pagamento será efetuado semanalmente após a realização dos jogos, 
conforme a prestação do serviço realizado, na tesouraria da Prefeitura 
Municipal de Dom Pedro de Alcântara. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
Acordam as partes que o presente pacto é celebrado até o dia 31 de agosto de 
2022. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
As despesas decorrentes de presente contrato correrão por conta da respectiva 
rubrica orçamentária.  
 
 



 
CLÁUSULA SEXTA: 
Os direitos adquiridos através deste contrato são intransferíveis, ficando 
vedado ao contratado transferir em parte ou num todo o objeto deste contrato, 
ficando o contratado sujeito as sanções previstas no caput do artigo 87 e seus 
incisos e parágrafos e caput do artigo 96, incisos II, III e IV, ambos da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
O presente contrato ficará automaticamente rescindido, caso o contratado 
descumpra o exposto no caput dos artigos 77 e 78 e seus incisos da Lei 
8.666/93, sendo que a rescisão também poderá ocorrer de acordo com exposto 
no artigo 79 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
Os cancelamentos das rodadas, se necessários, deverão ser comunicados ao 
contratado com antecedência mínima de duas horas. 
 
CLÁUSULA NONA:  
Fica designado como representante da Administração, para acompanhar e 
fiscalizar a execução do contrato, nos termos da lei o Sr. Rodrigo Boff Daitx, 
vice prefeito municipal, o qual atestará a aceitabilidade dos serviços prestados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
As partes aqui contratadas elegem o foro da cidade de Torres-RS, para 
dirimirem eventuais dúvidas que possam surgir na execução deste contrato. 
 
  E por estarem as partes juntas e contratadas assinam o presente 
instrumento particular de contrato, em três vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 
     
                                        Dom Pedro de Alcântara, 28 de abril de 2022. 

. 
 

 
 
_________________________              __________________________ 
Alexandre Model Evaldt                                Pedro Paulo Nicolau Filho 
    Prefeito Municipal                                  Associação de Árbitros do Sul                                         
     CONTRATANTE                                             CONTRATADA                                                                                                 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_______________________                             __________________________   


