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CHAMAMENTO PUBLICO N° 2016.10.17.001-CP

EDITAL DE CREDENCIAMENTO

O MUNICIPIO DE CAMOCIM ATRAVES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES, através da Comissao Permanente de Licitacao,
nomeada pela Portaria n° 0202003/15, de O2 de Marco de 2015, Iocalizada na Praca
Severiano Morel, s/ — Centro — Camocim/CE em conformidade com a Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteragées, comunica que recebera no prazo de
15(quinze) Dias a contar da data da publicacéo desse chamamento publico no
horério de expediente ao publico, das 08:00 as 12:00 horas, os documentos de
HABILITAQAO, inclusive as CARTAS PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO para
fins de CREDENCIAMENTO de pessoas fisicas interessadas na prestagao de
servigo de arbitragem de jogos na modalidade: Futebol de Campo no Municipio de
Camocim-CE.

1 — DO OBJETO

Contratagéo de pessoas fisicas para prestacao de servigos de
arbitragem de jogos das modalidadesz Futebol de Campo, conforme tabela de
precos aprovada pela Secretaria Municipal de Esportes de Camocim-CE, conforme
segue:

" SERVIQOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO
DESCRIQAO l Vagas I Valor
ARBITRO l sol 100,00
ARBITRO AUXILIAR 30 70,00
ARBITRO RESERVA 10 40,00

I — Os valores prescritos na tabela acima corresponde ao pagamento de atuacéo em
uma partida;
ll — Os Arbitros deverao exercer as trés fungées caso a comisséo de arbitragem
julgue necesséirio;

2 - DAS CONDIQOES PARA CREDENCIAMENTO

Os interessados deveréo apresentar os seguintes documentos:

<z5?-

— uma foto 3x4;
copia ldentidade;

— copia CPF;
— Comprovante de endereco;
- copia do titulo de eleitor;

VI — PIS ou PASEP ou lnscrigao de Contribuinte individual no INSS;
Vll — Certidao Negativa de Débitos Municipal
Vlll — Certidao Negativa de Débitos Estadual
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IX — Certidao Negativa de Débitos Federal
X - Telefone;
Xl - Apresentar declaracao de empresa ou entidade onde conste que tenha atuado
como érbitro ou auxiliar em jogos de Futebol de Campo. .

3 — DO CREDENCIAMENTO

I — A escoiha dos érbitros para credenciar-se seré feita por uma
comissao de arbitragem, que sera nomeada através de uma resolugao do Secretario
da SME, contendo: Presidente, Vice-Presidente, Secretario e Membro.

ll — O critério para a selecao dos arbitros sera realizado de acordo com
as exigéncias contidas no item 02 deste Edital.

Ill - E de inteira responsabilidade destes a escoiha e divulgacao dos
arbitros que farao parte do quadro de credenciados pela SME.

IV - O credenciamento sera realizado nas dependéncias da SME, no
horario de O8hO0 e 12hO0, dentro do periodo habil do Chamamento Publico.

V - O periodo para credenciamento inicia-se na data da publicacao,
com termino previsto para 31 de Dezembro de 2016.

Vl - Estarao credenciados a realizar os servicos, as pessoas que
apresentarem corretamente a documentacao exigida, concordando com os valores
propostos pela Secretaria Municipal de Esportes.

4 — DA PRESTAQAO DOS SERVIQOS

l - Os servioos contratados serao prestados nos locais onde estiverem
ocorrendo os jogos, em datas e horarios determinados pela SME;

ll — A Secretaria Municipal de Esportes de Camocim, escoihera entre
os arbitros e auxiliares credenciados os que atuaréo nos jogos das modalidades
referidas sendo que nas convocacées seréo estipulados os locals, as datas e os
horarios dos jogos.

6 s - no PAGAMENTO E DOTAQOES ORQAMENTARIAS
I — O pagamento sera efetuado até o 10° (décimo) dia util apos o

término de cada fase do evento;

ll — O Contratado devera emitir nota fiscal de prestacéo do servigo;

lll — O Contratado néo podera cobrar qualquer complementacao de
valores dos servicos prestados, relativos a alimentacao, transporte e outros;
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IV - As despesas decorrentes do presente contrato correrao a conta da
dotagao orcamentarias n° 1401 .O4.122.0402.2.074 — MANUT DA SEC DE
ESPORTE, Elemento de Despesa 33.90.36.00.

6 - DAS couoicoes GERAIS
I — Os sen/igos serao prestados por profissionais autonomos, néo

gerando qualquer tipo de vinculo empregaticio;

ll - Fica facultado o credenciamento de servidores da administracao,
desde que que apresente declaracao de compatibilidade de horarios;

III - Os demais direitos e obrigacoes das partes seréo objeto de
contrato de prestacao de servico, na forma da minuta de contrato que faz parte
deste Edital;

IV — Outras informacées poderéo ser obtidas junto a Secretaria
Municipal de Esportes de Camocim, Iocalizada na Rua Humaita, s/n° - Praia,
Municipio de Camocim-CE.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicacao.

CAMOCIM, (CE), 1 de OUTUBRO de 2016.
\ \.

MARC NTONIO PONTES
Presidente da CPL
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_ ANEXO I
. ‘A.

TERMO DE REFER§ENClA

1. OBJETIVO

A, SECRETARIA DE ESPORTES, tem por objetivo a CONTRATAQAO DE PESSOAS
FISICAS PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS NA
MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME TABELA DE PREQOS APROVADA
PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, conforme
especificacoes constantes do Anexo I, parte integrante deste processo

IQ ' ~— I:~~  Rs
Realizagéo de atividades inerentes a
fazer cumprir as regras do jogo para o

I qual tenha sido designado. Ele
O1 Arbitro de trabaihara em cooperaoao com os 30 . 100 00

Futebol arbitros assistentes e o quano arbitro, ’
de acordo com a regulamentaoao da
Confederacao Brasileira de
Futebol (CBF).
Realizacao de atividades inerentes
ao ajudar 0 arbitro a guiar 0 jogo

02 Arbitro Auxiliar segundo as Regras de acordo com a 30 70,00
regulamentacao da Confederacéo
Brasileira de Futebol (CBF);
Realizacao de atividades inerentes a
Substituir o 1° arbitro ou o 1°

I assistente, em caso de falta de
03 Arbitro Reserva condicoes de jogo por parte de 10 40,00

algum dos dois, de acordo com a
regulamentacao da Confederacéo
Brasileira de Futebol (CBF).

I — Os valores prescritos na tabela acima corresponde ao pagamento de atuagao em
uma partida;
II — Os Arbitros deverao exercer as trés fungoes caso a comisséo de arbitragem
julgue necessario;

2 - DAS CONDIQOES PARA CREDENCIAMENTO

Os interessados deverao apresentar os seguintes documentos:

I — uma foto 3x4;
ll - copia ldentidade;
III — copia CPF;
IV — Comprovante de endereco;
V — copia do titulo de eleitor;

Praqa Severiano Morel, S/N — Centro — Carnocim ~ OE / CEP 62.400 000 H
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VI - PIS ou PASEP ou lnscricao de Contribuinte Individual no INSS;
VII — Certidéo Negativa de Débitos Municipal
VIII — Certidéo Negativa de Débitos Estadual
IX — Certidao Negativa de Débitos Federal
X - Telefone; ' '
XI — Apresentar declaracao de empresa ou entidade onde conste que tenha atuado
comoarbitro ou auxiliar em jogos de Futebol de Campo.

3 - DO CREDENCIAMENTO

I - A escoiha dos arbitros para credenciar-se sera feita por uma comissao de
arbitragem, que sera nomeada através de uma resolucao do Secretario da SME,
contendo: Presidente, Vice-Presidente, Secretario e Membro.

ll — O critério para a selecao dos arbitros sera realizado de acordo com
as exigéncias contidas no Item 02 deste Edital.

Ill - E de inteira responsabilidade destes a escoiha e divulgacao dos
arbitros que faréo parte do quadro de credenciados pela SME.

IV - O credenciamento sera realizado nas dependéncias da SME, no
horario de 08h00 e 12hO0, dentro do periodo habil do Chamamento Publico.

V - O periodo para credenciamento inicia-se na data da publicacao,
com termino previsto para 31 de Dezembro de 2016.

VI — Estarao credenciados a realizar os servicos, as pessoas que
apresentarem corretamente a documentagao exigida, concordando com os valores
propostos pela Secretaria Municipal de Esportes.

4 — DA PRESTAQAO DOS SERVIQOS

I - Os sen/icos contratados serao prestados nos locais onde estiverem
ocorrendo os jogos, em datas e horarios determinados pela SME;

ll — A Secretaria Municipal de Esportes escolheré entre osi arbitros e
auxiliares credenciados os que atuarao nos jogos das modalidades referidas sendo
que nas convocagées serao estipulados os locals, as datas e os horarios dos jogos.

s - no PAGAMENTO E DOTAQAO ORQAMENTARIA
I — O pagamento sera efetuado até 0 10° (décimo) dia util apos o

término de cada fase do evento;

ll — O Contratado devera emitir nota fiscal de prestacéo do servico;
Ill — O Contratado nao podera cobrar qualquer complementacéo de

valores dos servicos prestados, relativos a alimentacao, transporte e outros;
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IV - As despesas decorrentes do presente contrato correrao a conta da
dotagao orcamentarias n° 1401.04.122.0402.2.074 — MANUT DA SEC DE
ESPORTE, Elemento de Despesa 33.90.36.00.

6 - DAS CONDIQOES GERAIS
I — Os sen/loos serao prestados por profissionais auténomos, nao

gerando qualquer tipo de vinculo empregaticio;

ll — Fica facultado o credenciamento de servidores da administracao,
desde que apresente declaracao de compatibilidade de horarios;

Ill - Os demais direitos e obrigacées das partes serao objeto de
contrato de prestacao de servigo, na forma da minuta de contrato que faz parte
deste Edital; I

IV — Outras informagées poderéo ser obtidas junto a Secretaria
Municipal de Esportes, Iocalizada na Rua Humaita, s/n, Bairro Praia, Municipio de
Camocim-CE.

JARBAS A O EIRA
Secretério Municipal de sportes.Fe

1/
Praga Severiano Morel, S/N — Centro — Camocim - CE / CEP 62 400 OOO
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ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

A
Comissao Permanente de Licitagao
Camocim-Ce.

REF.: CHAMAMENTO PUBLICO N° 2016.10.17.001-CP.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa documentacao exigida para credenciamento para
a execucao dos servicos constantes do Edital de Chamamento Publico N° 2016.10.17.001-
CP, especificamente com relacao aos seguintes servigos, conforme abaixo assinalado:

( ) - Todos os servicos constantes dos 03 ltens.
( ) - Apenas os servigos constantes do(s) ltem(ens) __, _,

Manifestamos, neste ato, nossa concordéncia com os precos fixados pela Administragao,
constantes do Anexo I do processo em referéncia.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias. corridos, a
contar da data da apresentagéo da nossa documentagéo junto a SME.

Segue, em anexo, toda documentacao requerida para habilitacéo, tudo, de acordo com o
citado edital.

Finalizando, declaramos, sob as penas da Lei, que estamos de pleno acordo com todas as
condicées estabelecidas no edital e seus anexos e que nao existe nenhum fato impeditivo
que possa obstar a nossa participacao no referido processo.

Anexos: Documentos de habilitacao

Atenciosamente,

Nome do representante Legal
CPF N° - __

W
Praqa Severiano Morel, S/N — Centro — Carnocim - OE / CEP 62 400-000
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, Iocalizada na Praca Severiano
Morel, s/n, inscrito no CNPJ sob o n° O7.660.350/0001-23, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES - SME, com sede administrativa, na Rua
.......................... Bairro Praia, Municipio de Camocim-CE, representado neste ato
pelo Secretario deste orgao publico, Sr. JARBAS ARAUJO FERREIRA, doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado [...], portador do CPF [...] e RG [...],
residente e domiciliado na RUA: [...], na cidade de [...], doravante denominado
CONTRATADO, ajustam e contratam a prestacao de sen/icos de arbitragem, que se
regera pelo disposto neste contrato, na Lei n° 8.666/93 e alteracées posteriores,
aplicando-se supletivamente as normas e principios de direito administrativo e de
direito comum pertinentes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO _
CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE
ARBITRAGEM DE JOGOS NA MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME
TABELA DE PREQOS APROVADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO
MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO
Os servicos do presente contrato serao prestados nos locais onde estiverem
ocorrendo os jogos, em datas e horarios a serem determinados pela SME, onde o
contratado compromete-se a estar in loco com 30 (Trinta) minutos de antecedéncia.
CLAUSULA TERCEIRA - oo PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA
O pagamento sera efetuado até o 10° (décimo) dia util apos o término de cada fase
do evento, mediante a apresentacao do documento fiscal correspondente a
realizacéo do respectivo sen/ico.
As despesas decorrentes do presente contrato correréo a conta da dotacao
orcamentarias n° 1401.04.122.0402.2.074 — MANUT DA SEC DE ESPORTE,
Elemento de Despesa 33.90.36.00.

1 .-
CLAUSULA QUARTA - DA RESCISAO - I
O presente contrato podera ser rescindido, independente de qualquer notificacao
judicial ou extrajudicial, no caso de nao cumprimento as determinagées do
regulamento de cada evento.
CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA E DO PRAZO
O presente contrato tera vigéncia a partir da sua assinatura, com duragéio ate 0 final
do evento.
CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES GERAIS
Os sen/loos serao prestados por profissionais auténomos, nao gerando qualquer tipo
de vinculo empregaticio.
CLAUSULA SETIMA - no FORO.
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Para dirimir toda e qualquer questao que derivar deste contrato, fica eleito 0 Foro de
Camocim, CE, que é comarca deste Municipio, com renuncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme,
declaram ambos as partes aceitar todas as disposigées estabelecidas nas clausulas
do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposicées legals e
regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (trés) vias na presenca de duas
testemunhas abaixo assinadas.

Camocim,CE, de de 2016

Secretaria Municipal de Esportes

Contratado

Testemunhas
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