
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000031/2014

A LIGA ESPORTIVA REGIONAL - LIESPR

CNPJ:  09.429.883/0001-24

Rua VIELA JOSE MAIA, 52 - NOSSA SENHORA APARECIDA - Manhuaçu - MG - CEP: 36900000

ANEXO - CONTRATO Nº 000031/2014 -  SEQUÊNCIA  N°000001275

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pesquisa de Preços Nº 000051/2014 001664/2014

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - Secretaria de Cultura, Esporte e TurismoLocal

MarcaItem

ARBITRAGEM EM FUTEBOL DE CAMPO 30 MIN
conforme descrição abaixo: 1 arbitro, 1 auxiliar e 1
delegado de partida para atuarem em torneios municipais,
regionais, estaduais e nacionais. nas datas dos torneios as
partidas acontecerão simultaneamente, ficando assim a
contratada ciente de que terá de trazer maior quantidade de
equipes de arbitragem. a quantidade será informada pelo
responsável dos respectivos torneios. os arbitos e auxiliares
deverão obrigatoriamente apresentar diploma ou certificado
de curso/ capacitação de arbitragem nos últimos 2 anos,
com no mínimo 40 horas pela modalidade em que forem
atuar. a empresa contratada deverá ter em seu quadro de
funcionários um profissional formado em educação física
para coordenar a equipe de arbitragem durante as
competições. os torneios serão realizados na sede e nos
distritos dos municípios. a equipe de arbitragem deverá
comparecer nos locais dos jogos com no mínmo 30 minutos
de antecedência, ficando sujeito ao não-pagamento da
rodada em questão pelo não-cumprimento do contrato. o
transporte alimentação e quaisquer outros gastos da equipe
de arbitragem ficará por conta da empresa contratada.
a partida terá duração de 30 min. sendo 15 min. cada tempo.

5.400,0024,00 225,00UN001

ARBITRAGEM EM FUTEBOL DE CAMPO 40 MIN
conforme descrição abaixo: 1 arbitro, 1 auxiliar e 1
delegado de partida para atuarem em torneios municipais,
regionais, estaduais e nacionais. nas datas dos torneios as
partidas acontecerão simultaneamente, ficando assim a
contratada ciente de que terá de trazer maior quantidade de
equipes de arbitragem. a quantidade será informada pelo
responsável dos respectivos torneios. os arbitos e auxiliares
deverão obrigatoriamente apresentar diploma ou certificado
de curso/ capacitação de arbitragem nos últimos 2 anos,
com no mínimo 40 horas pela modalidade em que forem
atuar. a empresa contratada deverá ter em seu quadro de
funcionários um profissional formado em educação física
para coordenar a equipe de arbitragem durante as
competições. os torneios serão realizados na sede e nos
distritos dos municípios. a equipe de arbitragem deverá
comparecer nos locais dos jogos com no mínmo 30 minutos
de antecedência, ficando sujeito ao não-pagamento da
rodada em questão pelo não-cumprimento do contrato. o
transporte alimentação e quaisquer outros gastos da equipe
de arbitragem ficará por conta da empresa contratada.
a partida terá duração de 40 min. sendo 20 min. cada tempo.

1.350,006,00 225,00UN002

ARBITRAGEM EM FUTEBOL DE CAMPO 50 MIN
conforme descrição abaixo: 1 arbitro, 1 auxiliar e 1
delegado de partida para atuarem em torneios municipais,
regionais, estaduais e nacionais. nas datas dos torneios as
partidas acontecerão simultaneamente, ficando assim a
contratada ciente de que terá de trazer maior quantidade de

225,001,00 225,00UN003
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equipes de arbitragem. a quantidade será informada pelo
responsável dos respectivos torneios. os arbitos e auxiliares
deverão obrigatoriamente apresentar diploma ou certificado
de curso/ capacitação de arbitragem nos últimos 2 anos,
com no mínimo 40 horas pela modalidade em que forem
atuar. a empresa contratada deverá ter em seu quadro de
funcionários um profissional formado em educação física
para coordenar a equipe de arbitragem durante as
competições. os torneios serão realizados na sede e nos
distritos dos municípios. a equipe de arbitragem deverá
comparecer nos locais dos jogos com no mínmo 30 minutos
de antecedência, ficando sujeito ao não-pagamento da
rodada em questão pelo não-cumprimento do contrato. o
transporte alimentação e quaisquer outros gastos da equipe
de arbitragem ficará por conta da empresa contratada.
a partida terá duração de 50 min. sendo 25 min. cada tempo.

Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo:              6.975,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              6.975,00

A LIGA ESPORTIVA REGIONAL - LIESPR:                        6.975,00
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