
TERMO DE CONTRATO

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Campinas -SP, na rua Açai, n° 492,
CEP nO13.092-587, de um lado, na qualidade de CONTRATANTE, a Confederação Brasileira de Clubes - CBC, inscrita
no CNPJ sob o nO 00.172.849/0001-42, neste ato representado pelo Sr. Jair Alfredo Pereira, e, de outro lado, na
qualidade de CONTRATADA, o escritório Ariosto Mila Peixoto Advogados Associados, com sede na Avenida Paulista,
nO1.337 - cj. 31 - CEP 01311-200 - Bela Vista - São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob nO05.857.075/0001-07, com
registro na Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional São Paulo sob o nO7.701 e Inscrição Municipal nO3.259.009-1,
neste ato representada por Ariosto Mila Peixoto, brasileiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nO
17.974.101-9 SSP/SP e do CPF nO 116.302.678-64, adjudicatária do objeto da Concorrência nO NLP 017/2015,
autorizada no Processo NLP 0122/2015, têm entre si justo e contratado, nos termos do que determina o Regulamento
de Compras e Contratações da Confederação Brasileira de Clubes - CBC e obedecidas as disposições contidas no
Edital e seus Anexos, aos quais se vincula o presente instrumento, o que se segue:

cLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

A CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária da Concorrência nONLP 017/2015, sob o regime de empreitada por
preço unitário, obriga-se a cumprir o estabelecido neste instrumento contratual, o qual tem por objeto a contratação da
prestação de serviços jurídicos especializados na área contenciosa e de consultoria juridica em matéría de Direito
Público, especificamente no ãmbito de aquisições e contratos administrativos, conforme as características e descrições
informadas no Termo de Referência - Anexo 11.

cLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrígações da CONTRATADA, além de outras fixadas neste contrato, no Edital e Anexos, bem como no
Regulamento de Compras e Contratações da Confederação Brasileira de Clubes - CBC as seguintes:

I - manter, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de qualificação e habilitação exigidas para assinatura deste instrumento;

11- cumprír o objeto da presente avença de acordo com o Anexo 11- Termo de Referência e com a Proposta de Preços,
na estrita observância da legislaçâo pertinente em vigor;

111- nâo divulgar quaisquer dados, conhecimentos e resultados decorrentes da execução do objeto deste Contrato, sem
prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
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cLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste instrumento contratual e no respectivo
seguintes:

I • assegurar á CONTRATADA o recebimento dos créditos decorrentes do adimplemento de suas obrigações;

11 - fornecer todas as informações, esclarecimentos e condições necessárias á plena execução do objeto do presente
ajuste.

cLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

Os prazos para a prestação dos serviços são aqueles estabelecidos no Anexo 11- Termo de Referência do Edital.

S l' - A prestação de serviços, objeto do presente Contrato, será acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de
Contratações, a qual anotará, em registro próprio, qualquer ocorrência havida que esteja em desacordo com os termos
do ato convocatório, seus Anexos ou deste instrumento contratual, determinando, em decorrência disto, o que for
necessário á regularização das falhas observadas.

cLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Qualquer alteração contratual deverá observar o disposto no Regulamento de Compras e Contratações da
Confederação Brasileira de Clubes - CSC.

cLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
REAJUSTE.

O preço total do objeto enunciado na Cláusula Primeira deste ajuste é de R$166.130,OO (cento e sessenta e seis mil
e cento e trinta reais). A CONTRATANTE executa os seus pagamentos aos fomecedores nos dias 5, 15 e 25 de cada
mês, ou, na coincidência com finais de semana ou feriados, no dia útil imediatamente seguinte. Assim, constatado o
cumprimento da obrigação e trâmites internos de aprovação, o pagamento será efetuado em um dos dias mencionados
acima, desde que observado, no entanto, o prazo minimo de 5 (cinco) dias úteis ao da apresentação da nota fiscal,
contados a partir do primeiro dia útil ao do recebimento do documento, acompanhado dos documentos de cobrança,
das certidões do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e á Divida Ativa da União
atualizadas, se necessário, sem qualquer correção monetária.

S l' - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão á conta de recursos destinados a este Projeto,
cuja fonte de recursos é proveniente das despesas administrativas destinados á CBC, de acordo com a Lei n'
9.615/1998 (Lei Pelé), com o Decreto n' 7.984/2013 que a regulamenta e com a Portaria n' 01 de 2014 do Ministério do
Esporte.

S 2' - Caso o dia do pagamento recaia em dia não útil, esse será efetuado no primeiro dia útil subsequente, se~certo
que, mesmo nesse caso, manter-se-á, na fatura, o dia do vencimento. ,

~
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S 3' - As Notas Fiscais, requerimentos de pagamento, bem como os documentos de cobrança da CONTRATADA,
deverão ser entregues na CSC, em seu Departamento de Contabilidade. As notas fiscais deverão conter os descritivos
de cada serviço realizado.

S 4' - Havendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos pela variação do IGP-M, calculado pela Fun
Getulio Vargas - FGV.

S 5' Para efeito do imposto (ISS) incidente sobre a nota fiscal, deverão ser consideradas as seguintes condiçõ
R ri

1_De acordo com a Instrução Normativa DRM/GP n' 001 do municipio de Campinas, onde se encontra a sede da ,
a Sociedade de Advogados estabelecida fora deste municipio, interessada em participar deste orçamento, deverá se
cadastrar no CENE, caso esteja inserido na Tabela I do anexo 11da referida Instrução Normativa. Caso não seja feito o
cadastro, o ISS (5% do valor da nota) será descontado do pagamento).

11• Conforme o artigo 2' da Lei Complementar 116: O imposto não incide sobre: a prestação de serviços em relação de
emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de
sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados.

S 6' O valor contratado poderá ser reajustado depois de decorridos 12 (doze) meses. A repactuação de preços será

feita mediante a aplicação do IGP-M, calculado pela Fundação Getulio Vargas - FGV.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDICÕES PARA A CONTRATACÃO

A CONTRATADA exibe, neste ato, as certidões expedidas pelo FGTS e INSS (ou a nova certidão federal que
contempla as contribuições da seguridade social) com prazo de validade em vigor, que demonstrem sua regularidade

no cumprimento dos encargos estabelecidos em lei, obrigando-se a atualizá-Ias sempre que se vencerem no prazo de

execução deste Contrato, como condição para liberação do respectivo pagamento.

cLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS

Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e seguro, inclusive aqueles relativos a
tributos, impostos e taxas, inclusive de administração, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem como
despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais com frete e entrega, o valor dos
materiais, custos com viagens, hospedagem, alimentação e outros gastos realizados para a execução dos serviços,
matérias-primas, mão de obra, inclusive horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxilio alimentação, auxílio
transporte e transporte local, sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não tr sfere á

CONTRATANTE o õnus pelo seu pagamento, não podendo onerar a presente avença.

- I
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cLÁUSULA NONA- DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente designado para

tanto, ao qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em confonmidade com o previsto no edital e na
proposta da CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconfonmidade na execução do
contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das

providencias exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado.

cLÁUSULA DÉCIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das condições técnicas, comerciais ou juridicas estabelecidas no edital, contrato caracterizará o
descumprimento das obrigações assumidas e poderá acarretar ao participante as seguintes penalidades, previstas no

instrumento convocatório:

I - advertência;
11- multa;
111- suspensão temporária para participar dos processos seletivos da CSC e de suas entidades filiadas e, por
consequência, de contratar com a mesma, pelo prazo minimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro)

meses, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório.

9 1° - As penas previstas nos incisos I, 11e 111desta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, sem
prejuizo da rescisão do ajuste por ato unilateral da CSC bem como a aplicação das demais disposições do RCC da

CSC.

9 2° - Das Multas:

I - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE, ensejará a multa correspondente a 30% do valor do ajuste ou, a critério da CSC, multa
correspondente á diferença do preço resultante de nova aquisição para realização da obrigação não cumprida,

prevalecendo a de maior valor.

11- A inexecução total do ajuste ensejará a aplicação de multa de 30% do valor do ajuste ou, a critério da csc~ulta
correspondente á diferença do preço resultante de nova aquisição para realização da obrigação não cum rida,

prevalecendo a de maior valor. 0 _.
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111- A inexecução parcial do ajuste ensejará a aplicação de multa de 20% calculada sobre o valor dos materiais não
entregues ou serviços não executados ou, a critério da CBC, multa correspondente á diferença do preço, resultante da

nova aquisição, referente á parcela da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor.

IV - O descumprimento injustificado de prazos fixados no contrato para entrega de materiais e execução de serviços
com prazos determinados ensejará a aplicação das seguintes multas, que incidirão sobre o valor das obrigações não

cumpridas:
a - atraso de até 15 dias = 0,5% por dia de atraso
b - atraso de 16 a 30 dias = 0,6% por dia de atraso
c - atraso de 31 a 60 dias = 0,8% por dia de atraso

V - O atraso superior a 60 dias será considerado inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso.

VI - Nos casos de materiais não entregues, o atraso será contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do

prazo estabelecido para a entrega.

VII - Nos casos de materiais entregues e não aceitos, o atraso será contado a partir do l' dia útil subsequente ao prazo

estabelecido para a nova entrega.

VIII - O descumprimento das obrigações que ferem critérios e condições previstos nos contratos de prestação de
serviços contínuos e que não configurem inexecução total ou parcial do ajuste ou mora no adimplemento, ensejará a
aplicação de multa de 5% que incidirá sobre o valor mensal contratual correspondente ao mês da ocorrência.

9 3' - Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será a contratada notificada da infração e da penalidade
correspondente, para apresentar defesa no prazo de 5 dias úteis contados do l' dia útíl subsequente ao recebimento da

notificação.

9 4' - Recebida a defesa, a autoridade competente deverá manifestar-se motivadamente sobre o acolhimento ou

rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade.

9 5' - No caso de aplicação de quaisquer das sanções, a(s) mesma(s) deverá(ão) ser publicada s) no Sitio E~trôniCO

da Confederação Brasileira de Clubes - CBC.
. .,
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9 6° - O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito da ampla
defesa à contratada, serà descontado do primeiro pagamento subsequente devido à Contratada decorrente de
execução contratual e no caso de não haver pagamentos pendentes à contratada, o valor da multa deverà ser recolhido
à CBC, por meio de depósito bancàrio, no prazo de até 05 dias contados da publicação da multa no Sitio Eletrõnic

Confederação Brasileira de Clubes - CBC.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderà ser rescindido nas hipóteses previstas no Regulamento de Compras e Contratações da

CBC.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DESCONTOS

Os valores de quaisquer indenizações, bem como das multas aplicadas pela CONTRATANTE, serão descontados do

pagamento devido à CONTRATADA.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência deste instrumento serà de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do Regulamento de

Compras e Contratações da CBC.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLACÃO APLICÁVEL

A execução deste Contrato serà disciplinada pelo regulamento de Compras e Contratações da CBC, sendo regulada
por clàusulas e preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os principios de teoria geral dos contratos

e as disposições de direito privado.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas/SP, por mais privilegiado que outro seja, para conhecer e dirimir quaisquer

,_ ,"",,00 d, pre~",oot"". ~,
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Para firmeza e validade do que ora se estabelece, foi lavrado este Termo, o qual lido e achado conforme pelas partes,
ante as testemunhas a todo ato presentes, eu, Edilson Novais de Souza, lavrei o presente Termo em 2 (duas) vias de

igual teor e para um só efeito.

Campinas, 05 de fevereiro de 2016.

/
ARIOSTO MlLA PEIXOTO ADVOGADOS A

,
CONTRATADA

Testemunhas:

"'"";"' •••••~ '"'"o
CPF/MF: 310.862.578.04

/v
/

Eduardo I va Alves

<----cPEJM~037. 18:796-67
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