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EDITAL DE CHAMAMENTO Nº001/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DESENVOLVIMENTO URBANO MEIO AMBIENTE 

 
O Município de Mafra, Estado de Santa Catarina, através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e Comissão instituída através da Portaria nº 
503/2019 de 18.04.2019, torna público que se encontra aberto o prazo para “contratação de 
associações e/ou cooperativas legalmente estabelecidas e reconhecidas pelo poder público 
como tal, para beneficiamento primário do material passível de reciclagem, do Município 
de Mafra-SC, composto pelo conjunto de ações como triagem, prensagem, 
acondicionamento dos resíduos recicláveis ou reaproveitáveis a serem comercializados de 
forma a destinar ao seu melhor fim, evitando assim, riscos a saúde pública, ao meio 
ambiente, dando também destino adequado ao material classificado como rejeito, através 
do Fundo Municipal de Saneamento Básico”, nos termos e condições deste Edital, cujo 
recebimento do envelope lacrado para cadastro será de 29/04/2019 à 20/05/2019, junto ao 
setor de protocolo desta Prefeitura Municipal, situada na situado na Avenida Prefeito 
Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra, nesta 
cidade de Mafra/SC. O presente Edital obedecerá às condições estatuídas neste, e será 
regido pelas normas administrativas e contábeis atinentes, bem como aos a Lei Municipal nº 
4.202 de 14 de junho de 2.016 e a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 no que for 
cabível, bem como demais legislação vigente e orientações do Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina.  
 
1- Do Cronograma 
As atividades de análise das propostas cadastradas em atendimento ao presente Edital se 
darão nas seguintes datas: 
a) A publicação do Edital no dia 26/04/2019, devendo ser realizado nos termos da legislação 
municipal; 
b) O recebimento das propostas técnicas se dará até o dia 20 de maio de 2019, sendo este 
improrrogável, salvo motivo de interesse público devidamente justificado; 
c) A divulgação das associações/cooperativas com o cadastro deferido se dará mediante 
edital próprio, sendo este publicado nos mesmos moldes do presente Edital de convocação. 
 
2- Das Condições de Participação 
As associações e/ou cooperativas precisam se cadastrar junto a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente no Programa de Incentivo as Cooperativas e 
Associações de Catadores de Materiais Recicláveis no Município de Mafra, regulamentado 
através da Lei nº 4202, de 14 de junho de 2016. 
Deverá ainda as associações e/ou cooperativas atender todas as exigências legais em sua 
totalidade o que prescreve o inciso XXVII, artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93 onde a mesma 
deverá ser composta por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público 
como catadores de materiais recicláveis.  
a) apresentarem a documentação prevista neste edital; 
b) Ser constituída e atuante preferencialmente no município de Mafra/SC; 
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c) não possuam pendências administrativas ou contábeis perante o Município de Mafra. 
2.1. Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo, as entidades interessadas 
que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:  
a) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou 
Indireta, no âmbito Federal, Estadual e Municipal ou que tiver sofrido suspensão temporária 
ou impedimento de participação em licitação;  
b) Tenham como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) do órgão ou entidade pública parceira 
ou responsável pelo Chamamento. 
c) Estejam sendo processadas, administrativa ou judicialmente, por denúncia de malversação 
de bens ou recursos de origem pública, ou estejam cumprindo penalidades impostas 
(previstas no art. 87, Incisos II e III da Lei nº 8.666/93) por qualquer órgão da Administração 
Pública, Direta ou Indireta, no âmbito Federal, Estadual e Municipal.  
d) Que tenham prestação de contas pendentes junto ao Município, reprovadas ou não 
apresentadas. 
 
3 Da Submissão das Propostas 
Para obter a devida análise da proposta, a associação/cooperativa interessada deverá 
entregar até as 17h00min do dia 20/05/2019, junto ao setor de protocolo da Prefeitura 
Municipal de Mafra/SC, envelope lacrado e identificado na forma do item 3.1 deste edital, 
contendo a documentação pertinente. 
3.1. Os interessados deverão apresentar os Documentos em um único envelope fechado, 
contendo externamente os seguintes dizeres: 

AO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
EDITAL Nº 001/2019 
DOCUMENTOS DE CADASTRO:  
PROGRAMA DE INCENTIVO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE 
MATERIAL RECICLÁVEL NO MUNICIPIO DE MAFRA 
PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA ENTIDADE E CNPJ)  

 
3.2. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, ou propostas 
protocoladas fora do prazo estabelecido neste edital.  
3.3. Após a abertura das propostas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
não será permitida a inclusão de qualquer outro documento. 
3.4. A entidade interessada deverá apresentar, obrigatoriamente, a seguinte documentação: 
a) Requerimento formal, assinado pelo representante legal da cooperativa e/ou associação, 
solicitando o cadastro; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com objeto social 
compatível com os incisos I e II do parágrafo único do art. 1º desta Lei; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; 
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa; 
f) Indicação escrita da relação de todos os associados ou cooperados integrantes, com a 
comprovação do referido vínculo; 
g) A contratada precisa ter Licença Ambiental, no mínimo em processo de adequação junto 
ao IMA. 
h) A contratada precisa atender a todos os requisitos da Lei nº 4202, de 14 de junho de 2016. 
3.5. Além da documentação prevista no item 3.4 deste edital, a associação/cooperativa 
interessada deverá apresentar plano de trabalho devidamente preenchido e assinado pelo 
representante legal da entidade, contendo informações resumidas acerca da capacidade de 
executar a coleta, a triagem, o armazenamento, a reciclagem e a comercialização e resíduos 
sólidos recicláveis conforme o que venha a ser estabelecido pelo Poder Executivo, podendo 
estas realizar uma ou mais destas atividades. 
3.6. As propostas submetidas a apreciação que estejam em desacordo com o presente edital, 
ou que não contenham os documentos previstos nos itens 3.4 e 3.5 deste edital, não serão 
analisadas pelo Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 
3.7. Poderão Participar do presente programa, preferencialmente, as cooperativas e/ou 
associações com sede no Município de Mafra, podendo ingressar no programa associações 
de outros municípios somente quando não acudirem interessados do próprio Município. 
 
4. Da Avaliação das Propostas 
Os projetos devidamente protocolados e com a respectiva documentação checada serão 
submetidos a apreciação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 
mediante comissão composta através da Portaria nº 503/2019 de 18.04.2019, tendo como 
critérios: 
a) A compatibilidade entre os objetivos e/ou finalidades estatutárias da 
associação/cooperativa inscrita;  
b) A capacidade técnica e operacional do proponente para executar o objeto; e 
c) O local da sede da associação/cooperativa inscrita. 
4.1. A aprovação do cadastro pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente não obriga a contratação da associação/cooperativa, devendo para tanto haver: 
a) demanda de coleta seletiva dentro do município; 
b) disponibilidade orçamentária e financeira; 
c) formalização do trâmite de dispensa de licitação junto ao respectivo setor. 
4.2. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente poderá requisitar 
a presença de auxílio técnico de servidores públicos, Conselhos Municipais e outras 
entidades que julgar conveniente para a análise da proposta e verificação da atuação da 
entidade postulante. 
4.3. O Cadastro será validado durante o ano em que se efetivar, devendo a renovação ser 
solicitada pela cooperativa e/ou associação com pelo menos 30 (trinta) dias do termino. 
 
5- DO PAGAMENTO  
5.1. Pela execução do serviço objeto do presente termo de referência a contratante irá 
remunerar a contratada com valor máximo global de R$ 83.430,00 (oitenta e três mil 
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quatrocentos e trinta reais) anual, divididos em 12 (doze) vezes não ultrapassando o valor 
mensal de R$ 6.952,50 (seis mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). 
5.2. A contratante pagará a importância de R$ 231,75 (duzentos e trinta e um e setenta e 
cinco centavos) por tonelada de material beneficiado. 
5.3. A contratada receberá pela quantidade de material beneficiado de até 30 (trinta) 
toneladas por mês, sendo que a quantidade excedente será considerada cota livre. 
5.4. A distribuição da demanda do material reciclado entre as cooperativas e/ou associações 
cadastradas deverá ser igualitária, sendo que os contratos e outros instrumentos de 
fomentos serão modificados sempre no ano subsequente ao do cadastro, quando já houver 
cooperativa e/ou associações contratada. 
 
6- Das Disposições Gerais 
6.1. Ao apresentar a proposta, a associação/cooperativa assume o compromisso de manter 
durante a execução do projeto, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade 
necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto, podendo o Município de Mafra 
requisitar documentação hábil a qualquer tempo. 
6.2. Qualquer alteração do projeto referente a sua estrutura ou execução deverá ser 
comunicada previamente via ofício, podendo ou não ser deferida pelo Município, desde que 
não altere o objeto do repasse. 
6.2.1.  As alterações deverão ser realizadas por meio formal, com o respectivo aditivo ou 
apostilamento, dependendo do caso. 
6.3. As entidades contratadas deverão se submeter as regras da Lei Federal nº 8.666/93 bem 
como a legislação vigente e demais orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina e da Prefeitura Municipal de Mafra/SC e do Controle Interno Municipal. 
6.4. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente poderá indeferir, 
total ou parcialmente, as propostas de cadastro quando da análise da documentação. 
6.5. Os casos omissos deste edital serão dirimidos pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 
6.6. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (47) 3641-4009(Dep. de 
Licitação) ou 3641-4020 (SDUMA) no horário das 08 hs às 12hs e das 13:30 às 17h. 
6.7. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em 
contrário existentes. 
 
Mafra/SC, 25 de abril de 2019. 
 
 
Wellington Roberto Bielecki                                          Débora Kahlow Schossig 
   Prefeito Municipal                                             Secretária Municipal de Desenvolvimento 
                                                                                               Urbano e Meio Ambiente 
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ANEXO I 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XX/2019 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE 
RESÍDUSO SÓLIDOS URBANOS OU REUTILIZÁVEIS 
EM ÁREAS COM SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE 
LIXO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
MAFRA E .............................................................. 

 
O MUNICÍPIO DE MAFRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 83.102.509/0001-72, com sede à Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar 
Edifício Francisco Grossl, Centro II, Alto de Mafra, CEP 89300-070, na cidade de Mafra, Estado 
de Santa Catarina, neste ato representada pelo Prefeito, Sr. WELLINGTON ROBERTO 
BIELECKI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 003.959.569-27, doravante 
denominada CONTRATANTE, e a (Cooperativas e/ou Associações), pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob n.º ..............................., com sede a Rua ..................................., nº ....., Bairro 
.................., na cidade de .............., neste ato devidamente  representado por seu 
representante legal, Sr. ......................................, portadora do CPF sob n.º .........................., 
no uso de suas atribuições legais, e daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, 
ajustam entre si a presente contratação, regida nos termos das cláusulas abaixo estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL  
O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, em especial o art. 24, inciso XXVII; a Lei Municipal nº 4.202 
de 14 de junho de 2.016, o respectivo Edital de Chamada Pública do “Programa de Incentivo 
as Cooperativas e Associações de Catadores de Material Reciclável no Município de Mafra” e 
a respectiva proposta apresentada pela CONTRATADA e demais documentos constantes no 
processo físico da Dispensa de Licitação nº ........../2019, que passam a fazer parte integrante 
deste contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  
O objeto deste contrato é a “contratação de associações e/ou cooperativas legalmente 
estabelecidas e reconhecidas pelo poder público como tal, para beneficiamento primário 
do material passível de reciclagem, do Município de Mafra-SC, composto pelo conjunto de 
ações como triagem, prensagem, acondicionamento dos resíduos recicláveis ou 
reaproveitáveis a serem comercializados de forma a destinar ao seu melhor fim, evitando 
assim, riscos a saúde pública, ao meio ambiente, dando também destino adequado ao 
material classificado como rejeito, através do Fundo Municipal de Saneamento Básico”, nos 
termos do “Programa de Incentivo as Cooperativas e Associações de Catadores de Material 
Reciclável no Município de Mafra”, mediante aplicação da legislação vigente e dos 
procedimentos de chamada pública realizados pelo Município de Mafra. 
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Parágrafo Único. Os serviços contratados são compostos pelo conjunto de ações como 
triagem, prensagem, acondicionamento dos resíduos recicláveis ou reaproveitáveis a serem 
comercializados de forma a destinar ao seu melhor fim, evitando assim, riscos a saúde 
pública, ao meio ambiente, dando também destino adequado ao material classificado como 
rejeito. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
A execução do presente contrato correrá pela seguinte Dotação Orçamentária. 
Dot. 236 - 339000 Aplicações Diretas 
Fonte: 124 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR  
Pela execução dos serviços descritos na Cláusula Segunda deste instrumento, a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor máximo global de R$ 83.430,00 (oitenta e 
três mil quatrocentos e trinta reais) anual, divididos em 12 (doze) vezes não ultrapassando o 
valor mensal de R$ 6.952,50 (seis mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 
centavos). A contratante pagará a importância de R$ 231,75 (duzentos e trinta e um e 
setenta e cinco centavos) por tonelada de material beneficiado. 
Parágrafo Primeiro. O pagamento será realizado mediante a verificação da quantidade 
beneficiada pela CONTRATADA no período mensal, não podendo exceder a quantidade de 30 
(trinta) toneladas/mês, sendo que a quantidade excedente será considerada cota livre. 
Parágrafo Segundo. A quantidade excedente beneficiada pela CONTRATADA não será 
remunerada pela CONTRATANTE. 
Parágrafo Terceiro. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis, sendo que 
a atualização dos valores pagos só poderá ocorrer mediante nova contratação, atendidos os 
ditames legais. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
A Contratante fará a solicitação do objeto de acordo com o disposto pela fiscalização da 
CONTRATADA, após a missão da respectiva Autorização de Serviço, cuja emissão se dará 
através de Ordem de Serviço emitida pelo setor próprio, em especial, atendendo o disposto 
no Edital e as regras do Programa Municipal. 
Parágrafo Único. A CONTRATADA deverá apresentar os valores em toneladas dos materiais 
que entram em sua sede, comprovando quais foram efetivamente beneficiadas no respectivo 
mês. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  
Obriga-se a Contratante: 
a) Ao pagamento do objeto do contrato, em conformidade com o disposto na cláusula sexta.  
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;  
c) Notificar o contratado por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer 
em função dos produtos.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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Constituem, dentre outras previstas em lei, obrigações específicas da CONTRATADA: 
a) Operar com uma organização completa, executando o serviço, com pessoal próprio ou 
terceirizado, em número suficiente, devidamente habilitado para execução de suas tarefas, 
com contínuo apoio e assessoria da CONTRATANTE; 
b) Divulgar a importância da coleta seletiva e orientar a população atendida quanto à forma 
correta de separação dos resíduos, diferenciando o que é reciclável, orgânico ou rejeito; 
c) Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal 
de sua contratação, necessária à execução do contrato.  
d A contratada será responsável pela integridade física dos associados e/ou cooperados, não 
cabendo indenização por acidente e/ou outros motivos pela contratante. 
e) A contratada será responsável pelo fornecimento e obrigatoriedade de uso de 
equipamentos de proteção individual, utilização de EPI´s e outros equipamentos obrigatórios 
e/ou necessários à execução do objeto contratrado, e crachá de identificação dos associados 
e/ou cooperados no desempenho de suas funções. 
f) Triar o resíduo recebido e separá-lo de forma a destinar ao seu melhor fim, reduzindo a 
quantidade de rejeito; 
g) Separar, limpar e acondicionar o material reciclável a ser vendido da forma menos 
agressiva à saúde e ao meio ambiente; 
h) Manter os equipamentos, as dependências do local de separação sempre limpos e 
organizados, respeitando as normas relativas ao caso; 
i) Destinar o material reciclável ao mercado buscando sempre sua reinserção na cadeia 
produtiva; 
j) O pagamento por eventuais infrações ambientais será de responsabilidade da contratada.  
k) A contratada deverá comunicar ao contratante quando aparecer resíduos perigosos ou 
contagiosos junto aos materiais recicláveis para providencias cabíveis junto ao órgão gerador 
competente.  
l) A contratada deverá prestar contas ao contratante sobre o material recebido e 
comercializado, encaminhando as notas ficais dos materiais coletados e comercializados 
mensalmente.  
m) A contratada não pode permitir despejos de detritos e triagem de resíduos em via 
pública. 
n) A contratada precisa ter Licença Ambiental, no mínimo em processo de adequação junto 
ao IMA.  
o) A contratada precisa atender a todos os requisitos da Lei nº 4202, de 14 de junho de 2016. 
p) Prestar contas à CONTRATANTE do material recebido para beneficiamento, triagem e 
prensagem, para fins de cálculos dos valores a receber, ou seja, a contratada deverá 
apresentar os valores das toneladas dos materiais que entram no barracão. 
q) Permitir a fiscalização, a qualquer tempo, das atividades pertinentes à execução do objeto 
contratado por representantes designados pela CONTRATANTE, a fim de fiscalizar os termos 
estabelecidos; 
r) Emitir comprovante mensal (ticket) do montante do material recebido para 
beneficiamento e relatórios que comprovem o mesmo; 
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s) Encaminhar para o serviço público de coleta de resíduo, qualquer material orgânico ou 
inaproveitável que possa estar misturado junto com o material reciclável, cuidando para que 
tenha destinação ecologicamente aprovada; 
t) Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus associados e/ou 
terceiros de sua contratação envolvidos na prestação dos serviços, respondendo, 
integralmente, por quaisquer danos ou prejuízos comprovadamente por eles causados ao 
pessoal ou ao patrimônio institucional ou material da CONTRATANTE ou de terceiros, em 
face da execução dos serviços, objeto do contrato; 
u) Solicitar a presença imediata da CONTRATANTE, em caso de acidentes durante a execução 
dos serviços, que ocasionem ou não danos pessoais e/ou materiais em bens da 
CONTRATANTE ou de terceiros, exceto os acidentes de trânsito de pequena monta; 
v) Reforçar, manter ou substituir o seu pessoal e/ou equipamentos, se for constatada a sua 
insuficiência ou inadequação para a realização dos serviços, objeto deste contrato, sem 
quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE; 
w) Não permitir, sob nenhuma circunstancia, despejos de detritos e triagem de resíduos nas 
vias públicas; 
x) Não permitir a solicitação de donativos em nome da CONTRATADA para uso particular sem 
autorização da mesma; 
y) Não permitir o consumo de bebidas alcoólicas em serviço; 
z) Entregar, à fiscalização da CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias úteis da assinatura deste 
contrato, relação nominal dos profissionais/empregados e associados envolvidos 
direta/indiretamente na executarão dos serviços objeto do presente contrato. 
a.a) Fornecer a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer 
informações e/ou esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato. 
a.b) Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de 
sua responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente 
contrato, inclusas as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do 
cumprimento do contrato (conforme estatuto que rege); 
a.c) A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de 
segurança e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção 
individual a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo permanecerem na obra. 
a.d) A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do 
mesmo. 
a.e) A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com a redação que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999. 
a.f) Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO  
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A supervisão do presente contrato será feita pela Contratante, através da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, através do setor próprio, quais se 
incumbirão das anotações e posterior comunicação dos atos praticados pela CONTRATADA.  
Parágrafo Primeiro. O Contratante fiscalizará e supervisionará o andamento dos serviços 
sempre que julgar necessário, através de seus profissionais habilitados, os quais deverão ter 
livre acesso aos locais onde os serviços estiverem sendo realizados. A supervisão 
compreenderá o direito de verificar os trabalhos em andamento, interromper qualquer 
trabalho em conflito com o contrato e demais documentos que possa vir a prejudicar a 
execução dos serviços contratados, aceitar alterações na sequência das atividades, conforme 
venha a ser requerido por motivo de força maior; emitir instruções técnicas ou 
administrativas, conforme sejam requeridas para uma condução mais adequada dos serviços, 
solicitar relatórios parciais dos serviços realizados. 
Parágrafo Segundo. A contratada deve permitir a fiscalização a qualquer tempo das 
atividades pertinentes á execução do objeto contratado por representantes designados pela 
contratante a fim de fiscalizar os termos estabelecidos.   
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO  
O pagamento será feito pelo Município de Mafra com prazo de até 30 (trinta) dias, contados 
do recebimento da respectiva nota fiscal, desde que conferido e aceito.  
Parágrafo Primeiro. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da nota 
fiscal/fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão 
de nota de correção, não devendo ser computado esse intervalo de tempo, para efeito de 
qualquer reajuste ou atualização do valor contratado.  
Parágrafo Segundo. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e 
obrigações advindas do fornecimento dos serviços, nem implicará em aceitação dos produtos 
em desacordo com o previsto neste Edital e seus anexos.  
Parágrafo Terceiro. O Município poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos 
seguintes casos:  
a) Paralisação do fornecimento por parte da CONTRATADA, até o reinício.  
b) Existência de qualquer débito para com o Município até que seja efetivamente pago ou 
descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Município.  
c) Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do 
Município.  
Parágrafo Quarto. No pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos devidos na 
forma da legislação, em especial o INSS e ISS.  
Parágrafo Quinto. A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota 
Fiscal, no original ou em fotocópia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao 
FGTS e INSS.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
O presente contrato terá início na data de sua assinatura, pelas partes, e vigorará até 
31/12/2019, podendo ser prorrogado conforme disposto na Lei Federal 8.666/1993 e 
atendido os termos da legislação vigente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
Nenhuma alteração contratual quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do projeto ou 
das especificações, será efetuada sem autorização da Licitante. Em se tratando de acréscimo 
de serviços, embora devidamente autorizado pela Licitante, não poderá ultrapassar  50% 
(cinqüenta por cento) se reforma, e 25% (vinte e cinco por cento) para obras e serviços, do 
valor global deste Contrato de acordo com o art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666 de 
21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores 
Parágrafo Primeiro. As alterções contratuais se darão por meio de aditamento e deverão 
respeitar o trâmite administrativo e a legislção estadual vigente. 
Parágrafo Segundo. Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos 
prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos 
fortuitos ou de força maior ou de fatos de responsabilidade da CONTRATANTE. 
Parágrafo Terceiro. Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação 
referentes aos prazos parciais e ao prazo final, serão encaminhados por escrito à esta 
Secretaria um dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão 
ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de findar o prazo final e em ambos os 
casos com justificação circunstanciada, com documentos comprobatórios, análise e 
justificativa da fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO  
A rescisão do presente contrato dar-se-á na forma e pelos motivos constantes da Seção V - 
da inexecução e da rescisão dos contratos, artigos 77-80, seus incisos e parágrafos, da lei n. 
8.666/93, em especial: 
a) não cumprimento, cumprimento irregular ou insatisfatório, pela CONTRATADA, das 
cláusulas contratuais, prazos e/ou conjunto de dispositivos legais aplicáveis ao contrato; 
b) lentidão no cumprimento do objeto contratual ou paralisação imotivada na prestação dos 
serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação à CONTRATANTE; 
c) não atendimento das determinações e recomendações regulares emanadas da 
CONTRATANTE, encarregada do acompanhamento da execução do objeto do contrato; 
d) decretação de insolvência ou dissolução da CONTRATADA; 
e) alteração social da CONTRATADA que importe na modificação da sua finalidade ou objeto 
social ou da estrutura social da mesma, desde que resulte em prejuízo à execução do 
contrato; 
f) ocorrência de caso fortuito e/ou força maior e/ou fato de terceiros e/ou, ainda, motivo de 
relevante interesse público e de amplo conhecimento que imponha a suspensão da execução 
do contrato pela CONTRATANTE, hipótese em que a CONTRATADA será remunerada na 
proporção da parcela contratual que houver executado, sem incidência de qualquer 
indenização suplementar. 
Parágrafo Primeiro. Rescindido o Contrato na forma do art. 79, I, da Lei 8666/93, é facultado 
ao CONTRATANTE:  
a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administração;  
b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos;  
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c) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigação decorrente do contrato ou 
instrumento convocatório sujeitará a Contratada à multa de mora, sem prejuízo das demais 
sanções, que será aplicada na forma seguinte: 
a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,2% sobre o valor mensal 
máximo do contrato; 
b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,4% sobre o valor mensal 
máximo do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Município de Mafra. 
Parágrafo Primeiro. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste 
contrato, o Município de Mafra poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais 
bem como das multas e penalidades previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou não 
às seguintes sanções: 
a) advertência por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinações 
necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução do objeto 
contratado; 
b) multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, quando a falta for em decorrência ao não atendimento da solicitação de correção 
apontadas pela advertência escrita (exemplos de aplicação da multa: quando a contratada se 
negar em refazer o serviço executado de forma irregular; empregar materiais que 
comprometam a qualidade dos serviços, ou que não atendam as especificações descritas no 
memorial descritivo/caderno de encargos/projetos/planilhas; prejudicar o serviço da 
fiscalização; descumprir clausulas contratuais e instrumento convocatório, dentre outras 
falhas apontadas pela fiscalização do Município).  
c) impedimento de licitar e contratar com o Município de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, na hipótese em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade 
da proposta: não celebrar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a 
proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; 
cometer fraude fiscal; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
na forma da Lei, perante o Município de Mafra. 
Parágrafo Segundo. O valor da multa aplicada poderá ser descontado dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo Município ou ainda, ou recolhido no Serviço de Tributação deste 
Município, ou ainda, judicialmente; 
Parágrafo Terceiro. As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o 
descumprimento do estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou 
impedimento, devidamente comprovado e aceito pelo Município de Mafra.  
Parágrafo Quarto. Para garantir melhor dinâmica no cumprimento das obrigações 
contratuais por parte da contratada ficam descritas as penalidades passíveis de multa ou 
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rescisão de contrato, sendo elas, falta de uso de EPI, permanência de menores de idade no 
interior do barracão, fumar ou ingerir ilícitos ou bebidas alcoólicas durante o expediente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO E DO FORO  
Vincula-se o presente contrato aos termos da Dispensa de Licitação nº XX/2019, a proposta 
da Contratada, aos documentos constantes no Processo Físico e no que couber ou no que 
este instrumento for omisso, às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações. 
Parágrafo Único. Fica eleito o foro da cidade de Mafra/SC, com prevalência sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais, pertinentes à 
execução presente Contrato.  
 
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04(quatro) 
vias de igual teor e forma.  
 
Mafra/SC, ...... de ................de 2019. 
 
 
 
 
  
 
 CONTRATANTE 
  
 
_______________________________ 
ALEXANDRE SOLESINSKI 
Secretário Municipal de Administração 
 
TESTEMUNHAS: 
1ª ____________________    2ª______________________ 
Nome:        Nome:  
CPF Nº                    CPF N° 
 
 
 
 
 
 

Visto e aprovado pelo Procurador Geral 
 
 

Jaderson Weber 
OAB/SC 32.861 

__________________________ 
MUNICÍPIO DE MAFRA 

WELLINGTON ROBERTO BIELECKI 
 PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

______________________________ 
(EMPRESA) 

(REPRESENTANTE LEGAL) 
(CARGO/FUNÇÃO) 

CONTRATADA 

____________________________ 
DÉBORA KAHLOW SCHOSSIG 

Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente 


