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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 37/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Carmem, no uso de suas atribuições legais e 

considerando o disposto nas Leis nº 8.666/1993 e nº 13.019/2014, comunica aos 

interessados que realizará a contratação de empresa ou organizações da sociedade 

civil para a prestação de serviço de separação e venda dos materiais recicláveis, 

visando a destinação correta dos resíduos descartados, passíveis de retorno ao 

seu ciclo produtivo, nos termos e condições estabelecidas neste Edital. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto deste chamamento público é a contratação de empresa ou 

organizações da sociedade civil para a prestação de serviço de separação e venda 

dos materiais recicláveis, visando a destinação correta dos resíduos descartados, 

passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo. 

 

Item  Área  Descrição do Objeto  Valor Máximo  

01  Agricultura Contratação de empresa ou 

organizações da sociedade civil para a 

prestação de serviço de separação e 

venda dos materiais recicláveis, visando 

a destinação correta dos resíduos 

descartados, passíveis de retorno ao seu 

ciclo produtivo. 

O valor global a ser pago 

será de R$ 14.544,00 

(quatorze mil, quinhentos e 

quarenta e quatro reais), 

divididos em parcelas 

mensais de R$ 1.212,00 

(hum mil duzentos e doze 

reais) 

 

2. DOS ANEXOS INTEGRATES DO EDITAL 

2.1. São partes integrantes deste edital: 

ANEXO I Termo de Referencia 

ANEXO II Requerimento de Habilitação 

ANEXO III Declaração Em Cumprimento Ao Disposto No Inciso XXXIII 

Do Art. 7º Da Constituição Federal Do Brasil 

ANEXO IV Ficha de Cadastro 

ANEXO V Modelo de Proposta 

ANEXO VI Procuração 



2 
 

 

ANEXO VII Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação, e 

que não possui servidores público no quadro pessoal da 

empresa 

ANEXO VIII Minuta do Contrato 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO DO INTERESSADO NO PROCEDIMENTO 

3.1. Cada interessado poderá nos atos do presente procedimento ter um único 

representante legal, como poderes para manifestação, mediante apresentação de um dos 

seguintes instrumentos, sempre acompanhados pela cópia do documento de identidade. 

3.2. Procuração lavrada por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, 

indicando a outorga de poderes na forma exigida, onde constem os poderes do 

outorgante, acompanhada da cópia do contrato social, ou estatuto, ou ato constitutivo, ou 

registro comercial, tendo por sugestão o modelo conforme anexo VI. 

3.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa. 

3.4. A não apresentação ou a incorreção do documento de representação não 

impedirá o proponente de entregar o envelope contendo os documentos referentes a sua 

proposta e de habilitação, mas o impedirá de manifestar-se durante o procedimento. 

3.5. O representante se responsabilizará pelos assuntos atinentes à participação da 

empresa neste procedimento, bem como sobre a prática de todos os atos a este 

pertinentes. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

4.1. A documentação deverá ser protocolada, em envelope fechado contendo na parte 

externa/frente os seguintes dados: 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022 

EMPRESA: _______ 

CNPJ: _____________  

 

4.2. Para habilitação neste CREDENCIAMENTO, a interessada deverá apresentar a 

seguinte documentação, em original ou cópia autenticada por tabelião de notas ou por 

servidor que realize a presente convocação, perfeitamente legível, juntamente com as 

cópias que serão juntadas aos autos: 

a) Requerimento de Habilitação (ANEXO II); 
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b) Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

c) Documentos pessoais do Representante Legal, e documento que habilite o 

credenciado a presentar a empresa, tais como: procuração pública ou particular 

com firma reconhecida, ou estatuto social; 

d) Cópia do estatuto ou contrato social, registrado na Junta Comercial; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, ou outra equivalente na forma 

da Lei;  

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, ou outra equivalente na 

forma da Lei;  

g) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por Lei;  

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5452, de 1º de 

maio de 1943 (CNDT); 

i) Declaração de ausência de fato impeditivo para contratar com o poder público 

(ANEXO IV); 

j) Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação, e que não possui 

servidores público no quadro pessoal da empresa (ANEXO VII); 

k) Proposta de Preço (ANEXO V); 

l) Ficha de Cadastro (ANEXO IV); 

m) Procuração (ANEXO VI); 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS DE APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

5.1. Os interessados deverão apresentar todos os documentos elencados no item 4 

deste Edital até às 08:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2022 junto a Secretaria 

Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, sito a Avenida Santos Dumont, 

491, Centro, não sendo aceitos documentos enviados por meio de correspondência, de 

acordo com o seguinte cronograma: 

 

CRONOGRAMA 

AÇÃO DATA / PRAZO 

Publicação do edital no site da Prefeitura Municipal de Santa Carmem- 

http://www.santacarmem.mt.gov.br/ tce/MT 
23/02/2022 

http://www.santacarmem.mt.gov.br/
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Divulgação do Aviso de Chamamento em outros meios de comunicação  01/02/2022 a 

23/02/2022 

Reunião de Orientação para Elaboração do Plano de Trabalho na sede 

da Prefeitura Municipal de Santa Carmem  
11/02/2022 

Entrega da Proposta e Documentação  Até 23/02/2022 

às 08:00 h 

Divulgação dos Projetos contemplados com parecer da Comissão de 

Seleção Monitoramento e Avaliação, do Conselho Municipal de 

Agricultura.  

25/02/2022 

Formalização da Parceria  28/02/2022 

 

5.2. A efetivação do credenciamento dar-se-á somente quando da apresentação de 

todos os documentos enumerados no item 4.2, sendo que a falta de qualquer um deles 

resultará na inabilitação da entidade.  

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. A Administração Municipal constituirá uma Comissão de Seleção, Monitoramento e 

Avaliação que analisará os documentos propostos pelas empresas ou organizações da 

sociedade civil e apreciará todos os Planos de Trabalhos e documentos apresentados, se 

necessário solicitar informações adicionais, realizar visitas técnicas, estabelecendo prazo 

para que as organizações se manifestem por escrito quanto ao solicitado, a fim de 

selecionar, monitorar e avaliar as entidades que atenderam os requisitos previstos na Lei 

Federal nº 13.019/2014.  

6.2. O Plano de Trabalho também será analisado pelo Controle Interno, que emitirá 

parecer quanto à execução e viabilidade do objeto.  

6.3. A Administração Municipal terá até o dia 5 de março de 2022 para divulgar as 

empresas ou organizações da sociedade civil selecionadas para execução dos serviços e 

atividades.  

6.4. Caberá recurso no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da data de 

publicação do resultado da seleção, sendo julgado pelo Gestor e Controle Interno.  

6.5. A Comissão de Seleção Monitoramento e Avaliação, utilizará os critérios citados na 

tabela abaixo para classificação dos projetos, bem como, dará devolutiva a entidade 

proponente da avaliação realizada e pontuação obtida.  

6.6. Critérios de desempate, serão adotados os seguintes critérios de desempate:  

I - Projeto com maior número de pessoas a serem atendidas;  
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II - Maior equipe envolvida com melhor currículo. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 Peso Plenamente 

Satisfatório  

Satisfatório  Insatisfatório  

Pontuação  2 1 0 

1. Viabilidade dos Objetivos 

e Metas:  
1 

   

2. Consonância com 

objetivos propostos:  
1 

   

3. Metodologia e Estratégia 

de Ação:  
2 

   

4. Viabilidade de Execução:  2    

5. Coerência no Plano de 

Aplicação de Recursos:  
2 

   

6. Experiência da Entidade 

no Serviço e no Município:  
2 

   

7. Sustentabilidade da 

Entidade:  
2 

   

08. Localização e 

Infraestrutura  
2 

   

09. Adequação aos critérios 

estabelecidos no Plano de 

Trabalho 

2 

   

TOTAL     

 

Descrição dos Critérios de Seleção dos Projetos:  

1. Viabilidade dos Objetivos e Metas: Se os objetivos específicos são viáveis e 

exequíveis. Se as metas estão de acordo com o solicitado pelo Chamamento. Peso: 1.  

2. Consonância com objetivos propostos: Se os objetivos estão de acordo com o previsto 

pela legislação. Peso: 1.  

3. Metodologia e Estratégia de Ação: Se o projeto demonstra clareza na forma como vai 

se desenvolver; deve descrever o caminho escolhido, os métodos, técnicas e estratégias 

pensadas para cada objetivo proposto. Peso: 2.  

4. Viabilidade de Execução: Se o projeto demonstra proximidade com realidade do 

território; se há coerência metodológica que viabilize a execução do projeto. Peso: 2.  
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5. Coerência no Plano de Aplicação de Recursos: Se há compatibilidade na aplicação 

dos recursos com a proposta de trabalho. Peso: 1.  

6. Experiência da Entidade no Serviço e no Município: Se a proposta traz conhecimento 

sobre realidade da comunidade ou do público-alvo; e se demonstra experiência com o 

serviço proposto. Peso: 2.  

7. Sustentabilidade da Entidade: Se a Entidade possui outras fontes de recurso e/ou 

apoio institucional. Peso: 2.  

8. Localização e Infraestrutura física: Descrever se o local e a infraestrutura prevista 

atende as necessidades do projeto. Peso: 2.  

09. Adequação aos critérios estabelecidos no Plano de Trabalho: Clareza e objetividade 

na apresentação do Plano de Trabalho, conforme previsto no Manual de Orientação para 

Formalização de Repasses Públicos ao Terceiro Setor. Peso: 2.  

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. A programação orçamentária que autoriza e fundamenta a celebração das 

parcerias é a seguinte:  

447 – 02.0701.18.541.0016.1020.0000.33.90.39.00.11.500.000000 

 

8. DA VIGÊNCIA  

8.1. O presente Contrato terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de assinatura. Podendo ser prorrogado, sucessivamente, nos termos do artigo 57, Inciso 

II da Lei Federal nº 8.666/1993 e Alterações. 

8.2. Para atender os interesses do contratante, o contrato poderá ser alterado conforme 

Inciso 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização na data, hora e local, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e local anteriormente designados, desde 

que não haja comunicação em contrário pela Comissão de Seleção. 

9.2. As normas disciplinadoras deste chamamento público serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da participação das empresas interessadas, desde que não 

comprometam o interesse da administração pública, o princípio da isonomia, a finalidade 

e a segurança do contrato. 
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9.3. As empresas participantes assumem todos os custos de preparação e 

apresentação de suas documentações, não sendo a administração pública em nenhum 

caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado deste 

chamamento público. 

9.4. O presente processo seletivo poderá vir a ser revogado, no todo ou em parte, por 

razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, ou 

anulado no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado para conhecimento dos 

participantes dos documentos de inscrição e/ou da divulgação do resultado de 

julgamento; 

9.5. A celebração de Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre o 

Município e a empresa; 

9.6. Os atos formais realizados em nome das empresas interessadas deverão ser 

praticados por representante legal que, devidamente credenciado, será o único admitido 

a intervir nas fases do procedimento de seleção e a responder pelos atos e efeitos 

previstos neste edita. 

9.7. Os pedidos de esclarecimento sobre o edital poderão ser feitos através do e-mail 

licitacao@santacarmem.mt.gov.br (66) 3562-1115 e ramal 213. 

 

Santa Carmem, 01 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

RODRIGO AUDREY FRANTZ 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao@santacarmem.mt.gov.br
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 37/2022 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

O Termo de Referência em epígrafe tem por finalidade, atender o disposto na legislação 

vigente concernente às contratações públicas, em especial ao artigo 37, inciso XXI da 

Constituição Federal e aos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem 

como, normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearão o presente Processo 

Licitatório. 

 

1. DA ÁREA SOLICITANTE E DA FISCALIZAÇÃO 

1.1. Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Industria e Comércio. 

1.2. Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, nos 

moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 a servidora Srª. Nelci Maria Atuatti Gemelli 

como fiscal e Sr. Elton Schmitt Fath como suplente, bem como o Secretário Municipal 

Sr. Marcio Luiz Schneider. 

 

2. OBJETO:  

2.1. Contratação de empresa ou organizações da sociedade civil para a prestação de 

serviço de separação e venda dos materiais recicláveis, visando a destinação correta dos 

resíduos descartados, passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo. 

 

3. DESCRIÇÃO DO ITEM 

Item  Área  Descrição do Objeto  Valor Máximo  

01  Agricultura Contratação de empresa ou 

organizações da sociedade civil para a 

prestação de serviço de separação e 

venda dos materiais recicláveis, visando 

a destinação correta dos resíduos 

descartados, passíveis de retorno ao seu 

ciclo produtivo. 

O valor global a ser pago 

será de R$ 14.544,00 

(quatorze mil, quinhentos e 

quarenta e quatro reais), 

divididos em parcelas 

mensais de R$ 1.212,00 

(hum mil duzentos e doze 

reais) 
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4. JUSTIFICATIVA DO OBJETO:  

4.1. Tendo em vista que atualmente grande quantidade de resíduos sólidos é gerada 

diariamente nos Municípios, ter uma adequada destinação destes resíduos é primordial. 

A separação visa, prioritariamente, minimizar a quantidade de resíduos sólidos 

destinados incorretamente aos aterros sanitários, destinando-os de forma 

ambientalmente adequada a processos alternativos, como a reciclagem. Tem-se, desta 

forma, um prolongamento da vida útil dos aterros e o desenvolvimento do hábito da 

separação de materiais recicláveis, o que pode ser considerada uma educação ambiental 

não formal. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA CONTRATADA E 

CONTRATANTE: 

5.1. DO MUNICÍPIO:  

5.1.1. Efetuar a coleta seletiva interna em recicláveis e não recicláveis, evitando a 

disposição dos recicláveis como rejeito; 

5.1.2. Armazenar o material em local seguro, protegido contra intempéries e ações 

de degradação, até que seja feita a sua triagem; 

5.1.3. Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução deste Contrato, avaliando os 

resultados; 

5.1.4. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega 

da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 

5.1.5. Notificar, por escrito, à detentora do Contrato da aplicação de qualquer 

sanção. 

5.2. DA DETENTORA DO CONTRATO:  

5.2.1. Manter, durante a validade do Contrato, as mesmas condições de habilitação; 

5.2.2. Executar as atividades previstas neste Contrato com rigorosa obediência ao 

objetivo pactuado; 

5.2.3. Zelar pelo bom aspecto, conservação e limpeza da Unidade de Triagem e 

seu entorno; 

5.2.4. Separar os materiais e dar destinação correta dos resíduos descartados, 

passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo; 

5.2.5. A venda dos materiais recicláveis será por responsabilidade da 

CONTRATADA. 

5.2.6. Fornecer mensalmente comprovante e relatório de venda dos materiais. 
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6. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:  

6.1. A presente solicitação de prestação de serviço, terá a validade de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de assinatura do contrato. Podendo ser prorrogado, 

sucessivamente, nos termos do artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

Alterações. 

6.2. Para atender os interesses do contratante, o contrato poderá ser alterado conforme 

Inciso 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

7.1. A contratante pagará à contratada o valor global de R$ 14.544,00 (quatorze mil, 

quinhentos e quarenta e quatro reais), dividido em parcelas de R$ 1.212,00 (hum mil 

duzentos e doze reais), conforme Lei Municipal nº 866/2021, de 14 de dezembro de 

2021, a serem pagas até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação dos 

serviços, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura; 

7.2. Havendo aditamento ao contrato, o preço dos serviços poderá ser reajustado após 

12 (doze) meses do início da vigência do Contrato, e acompanhará o índice de 

reajustamento de INPC, ou outro que vier substituí-lo. 

7.3. Os preços inicialmente contratados poderão sofrer alterações somente se 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

8. RECURSO A SER UTILIZADO 

8.1. A programação orçamentária que autoriza e fundamenta a celebração das 

parcerias é a seguinte:  

Dotação Orçamentária:  

447 – 02.0701.18.541.0016.1020.0000.33.90.39.00.11.500.000000 

 

9. TERMO DE RESPONSABILIDADE: 

9.1. Declaro, que serei responsável pelas informações prestadas confirmando a 

veracidade das informações. 

 

Santa Carmem, 1 de fevereiro de 2022. 

 

 

ALINE ALEXANDRE FRANTZ 

Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 37/2022 

 

ANEXO II 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO 

 

À Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 03/2022 

 

____(nome da empresa)____, inscrita no CNPJ nº ______, sediada na ________, CEP 

______, telefone número ______, neste ato representado por seu ________, Sr.(a) 

______, portador da carteira de identidade RG nº _____ e CPF nº_______, residente e 

domiciliado na _________, vem requerer da Vossa Senhoria se digne determinar a sua 

habilitação no Edital de Chamamento Público nº 03/2022, com vistas à prestação de 

serviço de catadores de materiais recicláveis, visando à coleta e destinação dos resíduos 

descartados, passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo no município de Santa 

Carmem/MT, bem como triagem, classificação, armazenamento e comercialização dos 

resíduos recicláveis, motivo pelo qual apresenta os documentos especificados no item 

4.2 do presente Edital. 

 

 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

___________________ 

Nome Representante Legal 

CNPJ 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 37/2022 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

 

Ilustríssimo. Sr. 

Presidente da Comissão de licitação 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem-MT 

 

Ref.: CHAMADA PÚBLICA n° ____/2022 

 

Prezado Senhor; 

 

 ___(nome da empresa)__, CNPJ/MF nº __, sediada em ____(endereço 

completo)______, por intermédio de seu representante legal Sr(a) _________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº ____, DECLARA em 

conformidade com o § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, que não existem fatos 

supervenientes e/ou impeditivos a sua habilitação no presente processo licitatório. 

DECLARA ainda para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

LOCAL E DATA 

 

___________________ 

Nome Representante Legal 

CNPJ 

 

 

 

 



13 
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 37/2022 

 

ANEXO IV 

FICHA DE CADASTRO 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

01 – EMPRESA: 

  

02 – CNPJ:  

 

03 – ENDEREÇO:  

 

04 – CEP:  

 

05 – BAIRRO:  

 

06 – FONE:  

 

07 – EMAIL:  

 

II – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 

8 – NOME:  

 

9 – CPF:  

 

10 – RG 

  

11 – FONE: 

 

12 – ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

 

 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

___________________ 

Nome Representante Legal 

CNPJ 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 37/2022 

 

ANEXO V 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

Identificação da proposta de atendimento ao edital de chamada pública Nº ____/2022 

I – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  

1. NOME DO PROPONENTE 

 

2. CNPJ 

 

3. ENDEREÇO 

 

4. MUNICIPIO 

 

5. CEP 

 

6. NOME DO REPRESENTE LEGAL 

 

7. CPF 

 

8. FONE 

 

9. BANCO 

 

10. Nº AGENCIA 

 

11. Nº DA CONTA CORRENTE 

 

 

ITEM QUANT UNID DESCRIMINAÇÃO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

      

 

 Validade da proposta: .................................. 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

___________________ 

Nome Representante Legal 

CNPJ 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 37/2022 

 

 

ANEXO VI 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

Através da presente, autorizamos o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade 

RG nº ____ e CPF sob nº ____, a participar do Chamamento Público nº __, na qualidade 

de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 

___(nome da empresa)____ e praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento. 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

___________________ 

Nome Representante Legal 

CNPJ 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 37/2022 

 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E QUE 

NÃO POSSUI SERVIDORES PÚBLICOS NO QUADRO PESSOAL DA EMPRESA 

 

 

A empresa _______________, cadastrada no CNPJ/MF nº _______________, situada a 

_______________, por intermédio do seu representante legal (ou procurador). 

DECLARA ao Município de Santa Carmem/MT, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 

17.07.2004,  exigidos no processo licitatório nº _____________  

DECLARA, Declara em não possuí em seu quadro de pessoal servidores 

públicos do poder executivo municipal, Estadual e Federal, exercendo funções técnicas, 

comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisões (inciso III, art 9º da Lei 

8.666/93 e inciso X da Lei Complementar nº 04/90). 

  

  Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por 

eventual falsidade. 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual 

falsidade. 

 

______ de __________________ de ____ 

 

 

 

____________________________________ 

(Representante Legal) 

Assinatura identificada e carimbo da proponente 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 37/2022 

 

ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ____/2022 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 37/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede à Avenida Santos Dumont, 491, Centro, no Município de Santa 

Carmem – MT, inscrita no CNPJ sob nº 37.465.283/0001-57, neste ato representada pela 

Prefeito Municipal Sr. RODRIGO AUDREY FRANTZ, brasileiro, casado, empresário, 

residente e domiciliada ___________, portadora da C.I. RG. nº. ___________ e CPF/MF 

nº. ___________, doravante denominada, CONTRATANTE, e por outro lado (nome da 

emrpesa), com sede à Av. _____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ 

sob n.º ________________________, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), 

fundamentados nas disposições Lei n° 8.666/93 e Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 

2006, e demais normas pertinentes, considerando o que consta na Chamada Pública nº 

____/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a contratação de empresa ou 

organizações da sociedade civil para a prestação de serviço de separação e venda 

dos materiais recicláveis, visando a destinação correta dos resíduos descartados, 

passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, no município de Santa Carmem/MT. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

9.2. 2.1. O presente Contrato terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de assinatura. Podendo ser prorrogado, sucessivamente, nos termos do artigo 57, 

Inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e Alterações. 

9.3. Para atender os interesses do contratante, o contrato poderá ser alterado conforme 

Inciso 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
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3.1. A contratante pagará à contratada o valor global de R$ ____ (______), dividido em 

12 (Doze) parcelas de R$ ____ (_____), a serem pagas até o 10° (décimo) dia útil do 

mês subsequente a prestação dos serviços, mediante a apresentação da respectiva Nota 

Fiscal/Fatura; 

3.2. Havendo aditamento ao contrato, o preço dos serviços poderá ser reajustado após 

12 (doze) meses do início da vigência do Contrato, e acompanhará o índice de 

reajustamento de INPC, ou outro que vier substituí-lo. 

3.3. Os preços inicialmente contratados poderão sofrer alterações somente se 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIRAS 

4.1. Para pagamento das despesas deste contrato a Prefeitura Municipal de Santa 

Carmem emitirá empenho, sob a dotação orçamentária:  

447 – 02.0701.18.541.0016.1020.0000.33.90.39.00.11.500.000000 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. DO MUNICÍPIO:  

5.1.1. Efetuar a coleta seletiva interna em recicláveis e não recicláveis, evitando a 

disposição dos recicláveis como rejeito; 

5.1.2. Armazenar o material em local seguro, protegido contra intempéries e ações 

de degradação, até que seja feita a sua triagem; 

5.1.3. Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução deste Contrato, avaliando os 

resultados; 

5.1.4. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega 

da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 

5.1.5. Notificar, por escrito, à detentora do Contrato da aplicação de qualquer 

sanção. 

5.2. DA DETENTORA DO CONTRATO:  

5.2.1. Manter, durante a validade do Contrato, as mesmas condições de habilitação; 

5.2.2. Executar as atividades previstas neste Contrato com rigorosa obediência ao 

objetivo pactuado; 

5.2.3. Zelar pelo bom aspecto, conservação e limpeza da Unidade de Triagem e 

seu entorno; 

5.2.4. Separar os materiais e dar destinação correta dos resíduos descartados, 

passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo; 
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5.2.5. A venda dos materiais recicláveis será por responsabilidade da 

CONTRATADA. 

5.2.6. Fornecer mensalmente comprovante e relatório de venda dos materiais. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

6.1. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e as indicadas na cláusula 

sétima, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos 

causados ao Município.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

7.1. A rescisão contratual poderá se dar por mútuo consenso ou nas hipóteses legais. O 

presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos 

no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

8.1. A fiscalização deste Contrato será feita por servidores designados em Termo de 

Referência pela correspondente Secretaria. Assim, de acordo com indicação da 

Secretaria, ficam nomeados os senhores servidores Srª. Nelci Maria Atuatti Gemelli 

como fiscal e Sr. Elton Schmitt Fath como suplente para acompanhamento deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

9.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sinop para esclarecer as dúvidas de 

interpretações deste Instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente, 

nos termos do art. 109 da Constituição Federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não 

foram mencionados neste instrumento.  

10.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as 

partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas abaixo que também subscrevem.  

 

 

Santa Carmem, ___ de ____________ de 2022.  
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Rodrigo Audrey Frantz 

Prefeito Municipal 

 

Empresa Detentora do Preço Registrado 

(Futura contratada) 

 

Adriano Bulhões dos Santos 

Procurador jurídico 

        Testemunha: 

            a)                                        b)                                                                           


