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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

CONTRATO Nº FUNSAE 01/2018 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° FUNSAE 01/2018 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2018 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAR O 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, PARA OS CAPÍTULOS 

DE ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS SÓLIDOS E DRENAGEM PLUVIAL E 

ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO   INTEGRADO   

DOS   RESÍDUOS   SÓLIDOS   – PMGIRS DO MUNICÍPIO DE 

CANOINHAS – SC, CONFORME DETERMINAÇÕES CONSTANTES NO  

TERMO  DE  REFERÊNCIA - ANEXO I. 

 

No dia 04/10/2018, O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA, Pessoa Jurídica de Direito Público, 

por meio do FUNSAE, CNPJ Sob n.º  83.102.384/0001-80, com  sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta   cidade   

de CANOINHAS-SC,   neste   ato   representada   por   seu   Prefeito,   Gilberto dos Passos, Brasileiro, S o l t e i r o , R a d i a l i s 

t a ,    residente   e domiciliado, R ua F r ancisco de Paula Pe r eir a , 16 05, C e nt ro , nesta cidade de Canoinhas - SC, 

portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final  assinado e no uso de suas atribuições, neste ato 

denominado simplesmente CONTRATANTE”, e de outro lado   a Empresa AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO – 

LTDA EPP, com sede Rua Fernando Machado n. 73, Sala 603, Centro, Florianópolis/SC, neste ato representado pelo Sr. Paulo 

Cesar Mencia, inscrito no CPF n° 785.728.949-34, denominada CONTRATADA, pactuam o presente contrato nos termos da 

Lei nº 8.666 de 21/06/93, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispõe o art. 

54, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada pela lei n. 8.883, de 08 de junho de 1994), e, especialmente, pelo que 

consta do capítulo III (arts. 54-80) e dos termos do edital de Tomada de Preços nº 01/2018, que passa a fazer parte 

integrante deste contrato, e, bem assim, do que está esculpida na proposta da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAR O PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, PARA OS CAPÍTULOS DE ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS SÓLIDOS E 

DRENAGEM PLUVIAL E ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS – PMGIRS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS – SC, CONFORME DETERMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO 

DE REFERÊNCIA - ANEXO I. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE RECEBIMENTO 

1- Ordem de Serviço: 

1.1 - Após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO a contratada terá prazo máximo de 08 (oito) meses consecutivos para a 

conclusão dos serviços. 

2- Local e forma de execução: Os serviços solicitados à Contratada deverão ser executados e entregues conforme 

consta do edital e anexos da licitação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1 – As dotações orçamentárias para suportar as despesas com a execução do contrato serão oriundas dos seguintes 

elementos: 

21.01.2.068.3.3.90.39.05.00.00.00, código reduzido 02, dotação utilizada para empenhar valor proporcional referente ao ano de 

2018. 

2. O valor proporcional restante referente ao ano de 2019, será empenhado com dotação orçamentária do ano de 2019.  

 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
1. Pelo objeto descrito na Cláusula Segunda deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor de 

R$ 58.840,00 (cinquenta e oito mil oitocentos e quarenta reais). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

1 - O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 dias corridos a contar da data de entrega das 

etapas do projeto, conforme o Termo de Referência. 
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2 - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência de liquidação de 

obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 

3 - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastramento da Prefeitura para 

verificação da situação da licitante vencedora em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo. 

4 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros 

ou sua colocação em cobrança bancária. 

5 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem rasura, e 

em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 

6 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, 

quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 

6.1 – O pagamento será efetuado após a execução da totalidade dos serviços contratados. 

6.2 – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações 

vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos 

previdenciários. 

7 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o 

pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não 

acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1 - O prazo de vigência do Contrato decorrente desta Licitação será até 31/05/2019 , conforme prazo de execução 

dos serviços. 

2. A execução do serviço é de 8 (oito) meses. 

 
CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

1 - A contratada prestará garantia ao Contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, 

que lhe será devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por escrito, descontado, se for o 

caso, o valor das multas porventura aplicadas e ainda não-pagas pela contratada. 

2 - Caberá à contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-Garantia; 

c) Fiança Bancária; 

3 - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

4 – O comprovante de que a contratada prestou garantia, deverá ser entregue no Setor de Contratos desta prefeitura, 

em até 10 (dez) dias corridos, após a data de assinatura do contrato. A ordem de serviço só será emitida após a 

constituição da garantia; 

5 – Em não sendo prestada a garantia contratual no prazo estipulado para tal, o contrato será rescindido. 

6 - Caso a contratada venha a solicitar prorrogação de prazo de execução da obra, e se for atendida, se a garantia não 

for constituída em espécie, a licitante deverá prorrogar o prazo da CAUÇÃO GARANTIA apresentada, por igual ou 

superior prazo do Aditivo de Prazo. A constituição da garantia deverá obedecer aos mesmos critérios da garantia inicial. 

 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

1 - Todos os serviços objeto deste contrato terão a supervisão e controle de uma equipe formada por 

servidores/técnicos e do gestor de saneamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal Sr. Adinor da Silva, podendo a mesma, a critério da Administração Municipal, ser apoiada 

tecnicamente por profissional especializado. A supervisão e controle dar-se-á por meio de reuniões periódicas de 

prestação de contas e apresentações dos resultados preliminares conforme calendário a ser estabelecido em 

comum acordo com a CONTRATADA. 

2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços 

e materiais julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas em projeto (item 1.1 do Edital), 

cabendo à contratada providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à 

extensão do prazo final de execução dos serviços. 

3 - A contratada só poderá iniciar os serviços após assinatura do respectivo Contrato e emissão da ordem de serviço. 

4 – Compete à fiscalização dos serviços pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: 



3 

 

 

4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de especificações 

técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos procedimentos e materiais 

empregados à qualidade desejada para os serviços. 

4.2 - Ordenar à contratada corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou 

em desacordo com as especificações. 

5 - A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais. 

6 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo e do Projeto 

Executivo será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização 

deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

1 - A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 

1.1 - Permitir que os funcionários da contratada possam ter acesso aos locais de execução dos serviços. 

1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução  do Contrato por um representante especialmente designado, nos termos do 

art. 67 da Lei n.º 8.666/93. 

1.3 - Notificar por escrito à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção. 

1.4 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados. 

1.5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 

1.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais. 

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas para execução exigidas na licitação. 

2 - Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Termo de Referência. 

3 - Empregar boa técnica na execução dos serviços, obedecendo todas as especificações constantes no Termo de 

Referência; 

4- Aplicar as normas técnicas vigentes na execução dos serviços, pois caberá à contratada, em qualquer caso, a 

responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação; 

5 - A administração dos serviços deverá ficar a cargo de 01 (um) engenheiro civil. 

6 - A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência das responsabilidades da licitante vencedora, quanto 

a execução dos serviços para outras entidades; 

7 - A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua total e exclusiva 

responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados; 

8 - Os documentos entregues nas diversas etapas da Consultoria durante a vigência do Contrato serão apresentados 

sempre em 01 (uma) via impressa e 01 (uma) cópia em mídia eletrônica (CD/DVD); 

9 - Os documentos relativos às etapas serão impressos em PB e/ou coloridos (quando necessário) e deverão ser 

entregues em formato A4. Mapas e projetos poderão adequar-se aos demais formatos da ABNT, adequados à escala, 

visualização e detalhamento necessários e estar devidamente dobrados. Seguirão em sua elaboração as instruções de 

editoração vigentes da ABNT (texto, rodapés, citações, figuras, tabelas, estruturação em geral de relatório, etc.); 

10 - Os arquivos das planilhas eletrônicas deverão ser compatíveis com as extensões ”.XLS” em sua versão mínima 

2007. Os arquivos de texto deverão ser compatíveis com as extensões “.DOC” em sua versão mínima 2007; incluir 

também versão completa em “.PDF” (arquivo único) de todo conteúdo; o registro fotográfico em formato ”.JPEG”; 

arquivo de desenho em extensões “.DWG, .PLT e .PDF”; 

11 - Deverão ser apresentadas as Guias de Responsabilidade Técnica (ART.), conforme a categoria profissional, 

referentes aos serviços e estudos realizados, devidamente quitados pela contratada, mesmo que realizados 

indiretamente pela mesma, mas sob sua responsabilidade; 

12 - Nas datas das entregas, conforme estipulado anteriormente, será considerado como incompleto o material que 

divergir do Termo de Referência, assim também como aquele que não atender ao discriminado abaixo;
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13 - Todo material elaborado a partir de sua entrega, serão propriedade da contratante que poderá dispor destes, e 

comporão o acervo de dados e informações com o qual a PMC trabalha. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE CONTRATUAL 

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

1. Nenhuma alteração contratual quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do projeto ou das especificações, será 

efetuada sem autorização da Licitante. 

2. As alterações contratuais se darão por meio de aditamento e deverão respeitar o trâmite administrativo e a legislação 

estadual vigente. 

3. 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 desta 

Secretaria. 

3.1. 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 QUARTA - DA RESCISÃO 

1. 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. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL 

Rescindido o Contrato na forma do art. 79, I, da Lei 8666/93, é facultado ao CONTRATANTE: 

I. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração; 

II. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das multas e indenizações a ela 

devidos; 

III. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

1 A inexecução parcial ou total do objeto do contrato ou a prática dos atos indicados nesta cláusula, constatado o nexo 

causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais, torna passível a 

aplicação das sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993 e neste instrumento, observando o contraditório e a ampla 

defesa, conforme a seguir descrito: 

a) Advertência, que poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas, por culpa da CONTRATADA, bem como no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos 

ao desenvolvimento das atividades do Município de Canoinhas, a critério da Fiscalização, desde que não caiba a 

aplicação de sanção mais grave; 

b) Multa, que será aplicada nas hipóteses de falhas, atraso injustificado, inexecução parcial ou total do Contrato, sendo 

observadas a tipificação e a base de cálculo constantes da alínea seguinte; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com do Município de Canoinhas, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, conforme os seguintes parâmetros, sem prejuízo das multas previstas e das demais 

penalidades legais: 

 
 

Tabela 01 

 
 
 

Grau da Infração 

 

Base de cálculo 

 
Multa (incidente sobre o valor 

total do contrato) 

 

Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com o Município de 

Canoinhas. 



 

 

  
 

Mínimo 
Máximo 

 

01 
 

0,2 % 
 

Não Aplicável 
 

01 Mês 

 

02 
 

2 % 
 

01 Mês 
 

06 Meses 

 

03 
 

5 % 
 

03 Meses 
 

12 Meses 

 

04 
 

10 % 
 

06 Meses 
 

18 Meses 

 

05 
 

15 % 
 

12 Meses 
 

02 Anos 

 

Tabela 02 

 

Item 
 

Tipificação 
Grau de 

Infração 

 

Incidência 

 

01 
Manter empregado sem qualificação para a execução do 

objeto; 

 

02 
Por empregado em cada 

ocorrência 
 

02 
Suspender ou  interromper a  execução do  objeto, salvo 

motivo de força maior ou caso fortuito; 

 

03 
 

Por ocorrência 

 

 
03 

Destruir     ou     danificar     documentos,     informações, 

dependências e/ou equipamentos do Município de 

Canoinhas que eventualmente tenha acesso, por culpa ou 

dolo de seus agentes; 

 

 
04 

 

 
Por ocorrência 

 

 
04 

Utilizar as dependências, informações, documentos, 

equipamentos e/ou demais facilidades do Município de 

Canoinhas para fins diversos do objeto ou sem autorização 

formal; 

 

 
04 

 

 
Por ocorrência 

 

05 
Não   executar   ou   executar   com   falha   serviço   e/ou 

fornecimento previsto, sem motivo justificado; 

 

03 
 

Por ocorrência 

 
06 

Permitir situação que origine a possibilidade de causar ou 

cause dano físico, lesão  corporal ou  de  consequências 

letais; 

 
05 

 
Por ocorrência 

 

07 
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente 

ou incompatível com suas atribuições; 

 

02 
Por empregado em cada 

ocorrência 
 

08 
Não  cumprir  horário  ou  prazo  estabelecido,  ou  ainda 

solicitação decorrente; 

 

02 
 

Por ocorrência 

 

09 
Não cumprir determinação formal da fiscalização, inclusive 

instrução complementar; 

 

02 
 

Por ocorrência 

 

10 
Não apresentar, quando solicitada, documentação fiscal, 

trabalhista e/ou previdenciária; 

 

01 
 

Por dia de ocorrência 

 

11 
Não cumprir legislação (legal ou infralegal), ou ainda norma 

técnica inerente à execução do objeto; 

 

03 
Por lei ou normativo em 

cada ocorrência 

12 Não manter as suas condições de habilitação; 02 Por ocorrência 

 
13 

Alterar  ou  não  prestar  informação  quanto  à  qualidade, 

quantidade ou  composição de  qualquer componente do 

objeto; 

 
03 

 
Por ocorrência 

 

14 
 

Atrasar o término da prestação de serviços; 
 

01 
Por dia em cada 

ocorrência 

 
15 

Apresentar documentação e/ou informação falsa; fraudar a 

execução da obrigação assumida; comportar-se de modo 

inidôneo; cometer fraude fiscal; 

 
05 

 
Por ocorrência 
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16 

Retardar ou  falhar  a  execução da  obrigação assumida, 

bem  como  para  as  demais  falhas  na  execução  não 

especificadas nos itens anteriores. 

 
03 

 
Por ocorrência 

 

2  Será  configurada a  inexecução parcial  do  objeto,  sem  prejuízo  a  rescisão  por  inadimplência, quando  houver 

paralisação da prestação dos serviços, de forma injustificada, por mais de 10 (dez) dias ininterruptos, ocasião que dará 

origem a uma multa no valor de 15% (quinze por cento) da parcela em inadimplência, assim considerada a parte do 

objeto ainda pendente de execução. 

3 Também será considerada inexecução parcial do contrato nos casos em que a CONTRATADA se enquadre em pelo 

menos 01 (uma) das situações previstas na seguinte tabela, durante a vigência do referido instrumento, ocasião em que 

se originará a rescisão contratual por inadimplência, sem prejuízo da incidência dos valores das multas previstos nas 

tabelas 1 e 2: 
 

 

Tabela 03 

 

Grau da infração 
 

Quantidade de Infrações 

 

01 
 

07 ou mais 

 

02 
 

06 ou mais 

 

03 
 

05 ou mais 

 

04 
 

04 ou mais 

 

05 
 

02 ou mais 

 

4 Será configurada a inexecução total do objeto nas seguintes hipóteses, sem prejuízos a rescisão por inadimplência, 

ocasião em que incidirá multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato quando: 

a) Houver atraso injustificado para o início da execução do objeto por mais de 05 (cinco) dias; 

b) O objeto não for aceito pela fiscalização, por deixar de atender às especificações deste instrumento. 

5 As sanções de advertência e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Canoinhas, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na 

legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências. 

6 O MUNICÍPIO DE CANOINHAS observará a boa-fé da CONTRATADA e as circunstâncias atenuantes e agravantes 

em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la 

por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela fiscalização e não tenha 

causado prejuízos ao Município de Canoinhas ou a terceiros. 

7  Na  aplicação  das  sanções  o  Município  de  Canoinhas  considerará,  motivadamente, as  razões  e  documentos 

apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público 

decorrente, bem como  os  antecedentes da  CONTRATADA, podendo deixar de  aplicá-las, se  admitidas as  suas 

justificativas, nos termos do que dispõe o art. 87, da Lei nº 8.666/1993. 

8 Na hipótese da CONTRATADA não possuir valor a receber do Município de Canoinhas e/ou não for possível suprir 

por meio da eventual garantia, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para 

efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao 

departamento competente para que seja inscrito na dívida ativa do Município de Canoinhas, podendo ainda proceder à 

cobrança judicial. 

9 O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, cumulativamente, poderá: 

a) Reter o pagamento que se originaria na obrigação não cumprida; 

b)  Reter  todo  e  qualquer  pagamento  que  extrapole  a  diferença  da  eventual  garantia  prestada,  até  o  efetivo 

adimplemento da multa, ou abater tal diferença diretamente do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, 

independentemente de notificação extrajudicial. 

10 Na ocorrência de qualquer fato que possa implicar na imposição de uma eventual penalidade, a CONTRATADA será 

notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, de 

forma a garantir o exercício dos princípios do contraditório e ampla defesa. 
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CLÁUSULA  DÉCIMA SÉTIMA -  DA  ANÁLISE  –  A  minuta  do  presente  instrumento  de  CONTRATO  foi  devidamente 

examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica desta Prefeitura, conforme determina a legislação em vigor. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO E DO FORO 

1.       Vincula-se o presente contrato ao Edital de Tomada de Preços nº FUNSAE 01/2018, 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. 

 
2. Fica eleito o foro da cidade de Canoinhas/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 Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. 

 
 
 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO             AMPLA ASSESSORIA E PLAN. – LTDA EPP 

CONTRATANTE                                                                 CONTRATADA 

           Gilberto dos Passos                                                        Paulo Cesar Mencia 

              Prefeito/Presidente do Fundo                                                     Representante 
 
 
 
 

Visto:  
        Assesssoria Jurídica 
Winston Beyersdoff Lucchiari

 
 
 
 
 

Testemunhas: 


