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Processo nº 047/2017 

 

 

Edital de pregão para a contratação 

de empresa para a Prestação dos 

Serviços de Manutenção dos Siste-

mas de Tratamento de Água em Po-

ços Artesianos do Município de Novo 

Xingu/RS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU/RS, no uso de suas atribuições, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que às 9 horas, do dia 13 do mês de novembro de 

2017, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, 

localizada na Avenida Emílio Knaak, 1160 – Centro de Novo Xingu/RS, se reunirão o pregoeiro e 

a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 135/2017 de 13 de outubro de 2017, com a finali-

dade de receber propostas e documentos de habilitação, para o fornecimento dos bens descritos 

no item 1, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002,  do 

Decreto  Municipal 014/2007, de 15 de maio de 2007, da Lei Complementar nº 123/2006, com as 

alterações da Lei Complementar nº 147/2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-

93. 

A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos 

termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação contratação de Empresa para a Prestação 

dos Serviços de Manutenção dos Sistemas de Tratamento de Água em Poços Artesianos 



do Município de Novo Xingu/RS, a serem executados em regime de empreitada por preço glo-

bal, conforme Termo de Referencia, anexo I deste edital. 

 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1.        Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atu-

arem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada 

no local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital. 

2.2.        Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá apresen-

tar, fora dos envelopes de habilitação e propostas, no momento do credenciamento: 

         a) declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de que é beneficiá-

ria da Lei Complementar nº 123/2006;  (modelo anexo II) e 

   b) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. (modelo anexo 

III) 

 2.3.  Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas no item 2.2, seu 

Representante poderá fazê-las, de próprio punho, no momento do credenciamento. 

 2.4. Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento do 

credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no item 2.2 deste edital fora dos en-

velopes de habilitação e de propostas. 

 2.5.  Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar da licita-

ção. 

 2.6.         Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 

deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelo-

pes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 01 e n° 02, 

para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU/RS 

EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2017 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU/RS 

EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2017 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 



PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 

 3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, 

por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que de-

vidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, 

no interesse da representada. 

 3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de docu-

mento de identidade. 

 3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apre-

sentada fora dos envelopes. 

 3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou asse-

melhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comer-

cial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no ca-

so de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os atos inerentes 

ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

  

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reco-

nhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em es-

pecial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de pro-

curação, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 

pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento (modelo anexo IV) outorgado pelos representantes legais da 

licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 

prática de todos os atos inerentes ao certame.  



 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 

deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer 

uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 3.4.  O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas aptas a participar do cer-

tame, que comprovarem, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 

lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

  3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obri-

gatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

             

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

 4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitan-

tes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá 

os envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

 4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 

aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

 

 5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, 

deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última da-

tada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasu-

ras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

 a) razão social da empresa; 

 b) proposta financeira, mencionando o preço global dos serviços objeto desta licitação, on-

de deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI, (impostos, 

taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc) (modelo anexo V); 

  

 Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço 

até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, 

também em eventual contratação. 

 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 



 

 6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 

oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 

poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a pro-

clamação da vencedora. 

 6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem ante-

rior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lan-

ces, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

 6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, 

em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada em segundo lugar, 

até a proclamação da vencedora. 

 6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 

para determinação da ordem de oferta dos lances. 

 6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

 6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60s (sessenta segundos) para apresentar 

nova proposta. 

 6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 0,5% (meio por cento). 

 6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente de-

sistente às penalidades constantes no item 12 deste edital. 

 6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, impli-

cará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 

apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será consi-

derado para efeito de ordenação das propostas. 

 6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o prego-

eiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, 

as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-

a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 



 6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha 

sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de 

mercado.  

 

 6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) contiverem opções de preços alternativos; 

c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do item 5; 

e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar di-

reitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que 

não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

edital. 

 6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuí-

zo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, 

na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos in-

terpostos. 

 6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Com-

pras e Licitações deste Município, conforme subitem 12.1 deste edital. 

 6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 

para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

7 - DA HABILITAÇÃO: 

 

 7.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVE-

LOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

 7.1.1 declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da 

República, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002 (modelo anexo VI); 

 



 7.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

 a) registro comercial no caso de empresa individual; 

 b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tra-

tando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documen-

tos de eleição de seus administradores; 

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funci-

onamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos re-

feridos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, 

previsto item 3 deste edital. 

 

 

 7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

 b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secre-

taria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Pro-

curadoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

 c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitan-

te; 

           d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitan-

te; 

 e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

7.1.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA: 

 

  a) 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 Tra-

balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 



 

 

7.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a)  Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Química – CRQ;  

b) Registro do Responsável Técnico no CRQ, com AFT - Anotação de Função Técnica, 

com nome do técnico e da empresa.             

 

7.1.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

 a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresenta-

ção do documento; 

 

 7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída 

pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto 

licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro es-

teja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadas-

tro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

             7.3 A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 

previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi 

declarada como vencedora do certame. 

 7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motiva-

da e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, po-

dendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os 

licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilita-

ção. 

  7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a licitante da apresentação de todos 

os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 



 7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na ina-

bilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalida-

des previstas no item 12.1, alínea a, deste edital. 

  7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 

prazo de 10 (dez) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após 

aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

 

 8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o 

menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a lici-

tante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação 

e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitan-

te declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a propo-

nente para que seja obtido preço melhor. 

 8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a ven-

cedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de 

interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, im-

portará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a inten-

ção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de re-

curso. 

 9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como 

o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se 

sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recor-

rente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

 9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 

pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

 9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 

subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do pra-



zo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele 

que houver dado causa à demora. 

 

10. DOS PRAZOS: 

 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 10 ( dez) dias, 

convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo 

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 10.3 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura, po-

dendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do 

art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

11 - DO PAGAMENTO: 

 

 11.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal, ocorrendo no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da fatura, aprovada pelo servidor responsá-

vel pela fiscalização do contrato. 

 11.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 

contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

 11.3 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula 

a matéria. 

 11.4 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualiza-

ção, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de re-

cebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

12 - DAS PENALIDADES: 

 

 12.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 

de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 



 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e sus-

pensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor es-

timado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adim-

plido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pú-

blica pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

 12.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 12.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou ina-

dimplência contratual. 

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

 13.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 

de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Novo Xingu/RS, 

Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Emilio 

Knaak, nº 1160, ou pelos telefones (54)3617-8051, no horário compreendido entre 07h30min às 

11h30min e das 13 às 17 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da 

data marcada para recebimento dos envelopes. 



 13.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações e 

Compras. 

 13.3 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a reali-

zação de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automati-

camente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

 13.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na docu-

mentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone, (modelo anexo VIII), de preen-

chimento e entrega opcional. 

 13.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por ser-

vidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

 13.6 As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas b, c 

e d, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital 

conferidos pela Administração. 

 13.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condi-

ções contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor 

inicial contratado. 

 13.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-

corrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 13.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 

anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 

Federal nº 8.666/1993). 

 

13.10. São anexos deste Edital:  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – MODELO DECLARAÇÃO BENEFICIÁRIA LEI 123/2006; 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;  

ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA;  

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES;  

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO VIII – PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS. 

 



  13.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina para dirimir quaisquer litígios oriun-

dos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 

privilegiado que seja.  

        

Novo Xingu/RS, 27 de outubro de 2017. 

         

 

JAIME EDSSON MARTINI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

Este edital foi examinado e aprovado 

quanto ao aspecto jurídico, deixando 

de manifestar-se sobre o objeto por 

não deter conhecimento técnico sobre 

o mesmo. 
 Em ........../.............../............... 

 

________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2017 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 

1 – OBJETO 

Contratação de Empresa para Manutenção dos Sistemas de Tratamento de Água em Poços Arte-

sianos do Município de Novo Xingu – RS. 

 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
A contratação do objeto é para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, que prevê a manu-

tenção dos poços tubulares de água para o consumo humano, visando o tratamento da água con-

sumida pela população. Essa ação irá melhorar a qualidade da água e consequentemente evitar 

doenças causadas por bactérias e micro-organismos contaminantes, melhorando a saúde e a 

qualidade de vida dos munícipes. 

 
3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Os  serviços serão realizados em 14 poços, localizados na Zona Urbana e  Rural, conforme rela-

ção sintética abaixo:  

 Endereço Coordenadas Geo-

gráficas 

Referencia 

Zona Urbana – 

Sede 

Av. Emilio Knaak S 27º 44’ 53,58”  

O 53º 04’ 11,45” 

Próximo a Cotrisal 

 RS 500 S 27º 44’ 37,40” 

O 53º 3’ 09,13” 

Próximo a Oficina Grellmann 

    

Zona Rural Linha 12 de Novembro S 27º 44’ 29,61” 

O 53º 02’ 10.00” 

Próximo a Elio Werkhausen 

 Linha Santo Antônio – 

1 

S 27º 46’ 39,21” 

O 53º 1’ 56.80” 

Próximo a Milton Chiavagatti 

 Linha Santo Antônio – 

2 

S 27º 46’ 54,37” 

O 53º 2’ 58,98” 

Próximo a Enei Durante 

 Linha Xingu Baixo S 27º 44’ 54,90” 

O 53º 05’ 26,53” 

Próximo a Remildo Knaak 

 Linha Paredão S 27º 44’ 13,87” 

O 53º 05’ 41,40” 

Próximo a Narciso Kuster 

 Linha Xingu Alto (1) S 27º 45’ 39,41” 

O 53º 02’ 49,45” 

Próximo a Waldemar Wahlbrinck 

 Linha Pietrobelli (1) S 27º 42’ 49,48” Próximo a Emílio Friedrich 



O 53º 05’ 39,32” 

 Linha Taquaruçu Bai-

xo 

S 27º 43’ 28,44” 

O 53º 03’ 15,51” 

Próximo a Valdecir Zanatta 

 Linha Zatti S 27º 47’ 26,53” 

O 52º 59’ 37,48” 

Próximo a Volmir Cornelli 

 Linha São Paulo S 27º 47’ 12,81” 

O 53º 01’ 00,59” 

Próximo a Cesar Bressan 

 Linha Agatti S 27º 42’ 23,13” 

O 53º 03’ 59,34” 

Próximo a Paulo Pliska 

 Linha Taquaruçu Alto S 27º 43’ 38,23” 

O 53º 02” 05,45” 

Próximo a Davi Satori 

 
4 - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

a) Prestar serviço de manutenção dos sistemas de tratamento de água (cloração ou desin-

fecção de água através da adição de cloro);  

 b) Visita semanal, por responsável técnico da empresa, nos poços para dosagem dos pro-

dutos, controle, funcionamento do sistema e coleta de água para as análises;  

c) Fornecimento de laudos técnicos e certificados de garantia da limpeza e desinfecção de 

cada abrigo; 

d) Emitir boletins de controle de cloro;  

e) Preenchimento de relatórios mensais dos trabalhos realizados; 

            f) Manter profissional com responsabilidade técnica devidamente registrada junto ao CRQ 

(Conselho Regional de Química), conforme exigência da Portaria 518 de 25/03/2004 do Ministério 

da Saúde. 

 

 
5 – VALORES ESTIMADOS (ORÇAMENTOS) 

 
 

5.1 O valor mensal, máximo, estimado para a manutenção dos poços é de: 
 

Item Unidade 
 

Descrição do Objeto 
 

Valor de Refe-
rência 

R$ 

01  Serviços 

Serviço de manutenção dos sistemas de tratamento de água (cloração 
ou desinfecção de água); visitas semanais em cada poço para dosa-
gem dos produtos, controle, funcionamento do sistema e coleta de 
água para as análises (as análises deverão contemplar 02(dois) pon-
tos do sistema, 1 (uma) na saída do tratamento e outra na rede de dis-
tribuição uma vez por mês); fornecimento de laudos técnicos;  preen-
chimento de relatórios mensais; Responsabilidade técnica devidamen-
te registrada junto ao CRQ, conforme exigência do anexo 15 da porta-
ria 2914/2011, do Ministério da Saúde. Esses serviços serão realiza-
dos em 14 (quatorze) poços, da Zona Urbana e Rural. 

 
 
2.146,67 

 



 
 
 

6 – EXIGENCIAS DE HABILITAÇÃO 
 

a)  Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Química – CRQ;  

b) Registro do Responsável Técnico no CRQ, com AFT - Anotação de Função Técnica, 

com nome do técnico e da empresa.             

 

7 – PROPOSTAS DE PREÇOS E PAGAMENTO 

 

7.1 – Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classi-

ficada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências do edital e condições 

deste Termo de Referência, apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL para o objeto da licitação. 

7.2 – A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos 

necessários à entrega do produto em perfeitas condições de uso, bem como de manutenção e/ou 

de eventual substituição de unidades defeituosas durante o prazo de garantia. 

7.3 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da 

apresentação dos envelopes de propostas de preços. 

           7.4 O pagamento do valor a ser pago em moeda corrente, será efetuado na forma de che-

que nominal em nome da empresa vencedora do certame, ou transferência bancária em conta 

corrente, em nome do contratado. 

          7.5. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualiza-

ção, a indicação do n.º do Pregão a fim de se acelerar o trâmite para a liberação do documento 

fiscal para pagamento. 

          7.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empenho, devido 

aos vínculos orçamentários. 

 
8 –  OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE  
 

8.1 – Comunicar por escrito, ao órgão fiscalizador, a existência de qualquer anomalia exis-

tente nos poços, que possa por via de consequência, resultar em falhas/ danos de maior monta; 

8.2 Realizar os serviços semanalmente, com carga horaria de 4 (quatro) horas,  em horário 

de expediente da municipalidade, a partir da assinatura do contrato.  

8.3 Disponibilizar de veículo próprio para a prestação do serviço licitado; 

8.4 Executar todos os serviços com zelo, limpeza, eficiência e pontualidade, em consonân-

cia com as normas técnicas e procedimentos específicos. 



8.5 Conhecer e praticar todas as normas de segurança, aplicáveis ao objeto deste contra-

to. 

8.6 Os insumos para cloração deverão atender os padrões de qualidade da água de acor-

do com a Portaria 2914/2011, do Ministério da Saúde. 

8.7.  Realizar plano de amostragem (o mesmo deverá ser entregue no início da execução 

do contrato). 

8.8 Apresentar  ficha técnica dos produtos utilizados, acompanhado de Laudo de Atendi-

mento aos Requisitos de Saúde (LARS) estabelecidos em norma técnica da ABNT, para controle 

de qualidade de produtos químicos, objeto do edital, conforme estabelecido no Art. 13, inciso III, 

letra “b”, da Portaria nº 2914/2011 do MS; 

8.9  Comprovante de que o profissional possui curso de transporte de cargas perigosas; 

8.10 Prestar assistência e responsabilidade técnica por profissional de nível superior na 

área de química, com fornecimento de ATF para o município; 

8.11 Indicar nome do responsável técnico, de nível superior, que prestará serviço in loco. 

 

9 – VIGENCIA CONTRATUAL 
 

9.1 – O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura, po-

dendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do 

art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993. 

 

10 – DAS PENALIDADES 
 

10.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 

de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e sus-

pensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor es-

timado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 



e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adim-

plido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pú-

blica pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

 10.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 10.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou ina-

dimplência contratual. 

 

11 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1 A despesa correra na seguinte dotação orçamentária: 

Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Unidade: 05 - Departamento de Saneamento; 

Proj./Ativ.:2.124 – Manutenção do Abastecimento de Água; 

3.3.90.39.00.00.00.00 0001 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

12 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 Cabe a Secretaria Municipal de Saúde, representada pelo servidor Douglas Frie-

drich, à fiscalização rotineira da prestação de serviço, quanto à quantidade, qualidade e compati-

bilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações. 

12.2  A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos, 

não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento do servi-

ço.  

12.3 A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de corres-

pondência oficial. 

Novo Xingu/RS, aos 25 de outubro de 2017. 
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ANEXO II 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO V DA LEI COMPLE-
MENTAR N.º 123/06) OU COMO COOPERATIVA (NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI N.º 
11.488/07)  

 
 

   DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  
 
 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico contábil) 

________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de participação 

na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 025/2017, que: 

 

(  ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 

 

(  ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 

n.º 123/06; 

 

( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 

3.600.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n.º 

123/06) 

 

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar n° 123/06. 

 

Local e data: ___________________________________________ 

 
 
     __________________________________________ 
     Nome do representante legal da empresa: 
     Nº do CPF: 

                    CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 

 

 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HA-

BILITAÇÃO. 

 

  Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

..................................................................………. (nome da licitante), CNPJ nº 

.........................................................., cumpre plenamente os requisitos de habil i-

tação da licitação do Município de Novo Xingu/RS, Pregão Presencial nº 025/2017. 

Declaramos também não estar temporariamente suspensa de participar em lic itação 

e impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada in i-

dônea para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

 

.................................., ............ de ............................ de 2017.  

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue FORA do envelope nº 01. 
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ANEXO IV 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, porta-

dor(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação 

instaurada pelo Município de Novo Xingu/RS, na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº 

025/2017, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pro-

nunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº ____________________, 

bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 Local e data. 

 

 

 __________________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida) 

Nome do dirigente da empresa 

 

 

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 

o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste proce-

dimento licitatório. 
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ANEXO V 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
Ao 
Município de Novo Xingu 
 
Prezado Sr. Pregoeiro, 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial nº 025/2017, 

acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 

PROPOSTA FINANCEIRA 

EMPRESA:         

CNPJ:     Contato: 

Endereço:                Cidade/Estado: 

Fone:                                                     E-mail:  

Item Unidade 
 

Descrição do Objeto 
 

Valor mensal 
R$ 

02  Serviço 

Serviço de manutenção dos sistemas de tratamento de água (clora-
ção ou desinfecção de água); visitas semanais em cada poço para 
dosagem dos produtos, controle, funcionamento do sistema e coleta 
de água para as análises (as análises deverão contemplar 02 (dois) 
pontos do sistema, 1 (um) na saída do tratamento e outra na rede de 
distribuição uma vez por mês); fornecimento de laudos técnicos;  
preenchimento de relatórios mensais; Responsabilidade técnica de-
vidamente registrada junto ao CRQ, conforme exigência do anexo 15 
da portaria 2914/2011, do Ministério da Saúde. Esses serviços serão  
realizados em 14 (quatorze) poços, da Zona Urbana e Rural. 

 

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite pre-
vista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 
10.520, de 17-07-2002. 

Prazo de entrega:  

Local e Data: 

 

__________________________________ 

Carimbo e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

 

 

Declaro/amos, sob as penas da Lei, que _______________________________________ (nome 

da licitante), CNPJ nº ________________________, não desenvolve trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com me-

nores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumpri-

mento do disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

Novo Xingu, ______ de __________________ de 2017. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante. 
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ANEXO VII 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE NOVO XINGU E A EMPRESA 

______________, CUJO OBJETO É MANU-

TENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO 

DE ÁGUA EM POÇOS ARTESIANOS DO 

MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS. 

 

 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ n.º 04.207.526/0001-06, sito a Avenida Emilio Knaak, 1160, na cida-

de de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON 

MARTINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 326.662.330-49, residente e domiciliado na Ave-

nida Emílio Knaak, cidade de Novo Xingu – RS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, 

e de outro lado, a empresa, inscrita no CNPJ Nº_______, com sede na______, Bairro______, no 

município de________, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr., 

brasileiro,_______, comerciante, residente e domiciliado, na cidade de______, portador do CPF 

nº______, cédula de identidade n.º_______, estabelecem o presente CONTRATO DE SERVI-

ÇOS, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições estabelecidas no 

Pregão Presencial - n.º 025/2017, constante do Processo Administrativo nº 047/2017 e conso-

ante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1 - Constitui objeto deste contrato a contratação de Empresa para a Prestação dos 

Serviços de Manutenção dos Sistemas de Tratamento de Água em Poços Artesianos do 

Município de Novo Xingu/RS,  conforme abaixo descrito: 

 



Item Descrição dos Serviços Valor Mensal R$ 

01 Serviço de manutenção dos sistemas de tratamento de água (cloração ou 

desinfecção de água); visitas semanais em cada poço para dosagem dos 

produtos, controle, funcionamento do sistema e coleta de água para as 

análises (as análises deverão contemplar 02(dois) pontos do sistema, 1 

(uma) na saída do tratamento e outra na rede de distribuição uma vez por 

mês); fornecimento de laudos técnicos;  preenchimento de relatórios men-

sais; Responsabilidade técnica devidamente registrada junto ao CRQ, con-

forme exigência do anexo 15 da portaria 2914/2011, do Ministério da Saú-

de. Esses serviços serão realizados em 14 (quatorze) poços, da Zona Ur-

bana e Rural. 

 

 

CLAUSULA SEGUNDA:  DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.2 - A Contratada obriga-se a prestar, no mínimo, 4 (quatro) horas semanais  de serviços 

para a Contratante.    

Esses serviços poderão ser realizados em até 14 (quatorze) poços, da Zona Urbana e  Rural sen-

do nos seguintes locais:  

 Endereço Coordenadas Geo-

gráficas 

Referencia 

Zona Urbana – 

Sede 

Av. Emilio Knaak S 27º 44’ 53,58”  

O 53º 04’ 11,45” 

Próximo a Cotrisal 

 RS 500 S 27º 44’ 37,40” 

O 53º 3’ 09,13” 

Próximo a Oficina Grellmann 

    

Zona Rural Linha 12 de Novembro S 27º 44’ 29,61” 

O 53º 02’ 10.00” 

Próximo a Elio Werkhausen 

 Linha Santo Antônio – 

1 

S 27º 46’ 39,21” 

O 53º 1’ 56.80” 

Próximo a Milton Chiavagatti 

 Linha Santo Antônio – 

2 

S 27º 46’ 54,37” 

O 53º 2’ 58,98” 

Próximo a Enei Durante 

 Linha Xingu Baixo S 27º 44’ 54,90” 

O 53º 05’ 26,53” 

Próximo a Remildo Knaak 

 Linha Paredão S 27º 44’ 13,87” 

O 53º 05’ 41,40” 

Próximo a Narciso Kuster 

 Linha Xingu Alto (1) S 27º 45’ 39,41” 

O 53º 02’ 49,45” 

Próximo a Waldemar Wahl-

brinck 

 Linha Pietrobelli (1) S 27º 42’ 49,48” 

O 53º 05’ 39,32” 

Próximo a Emílio Friedrich 

 Linha Taquaruçu Bai-

xo 

S 27º 43’ 28,44” 

O 53º 03’ 15,51” 

Próximo a Valdecir Zanatta 

 Linha Zatti S 27º 47’ 26,53” 

O 52º 59’ 37,48” 

Próximo a Volmir Cornelli 

 Linha São Paulo S 27º 47’ 12,81” 

O 53º 01’ 00,59” 

Próximo a Cesar Bressan 

 Linha Agatti S 27º 42’ 23,13” Próximo a Paulo Pliska 



O 53º 03’ 59,34” 

 Linha Taquaruçu Alto S 27º 43’ 38,23” 

O 53º 02” 05,45” 

Próximo a Davi Satori 

 

Devendo ser executado as seguintes tarefas: 

a) Prestar serviço de manutenção dos sistemas de tratamento de água (cloração ou desin-

fecção de água através da adição de cloro);  

b) Visita semanal, por responsável técnico da empresa,  nos poços para dosagem dos 

produtos, controle, funcionamento do sistema e coleta de água para as análises;  

c) Fornecimento de laudos técnicos e certificados de garantia da limpeza e desinfecção de 

cada abrigo; 

d) Emitir boletins de controle de cloro;  

e) Preenchimento de relatórios mensais dos trabalhos realizados; 

            f) Manter profissional com responsabilidade técnica devidamente registrada junto ao CRQ 

(Conselho Regional de Química), conforme exigência da Portaria 518 de 25/03/2004 do Ministério 

da Saúde. 

2.3 – Os serviços serão realizados em 14 (quatorze) poços, da Zona Urbana e Rural. 

2.4 – A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade dos serviços a terceiros. 

2.5 - Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos, como por exemplo: transportes, alimentação, tributos de qualquer natureza e todas as 

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO: 

 

.1- Os serviços constantes do objeto serão executados, pelo preço global, constantes na 

homologação do Processo Administrativo nº 047/2017 Pregão Presencial nº 025/2017.  

3.2 – O valor global da Manutenção dos Sistemas de Tratamento de Água dos poços é de 

R$ ______. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

 

4.1 - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste 

contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada quaisquer das hipóteses do artigo 65, 

inciso II, alínea “d”, e §5º da Lei Federal nº 8.666/93.  

Parágrafo Primeiro - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de al-

guma forma a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido 



pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a 

data de sua efetiva realização.  

Parágrafo Segundo – No caso de prorrogação de vigência do contrato, os preços poderão ser 

reajustados tendo como base de referência o IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado) da Fun-

dação Getúlio Vargas, contando-se o prazo a partir do mês anterior da assinatura do contrato.  

 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

5.1 – O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia útil ao mês subsequente a emis-

são da Nota Fiscal/Fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de Novo Xingu, situada na Avenida 

Emilio Knaak, 1160, Centro do município de Novo Xingu – RS. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

 

6.1 – O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura, po-

dendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do 

art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

 

           7.1 A despesa correra na seguinte dotação orçamentária: 

 

 Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

 Unidade: 05 - Departamento de Saneamento; 

 Proj./Ativ.:2.124 – Manutenção do Abastecimento de Água; 

       3.3.90.39.00.00.00.00 0001 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES, PENALIDADES E MULTA: 

 

8.1 - Das obrigações do MUNICÍPIO: 

8.1.1 - Efetuar através do órgão próprio controle dos serviços executados; 

8.1.2 - Efetuar pagamentos na forma e condições contratadas. 

8.1.3 - Dar ao contratado condições necessárias para a execução dos serviços, conforme 

descrito na cláusula  PRIMEIRA – DO OBJETO. 

 

 



8.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

8.2.1 – Comunicar por escrito, ao órgão fiscalizador, a existência de qualquer anomalia 

existente nos poços, que possa por via de consequência, resultar em falhas/ danos de maior mon-

ta; 

8.2.2 Realizar os serviços semanalmente, com carga horaria de 4 (quatro) horas,  em horá-

rio de expediente da municipalidade, a partir da assinatura do contrato.  

8.2.3 Disponibilizar de veículo próprio para a manutenção de referido objeto; 

8.2.4 Executar todos os serviços com zelo, limpeza, eficiência e pontualidade, em conso-

nância com as normas técnicas e procedimentos específicos. 

8.2.5 Conhecer e praticar todas as normas de segurança, aplicáveis ao objeto deste con-

trato. 

8.2.6 Os insumos para cloração deverão atender os padrões de qualidade da água de 

acordo com a Portaria 2914/2011, do Ministério da Saúde. 

8.2.7.  Realizar plano de amostragem (o mesmo será entregue no início da execução do 

contrato). 

8.2.8 Apresentar  ficha técnica dos produtos utilizados, acompanhado de Laudo de Aten-

dimento aos Requisitos de Saúde (LARS) estabelecidos em norma técnica da ABNT, para contro-

le de qualidade de produtos químicos, objeto do edital, conforme estabelecido no Art. 13, inciso III, 

letra “b”, da Portaria nº 2914/2011 do MS; 

8.2.9  Comprovar que os profissionais possuem curso de transporte de cargas perigosas; 

8.2.10 Prestar assistência e responsabilidade técnica por profissional de nível superior na 

área de química, com fornecimento de ATF para o município; 

8.2.11 Indicar nome do responsável técnico, de nível superior, que prestará serviço in loco. 

 

8.3 - DAS PENALIDADES E MULTAS: 

 

8.3.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 

de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e sus-

pensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  



c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor es-

timado da contratação; 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adim-

plido do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pú-

blica pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

8.3.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

8.3.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liqui-

dação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA NONA: DOS CASOS DE RESCISÃO: 

 

9.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  

9.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  

9.2.1. Determinada  por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos enu-

merados nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRA-

TADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

9.2.2.  Amigável, por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  de  licita-

ção, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;  

9.2.3.  Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

9.3.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 



9.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre 

que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 

10.1 - O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de Novo 

Xingu, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial con-

tratado. 

10.2 - O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Prefeitura, ou por 

acordo, na forma da Lei. 

10.3 – As alterações serão processadas através de termo aditivo, nos limites permitidos 

em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO: 

 

11.1 Cabe a Secretaria Municipal de Saúde, representada pelo servidor Douglas Frie-

drich, à fiscalização rotineira da prestação de serviço, quanto à quantidade, qualidade e compati-

bilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações. 

11.2  A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos, 

não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento do servi-

ço.  

11.3 A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de corres-

pondência oficial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA INADIMPLÊNCIA: 

 

12.1 - Aplica-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encar-

gos sociais, fiscais e comerciais e dispostos no Art. 71 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

 

13.1. Elegem as partes, independentemente de qualquer outro por mais privilegiado que 

for, o Foro da Comarca de Constantina/RS para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente 

contrato. 



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas. 

 

 

Novo Xingu - RS, XX de XXXX de 2017. 

 
 
 
________________________________            ___________________________ 
Prefeitura Municipal de Novo Xingu 
CONTRATANTE                                 CONTRATADO 
 
 
___________________________________ 
Douglas Friedrich 
Fiscal do Contrato 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
________________________    ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VIII 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU – RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E PREGÃO 
 

Pregão Presencial Nº 025/2017 
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS 

 
Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço Completo  

CEP  

Fones/Fax  

E-mail  

Site Internet  

Optante Simples SIM(  )     NÃO (  ) 

 
Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado Civil  

Profissão  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  

E-mail  

RG/Órgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa: 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  

E-mail  

 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 

 

 
 


