
 

 

 

 

 

 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2017 

 
 

Termo de contrato que celebram o município de Novo 

Xingu e a empresa Jaime Dal Pupo- ME, cujo objeto é 

manutenção 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 cidade 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 Avenida Emílio Knaak, cidade de Novo 

Xingu – RS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a 

empresaJAIME DAL PUPO- ME, inscrita no CNPJ nº 05.148.707/0001-63, com sede 

na Travessa da Pátria nº 51, Bairro centro, no município de Constantina, doravante 

denominada CONTRATADA, representada neste ato pela Sra. Vera Lucia Pizzi Dal 

Pupo, brasileira, casada, residente e domiciliada na Travessa da Pátria nº 51, Bairro 

centro, na cidade de Constantina, portador do CPF nº681.817.870-72, cédula de 

identidade n.º9045709129, estabelecem o presente CONTRATO DE SERVIÇOS, 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 consoante 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 mensais; Responsabilidade técnica 
devidamente 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. 

 
 
 
 
1.000,00 

 

CLAUSULA SEGUNDA: DA PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS 

 

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 

eRural sendo nos seguintes locais:  

 Endereço Coordenadas 
Geográficas 

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 ElioWerkhausen 

 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 RemildoKnaak 

 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” Próximo a Waldemar 



 

 

 

 

 

 

O 53º 02’ 49,45” Wahlbrinck 
 Linha Pietrobelli (1) S 27º 42’ 49,48” 

O 53º 05’ 39,32” 
Próximo a Emílio Friedrich 

 Linha Taquaruçu 
Baixo 

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 VolmirCornelli 

 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 

 
Devendo ser executado as seguintestarefas: 

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

ou desinfecção 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)Manterprofissionalcomresponsabilidade 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: 
 
3.1- 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$ 12.000,00 (doze mil reais). 

 
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 alguma 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 Fundação 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 

emissão 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, 

podendo 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 monta; 

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

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

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

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

consonância com as normas técnicas e procedimentos específicos. 

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

contrato. 

8.2.6Os 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 

Atendimento 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; 

8.2.9Comprovar 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 suspensão 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 estimado 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 Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato; 

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

Administração 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 Pública 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 

liquidação 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 

enumerados nosincisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se 

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

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

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 contratado. 

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: 

 

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

Friedrich, à fiscalização rotineira da prestação de serviço, quanto à quantidade, 

qualidade e compatibilidade 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 serviço.  

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

correspondência oficial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA INADIMPLÊNCIA: 
 
12.1 - Aplica-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 

encargos 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, 20 de Novembro de 2017. 
 
 
 
 
___________________________                                    _______________________ 
JAIME EDSSON MARTINI                JAIME DAL PUPO- ME 
     Prefeito Municipal                                                                 Contratada 
 
_________________ 
Douglas Friedrich 
Fiscal do Contrato 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1.________________________    2.________________________ 
 
 


