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PROCESSO N° 033/2021 

 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 

1-  TOMADA     DE     PREÇOS     PARA     CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DOS PARÂMETROS DE CONTROLE SEMESTRAL E 

ANUAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DE SÃO MARTINHO DA SERRA, RS. 

O  Prefeito  Municipal  de São Martinho da Serra/RS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  

de conformidade com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal nº. 8.883, 

de 08 de junho de 1994, TORNA PÚBLICO, que às 09:00 horas do dia  10 de Maio de 2021, 

na Sede  da  Prefeitura  Municipal,  reunir-se-á  a  Comissão  de  Licitações  com  a  finalidade  

de receber propostas referentes à presente Tomada de Preços.  

1. DO OBJETO  

1.1 Constitui objeto  do  presente  edital  a  contratação de empresa para realização de análises 

dos parâmetros de controle semestral e anual de qualidade da água do Sistema de 

Abastecimento de Água de São Martinho da Serra, RS, conforme detalhado no Anexo I- do 

edital-. 

*Os serviços  acima  descritos,  deverão  ser  realizados  em  07  (sete)  poços (Pontos de 

Captação) e 05 reservatórios (Saídas de Tratamento) e 01 (uma) Rede de Distribuição,  

conforme detalhado no quadro 5-Anexo 01 do edital. 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1  - Se  a  empresa  enviar  representante  que  não  seja  sócio-gerente  ou  diretor, far-se-á 

necessário credenciamento, com menção expressa de conferência de amplos poderes, 

inclusive  para  o  recebimento  de  intimação  para  desistência  de  recursos.  A não 

apresentação do credenciamento não implica a inabilitação do licitante, mas o impede de 

manifestar-se, nas sessões, contra as decisões tomadas pela Comissão Permanente de 

Licitações.  

2.2  -  A  empresa  que  pretender  se  utilizar  dos  benefícios  previstos  nos  artigos 42 a 45 

da  Lei Complementar n° 123/2006, de  14 de dezembro de 2006 e  Lei Municipal nº. 

1.205/2010, de 16 de novembro de 2010, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa 

e  Empresa  de  Pequeno  Porte  dá  outras  providências, deverá  apresentar,  no  envelope  da 

habilitação, certidão  emitida  pela  Junta  Comercial  (conforme  artigo  8°  da  Instrução 

Normativa  n°  103  de  30/04/2007)  ou Declaração  firmada,  de  que  se  enquadra  como 

microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  além  de  todos  os  documentos  previstos  

para habilitação.  
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2.3  -  O  credenciamento  do  licitante  como  microempresa ou  empresa  de pequeno  porte,  

somente  será  procedido  pela  Comissão  Permanente  de  Licitações,  se  o interessado 

comprovar tal situação jurídica, na forma estabelecida no item 2.2 deste Edital.  

2.4 - A não comprovação de enquadramento da empresa como ME ou EPP, na forma do  

estabelecido  no  item 2.3  deste  Edital,  significa  renúncia  expressa  e  consciente, 

desobrigando  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  dos  benefícios  da  Lei  Complementar  

n° 123/2006 aplicáveis ao presente certame.  

2.5 - A responsabilidade pela declaração de enquadramento, conforme previsto nos itens  

anteriores,  é  única  e  exclusiva  do  licitante  que,  inclusive,  se  sujeita  a  todas  as 

consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.  

3 - DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 

3.1As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações, no dia, hora e local 

mencionados no preâmbulo, em uma via impressa, assinada em sua última folha e rubricadas 

nas  demais  pelos  proponentes  ou  seus  representantes  constituídos,  sem  rasuras  ou  

emendas, em dois envelopes distintos, contendo na sua parte externa e fronteira, a seguinte 

inscrição:  

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS 

 TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021 

 ENVELOPE Nº. 01 - DOCUMENTAÇÃO  

PROPONENTE - NOME DA EMPRESA  

 

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS 

 TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021 

 ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA  

PROPONENTE - NOME DA EMPRESA 

 

 3.1 - O envelope nº. 01 deverá conter:  

3.1.1  –  Certidão  de  registro  cadastral  CRC  relativa  à  presente  licitação, fornecida 

pelo Município de São Martinho da Serra/RS expedido pela Secretaria de Administração.  

3.1.2 - Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante;  

3.2 - O Envelope nº 02  deverá conter: 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

Av. 24 de Janeiro, 853 · CEP 97190-000 · Fone 55 3277 1100 · Fax 55 3277 1101 · São Martinho da Serra · RS  
gabinetesms@via-rs.net 

 I  -  Proposta  financeira  em  reais  em  valor  individual  para os  Ponto de Captação-Item 

01, Saídas de Tratamento-Item 02 e Rede de Distribuição- Item 03 constante dos subitens 

do objeto, e o valor total para a integralidade do objeto 

II  –  Validade  da  proposta  de  no  mínimo  60  (sessenta)  dias,  a  partir  da  data  da 

abertura dos envelopes. Caso não conste na proposta a validade, subentende-se 60 

(sessenta) dias.  

a) -  A  proposta  que  for  apresentada  com  valores    acima  do valor estimado em 

edital, estarão automaticamente desclassificada.  

III  -  A  vigência  do  Contrato  decorrente  desta  licitação  será  de  12  (doze)  meses 

consecutivos,  contados  da  data  da  assinatura   do  respectivo  Termo   Contratual,  

podendo  ser prorrogado, nos termos do art.57, inc. II da Lei nº8.666/93, e suas alterações 

posteriores  

IV  -  O  preço  contratado  poderá  ser  reajustado,  após  01  (um  )  ano  de  vigência,  a 

contar da data da assinatura do contrato, estabelecendo o reajuste pelo IGPM-FGV 

acumulado dos último 12 (doze) meses.  

3.3 - Os interessados em participar da presente Tomada de Preços deverão se cadastrar  até  

o  dia  04 de  maio  de  2021,  mediante  a  apresentação  dos  seguintes documentos: I - 

Habilitação Jurídica:  

a) Cédula de identidade dos diretores ou sócios-proprietários; 

 b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c) Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  

se tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhando  

de documentos de eleição de seus administradores;  

d) Inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhada  de  prova  

de diretoria em vigor;  

e) Decreto   de   autorização,   em   se   tratando   de   empresa   ou   sociedade   estrangeira   

em funcionamento  no  País,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento  expedido  

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 f) Caso  o  licitante  seja  representado  por  procurador,  deverá  ser  juntada  procuração,  

com poderes  ao  procurador  para  decidir  a  respeito  de  todos  os  atos  que  forem  

necessários  ao andamento da licitação. 

 II -  Regularidade Fiscal: 

 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  
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b) Prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes estadual  ou    municipal,  relativo  ao 

domicílio  ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  compatível  com  o  

objeto contratual;  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;  

d) Certidões negativas do FGTS e CNDT; 

 III - Qualificação Técnica:  

Licitante 

a) Apresentação de  atestado de capacitação técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito 

Público   ou   Privado,   devidamente   registrado   no   Conselho   Profissional   competente, 

comprovando  que  a  empresa  licitante  está  executando  ou  executou  com  bom  

desempenho, serviço pertinente e compatível nas características do objeto da presente 

licitação; 

 b)   Registro   da   empresa   no   Conselho   Regional   de   Química   (CRQ),   com   certidão   

de regularidade atualizada; c) Registro do Responsável Técnico no CRQ, com AFT (Anotação 

de Função Técnica), com nome do técnico e da empresa;  

d)   Alvará   Sanitário,   de   Localização   e   Funcionamento,   da   licitante   expedido   pelo 

Município/Sede da empresa licitante;  

e) Licença de operação para depósito dos produtos químicos utilizados pela licitante; 

 f)  Apresentação  de  ficha  técnica  dos  produtos  químicos  utilizados,  acompanhados  de  

Laudo de  Atendimento  dos  Requisitos  de  Saúde  estabelecidos  em  norma  técnica  da  

ABNT,  para controle de qualidade do produto químico objeto deste edital, conforme 

estabelecido no artigo 13, inciso III, letra “b”, da portaria nº 2914/2011, do Ministério da 

Saúde, ou outra que venha a substituí-la;  

IV - Qualificação Econômica Financeira:  

a) Balanço patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  

e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da Empresa vedada 

a sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  

índices oficiais quando encerrado a mais de três meses da data de apresentação da proposta;  

b) Certidão Negativa de falência ou  concordata  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, expedida a menos de 30 (trinta) dias da data do cadastramento;  

Os  documentos  constantes  dos  itens  I  a  IV  poderão  ser  apresentados  no original,  ou  

mediante  fotocópia  autenticada  pelo  tabelião  ou  funcionário  do  município,  ou publicação 

em órgão da imprensa oficial.  
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V- OUTROS DOCUMENTOS:  

 

a) Declaração da proponente de Idoneidade (modelo no anexo II) deste edital. 

 

4 - DA HABILITAÇÃO DAS ME E EPP 

4.1  -  A  microempresa  e  a  empresa  de  pequeno  porte  que  atender  ao  item 2.2 deste  

Edital,  que  possuir  restrição  em  qualquer  dos  documentos  de  regularidade  fiscal, 

previstos nos itens 3.3. II letras C e D , pertinentes à “Regularidade Fiscal” do item 3.3 deste 

Edital,   terá   sua   habilitação   condicionada   à   apresentação   de   nova   documentação,   

que comprove a sua regularidade, em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 

declarada como vencedora do certame.  

4.1.1  -  O  benefício  de  que  trata  o  item 4.1,  não  eximirá  a  microempresa  ou empresa  

de  pequeno  porte  da  apresentação  de  todos  os  documentos,  ainda  que  apresentem 

alguma restrição.  

4.2  -  A  não  regularização  da  documentação,  no  prazo  fixado  no  item 4.1, implicará  na  

decadência  do  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  penalidades  (conforme  o 

estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei nº. 8.666/93), 

sendo   facultado   à   Administração   convocar   os   licitantes   remanescentes,   na   ordem   

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

5 - DO JULGAMENTO 

5.1 - O julgamento será procedido pela Comissão de Licitações.  

5.2 - Para efeitos de julgamento esta Licitação é do tipo menor preço global.  

5.3 - Esta Licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 

44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº. 8.666/93.  

5.4  -  Em  caso  de  empate  entre  duas  ou  mais  propostas,  após  obedecido  o disposto no 

§ 2º, do artigo 3º, da Lei nº. 8.666/93, será utilizado o sorteio em ato público, com a 

convocação prévia de todos os licitantes.  

5.5  -  Como  critério  de  desempate,  será  assegurada  preferência  de  contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte que atenderem ao item 2.2 deste Edital.  

5.5.1  -  Entende-se  como  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas apresentadas  

pela  microempresa  e  empresa  de  pequeno  porte,  sejam  iguais  ou superiores  em  até  

10%  (dez  por  cento)  à  proposta  de  menor  valor  (empate ficto).  

5.5.2  -  Ocorrendo  empate,  na  forma  do  item  anterior,  na  fase  de  classificação das 

propostas, proceder-se-á da seguinte forma:  
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a) A ME ou EPP detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas após solicitação da Comissão Permanente de Licitações, nova proposta, 

por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 

considerada vencedora do certame.  

b)  Se  a  ME  ou  EPP,  convocada  na  forma  da  alínea  anterior,  não  apresentar nova  

proposta,  inferior  à  de  menor  preço,  será  facultada,  pela  ordem  de classificação,  às  

demais  ME  e  EPP,  que  se  enquadrarem  na  hipótese  do  item 5.5.1  deste  Edital,  a  

apresentação  de  nova  proposta,  no  prazo  e  na  forma prevista na alínea “a” deste item.  

c) Se  houver  duas  ou  mais  ME  e/ou  EPP  com  propostas  iguais,  será  realizado sorteio 

para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na 

forma das alíneas anteriores. 

 5.5.2  -Se  nenhuma  ME  ou  EPP  satisfazer  as  exigências  do  item 5.5.2  deste Edital,  será  

considerado  vencedor  do  certame  o  licitante  detentor  da  proposta originalmente de menor 

valor.  

5.5.3 - O disposto nos itens 5.5 a 5.5.2 neste Edital, não se aplica às hipóteses em  que  a  

proposta  de  menor  valor  inicial  tiver  sido  apresentada  por  ME  ou EPP.  

5.5.4 - Ocorrendo as situações previstas no item 5.5.1, a Comissão Permanente de  Licitações  

comunicará  a  ME  ou  EPP,  por  intermédio  de  fax  ou  correio eletrônico. 

6 - DOS RECURSOS  

6.1 Em  todas  as  fases  da  presente  Licitação  serão  observadas  as  normas  previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109, da Lei nº. 8.666/93. 

7 - DO PRAZO PARA A ENTREGA DO OBJETO LICITADO 

7.1 – As análises deverão ser realizadas semestralmente para os Pontos de Captação e Saídas 

de Tratamento e anual para a Rede de Distribuição conforme determina o preâmbulo do 

presente edital e detalhado no Anexo I- do edital.  

8 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será  efetuado  até o dia 10 (dez) do mês subsequente  ao da prestação  dos  

serviços,  mediante  a  emissão  de  Nota Fiscal   pela Empresa licitante vencedora, após 

recebimento de relatório ou laudo, apresentando os resultados das análises, bem como, a 

metodologia adotada e responsável técnico pela realização da coleta das amostras e análise 

dos parâmetros de qualidade.  

8.2 – A entrega do relatório ou laudo deverá ser entregue e  atestado por servidor público 

designado. 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

Av. 24 de Janeiro, 853 · CEP 97190-000 · Fone 55 3277 1100 · Fax 55 3277 1101 · São Martinho da Serra · RS  
gabinetesms@via-rs.net 

9. DAS PENALIDADES  

9.1  -  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  Contrato,  a  Administração  poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar ao(à) Contratado(a) as seguintes sanções:  

a) advertência;  

b) multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato; 

 c)   suspensão   temporária   de   participação   em   licitação   e   impedimento   de contratar 

com o município, por prazo não inferior a 02 (dois) anos;  

d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração Pública,   

enquanto   perdurarem   os   motivos   determinantes   da   punição,   ou   até   que   seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou.  

9.2 – O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5  (zero  

vírgula  cinco  por  cento)  por  dia  de  atraso,  limitado  ao  máximo  de  10%  (dez  por 

cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 

9.3 – O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor total da obrigação.  

9.4   –   Na   aplicação   das   penalidades   previstas   no   Edital,   o   Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 

contratado(a), podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do 

artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº. 8.666/1993.  

9.5 – As penalidades serão registradas no cadastro do(a) contratado(a), quando for o caso.  

9.6  –  Nenhum  pagamento  será  efetuado  enquanto  pendente  de  liquidação qualquer  

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

inadimplência contratual. , 

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1  -  Não  serão  consideradas  as  propostas  que  deixarem  de  atender  qualquer das 

disposições do presente edital.  

10.2  -  Em  nenhuma  hipótese  será  concedido  prazo  para  a  apresentação  de documentação 

e propostas exigidas no edital e não apresentadas na reunião de recebimento.  

10.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, substituição das propostas ou quaisquer 

outros documentos.  

10.4  -  Só  terão  direito  a  usar  a  palavra,  rubricar  as  propostas,  apresentar reclamações 

ou recursos, assinar a ata, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da 

Comissão de Licitações.  
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10.5  -  Uma  vez  iniciada  a  abertura  dos  envelopes relativos  à  documentação, não serão 

admitidas à Licitação os participantes retardatários. 

10.6  -  O  Município  reserva-se  o  direito  de  aceitar  uma  ou  rejeitar  todas  as propostas.  

10.7 - As despesas, objeto da presente Licitação, correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

11- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

11.1 As despesas referentes a realização do objeto especificado, ocorrera, por conta de 

recursos Municipais, com origem especificada abaixo: 

Órgão 09 – Secretaria de Obras 

Projeto/Atividade 2.008 – Manutenção da Rede de Água Urbana e Rural 

Dotação 418 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1 Realizar análise dos parâmetros listados nos Quadros 1, 2 e 3, em anexo, de acordo com 

a natureza do ponto de amostragem. 

12.2 Realizar coleta das amostras a serem analisadas nos locais listados no Quadro 4, em 

anexo. 

12.3 Realizar coleta somente com acompanhamento dos servidores responsáveis da Prefeitura 

Municipal de São Martinho da Serra, definidos pela contratante. O acompanhamento terá 

validade somente mediante assinatura de documento comprobatório, por algum dos servidores 

responsáveis. 

12.4 Elaborar relatório fotográfico que comprove a realização da coleta nos pontos 

determinados. 

12.5 Adotar metodologias analíticas que atendam as normas nacionais e internacionais para 

análise de todos os parâmetros relacionados nos Quadros 1, 2 e 3, tais como as publicadas por: 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, de autoria das instituições 

American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) 

e Water Environment Federation (WEF); United States Environmental Protection Agency 

(USEPA); International Standartization Organization (ISO); Organização Mundial à Saúde 

(OMS). 

12.6 Possuir Alvará Sanitário acompanhado de Alvará de Localização, Licença Ambiental ou 

documento equivalente expedido pelos órgãos competentes. 
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13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1 A Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra deverá definir os servidores 

responsáveis para acompanhar a coleta das amostras e fiscalizar se estão sendo cumpridos 

os termos do edital. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

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

de  interpretação  do  edital,  deverão  ser  solicitadas por e-mail,  ao Município de São 

Martinho da Serra/RS, Setor de Licitações, sito na Avenida 24 de Janeiro, 853, Centro,   ou   

pelos   telefones   (55) 3277-1100/01   ou   e-mail licitacaosaomartinhodaserra@hotmail.com, 

no horário compreendido entre as 08:00h às13-00h, ou ainda, no endereço eletrônico 

http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br/home preferencialmente, com antecedência mínima 

de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.  

 

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

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Licitações.  

 

14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 

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

automaticamente,  para  o  primeiro  dia  útil  ou  de  expediente  normal subsequente ao ora 

fixado.  

 

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

documentação o seu endereço, e-mail e número de telefone.  

 

14.5 Os interessados deverão acompanhar as modificações e os esclarecimentos sobre o edital, 

disponibilizados na forma de aditamentos, esclarecimentos e comunicados no site 

http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br/home. Portanto, fica sob a inteira responsabilidade 

dos interessados o acompanhamento das atualizações efetuadas pela Administração, que 

poderão ocorrer a qualquer momento.  

 

14.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

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

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o 

valor inicial contratado.  

 

14.7. 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 8.666-93).  

 

14.8. Fazem parte integrante deste edital: 

 

http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br/home
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1. Termo de referência – anexo I, 

2. Declaração de  idoneidade  –  anexo  II,   

3.Declaração  de  que  não  emprega  menor  –  Anexo  III,  

4.Declaração de enquadramento para empresas beneficiárias da LC 123/06 – anexo IV,  

5. Minuta do Contrato- Anexo V 

  

15.11 Conforme Art. 41 e seus incisos da Lei 8.666/93 que regi esse processo, qualquer 

cidadão é parte legítima para impugnar esse edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes junto ao Departamento de Compras 

e Licitações na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra/RS.  

15.12. Fica eleito o  Foro  da  Comarca  de  Santa Maria/RS  para  dirimir  quaisquer  litígios 

oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 

por mais privilegiado que seja. 

 

São Martinho da Serra, 12 de Abril de 2021. 

 

_______________________ 

Robson Flores da Trindade 

Prefeito Municipal 

 

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA: 

Este processo foi analisado, sob o prisma jurídico-formal, e se acha aprovado por esta Assessoria 

Jurídica, podendo ter regular prosseguimento nos termos da Lei. 

 

____________________________ 

Larissa Thomé Englert Paiva 

Procuradora Jurídica 

OAB/RS 82.850 
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ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 

1.OBJETO:  

 

1.1 Contratação de empresa para realização de análises dos parâmetros de controle semestral 

e anual de qualidade da água do Sistema de Abastecimento de Água de São Martinho da Serra, 

RS. 

 

2.DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:   

 

2.1 A contratação de empresa para realização das análises é necessária para o controle de 

qualidade da água nos pontos de captação e saída do tratamento, em frequência semestral, e 

na rede de distribuição, em frequência anual, do Sistema de Abastecimento de Água de São 

Martinho da Serra, conforme disposto nos Artigos 40 e 41 do Anexo XX da Portaria de 

Consolidação n. 5 do Ministério da Saúde, de 03 de outubro de 2017 e apontado no Relatório 

de Inspeção Sanitária Sistema de Abastecimento de Água de São Martinho da Serra emitido 

pela Vigilância Ambiental em Saúde da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). Além 

disso, o Laboratório de Qualidade da Água (LQA) de São Martinho da Serra não possui 

capacidade para análise dos parâmetros do controle semestral e anual de qualidade, sendo 

inviável a aquisição de equipamentos para realização das análises pelo próprio LQA. 

 

3.MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS para compras e serviços, 

forma de julgamento MENOR PREÇO por preço global. 

4- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

4.1 - Das obrigações da empresa contratada: 

- Realizar análise dos parâmetros listados nos Quadros 1, 2 e 3, em anexo, de acordo com a 

natureza do ponto de amostragem. 

- Realizar coleta das amostras a serem analisadas nos locais listados no Quadro 4, em anexo. 

- Realizar coleta somente com acompanhamento dos servidores responsáveis da Prefeitura 

Municipal de São Martinho da Serra, definidos pela contratante. O acompanhamento terá 

validade somente mediante assinatura de documento comprobatório, por algum dos servidores 

responsáveis. 

- Elaborar relatório fotográfico que comprove a realização da coleta nos pontos determinados. 

- Adotar metodologias analíticas que atendam as normas nacionais e internacionais para 

análise de todos os parâmetros relacionados nos Quadros 1, 2 e 3, tais como as publicadas por: 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, de autoria das instituições 

American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) 

e Water Environment Federation (WEF); United States Environmental Protection Agency 
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(USEPA); International Standartization Organization (ISO); Organização Mundial à Saúde 

(OMS). 

- Possuir Alvará Sanitário acompanhado de Alvará de Localização, Licença Ambiental ou 

documento equivalente expedido pelos órgãos competentes. 

4.2 - Das obrigações da contratante: A Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra deverá 

definir os servidores responsáveis para acompanhar a coleta das amostras. 

5- VALOR DE REFERÊNCIA DO OBJETO:  

5.1 Os valores referentes à análise por ponto de amostragem estão apresentados no Quadro 5, 

em anexo. O valor de referência de cada produto foi estimado com base na média de 3 (três) 

orçamentos. 

6- QUANTIDADE DE REFERÊNCIA DO OBJETO:  

6.1As análises deverão ser realizadas em frequência semestral nos pontos de captação e nas 

saídas de tratamento, e em frequência anual na rede de distribuição. A quantidade de análises 

a serem realizadas, estimadas para o período de 1 (um) ano, está apresentada no Quadro 5, em 

anexo. 

9- PAGAMENTO:  

9.1 O pagamento será efetuado após recebimento de relatório ou laudo apresentando os 

resultados das análises, bem como metodologia adotada e responsável técnico pela realização 

da coleta das amostras e análise dos parâmetros de qualidade. O recebimento do relatório ou 

laudo deverá ser atestado pela Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra. 

10- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

10.1 As despesas referentes a realização do objeto especificado, ocorrera, por conta de 

recursos Municipais, com origem especificada abaixo: 

Órgão 09 – Secretaria de Obras 

Projeto/Atividade 2.008 – Manutenção da Rede de Água Urbana e Rural 

Dotação 418 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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Quadro 1-Parametros a serem analisados para o controle semestral da qualidade da água nos 

pontos de captação do Sistema de Abastecimento de Água de São Martinho da Serra/RS. 

 

Ponto de Amostragem- Pontos de Captação 

 
Parâmetros de qualidade (CONAMA 396/08): 

1,1,2Tricloroeteno Clordano (cis+trans) Metolacloro 
1,1-Dicloroeteno Cloreto Metoxicloro 

1,2-Diclorobenzeno Cloreto de vinila Molibdênio 
1,2-Dicloroetano Clorofórmio Molinato 

1,2-Dicloroeteno (cis+trans) Clorotalonil Níquel 
1,4-Diclorobenzeno Clorpirifós Nitrato (expresso em N) 

2,4-D Cobalto Nitrito (expresso em N) 
Acrilamida Cobre PCBs (somatória de 7) 

Alaclor Criseno Pendimetalina 
Aldicarb. + ald. sulfona + ald. sulfóxido Crômio (Cr III+CrVI) Pentaclorofenol 

Aldrin + Dieldrin DDT (p,p´-DDT+p,p´-DDE+p,p´DDD) Permetrina 
Alumínio Dibenzo antraceno Prata 

Antimônio Diclorometano Propanil 
Arsênio Endosulfan Selênio 
Atrazina Endrin Simazina 

Bário Enterococos Sódio 
Bentazona Estireno Sólidos Dissolvidos Totais 
Benzeno Etilbenzeno Sulfato 

Benzo antraceno Fenóis Tetracloreto de carbono 
Benzo fluoranteno Ferro Tetracloroeteno 

Benzo pireno Glifosato + Ampa Tolueno 

Benzo(k)fluoranteno Heptacloro + heptacloro epóxido 
Triclorobenzenos (1,2,4-

TCB+1,3,5-TCB+1,2,3) 
Berílio Hexaclorobenzeno Trifuralina 
Boro Indeno(1,2,3)pireno Urânio 

Cádmio Lindano (gama-BHC) Vanádio 
Carbofuran Lítio Xileno total 

Chumbo Malation Zinco 
Cianeto Manganês  

 

 

Quadro 2- Parâmetros a serem analisados para o Controle Semestral da qualidade da Água nos Pontos de 

Saída do Tratamento do Sistema de Abastecimento de Água de São Martinho da Serra/RS. 

 

 
Pontos de Amostragem-Saída do Tratamento 

 
Parâmetros de Qualidade (PC-MS 05/2017): 

2,4 D + 2,4,5 T Trifluralina Nitrato (como N) 
Alaclor 1,2 Dicloroetano Nitrito (como N) 

Aldicarb. + Ald. sulfona +Ald. sulfóxido 1,1 Dicloroeteno Selênio 
Aldrin + Dieldrin 1,2 Dicloroeteno (cis + trans) Urânio 

Atrazina Diclorometano Alumínio 
Carbendazim + benomil Di(2-etilhexil) ftalato Amônia (como NH3) 

Carbofurano Estireno Cloreto 
Clordano Pentaclorofenol 1,2 diclorobenzeno 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon Tetracloreto de Carbono 1,4 diclorobenzeno 
DDT+DDD+DDE Tetracloroeteno Dureza total 

Diuron Triclorobenzenos Etilbenzeno 
Endossulfan (a b e sais) Tricloroeteno Ferro 
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Quadro 4- Localização dos pontos de amostragem. 

Pontos de Amostragem Identificação Localização(latitude/longitude) 

 

 

 

Ponto de captação 

Poço Barragem -29,5123 / -53,8632 

Poço Carretela -29,5198 / -53,8456 

Poço Durasnal -29,5031 / -53,8482 

Poço Estação -29,5402 / -53,8504 

Poço Flávio -29,5131 / -53,8550 

Poço João Manoel -29,5309 / -53,8553 

Poço Marlene -29,5416 / -53,8555 

 

 

Saída de Tratamento 

Reservatório Carretela -29,5160 / -53,8450 

Reservatório Cemitério -29,5400 / -53,8576 

Reservatório Durasnal -29,5031 / -53,8482 

Reservatório Flávio -29,5134 / -53,8560 

Rede de Distribuição Unidade Básica de Saúde -29,5325 / -53,8537 

 

 

 

 

 

Endrin Acrilamida Gosto e odor 
Glifosato + AMPA Benzeno Manganês 

Lindano (gama HCH) Benzo[a]pireno Monoclorobenzeno 
Mancozebe Cloreto de Vinila Sódio 

Metamidofós Antimônio Sólidos dissolvidos totais 
Metolacloro Arsênio Sulfato 

Molinato Bário Sulfeto de hidrogênio 
Parationa Metílica Cádmio Surfactantes (como LAS) 

Pendimentalina Chumbo Tolueno 
Permetrina Cianeto Zinco 
Profenofós Cobre Xilenos 
Simazina Cromo Alfa total 

Tebuconazol Mercúrio Beta total 
Terbufós Níquel  

 

 

Quadro 3- Parâmetros a serem analisados para o Controle Anual  de qualidade da água na rede de distribuição 

do Sistema de Abastecimento de Água de São Martinho da Serra/RS 
 

Pontos de amostragem-Rede de Distribuição 

 
Parâmetros de qualidade (PC-MS 05/2017): 

Ácidos haloacéticos total Clorito 2,4,6-Triclorofenol 
Bromato Cloraminas total Trihalometanos total 
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Quadro 5- Custos e quantidades de referência das análises dos parâmetros de controle 

semestral e anual do Sistema de Abastecimento de Água de São Martinho da Serra/RS. 

 

Item Ponto de 

Amostragem 

Valor 

Estimado 

(Unitário) 

Quantidades 

Pontos de 

Amostragem 

Frequência 

de 

 Análises 

Valor Total 

Estimado 

Semestral 

Valor Total 

Estimado 

Anual 

01 Pontos de 

captação 

R$2.329,235 7 Semestral R$16.304,65 R$32.609,29 

02 Saídas de 

tratamento 

R$2.780,565 5 Semestral R$13.902,83 R$27.805,65 

03 Rede de 

Distribuição 

R$474,06 1 Anual - R$474,06 

 Total R$60.889,00 
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ANEXO II DECLARAÇÃO  

 

TOMADA DE PREÇO N°. 001/2021 

Processo Administrativo N° 033/2021  

 

 

A  empresa _________________,  através  de  seu  representante  legal,  Sr.(a)  xxxxxxxx,  

CPF xxxx  (cargo  da  empresa).  

 

DECLARA, para  os  fins  de  direito,  na  qualidade  de PROPONENTE  da  Licitação  

instaurada  pelo MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS,  Processo  n° 

0XX/2021,  na  modalidade Tomada de Preço n°. 001/2021, que foi declarada IDÔNEA para 

licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas.  

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

 

 

Data. 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA. 
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ANEXO III- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA EMPRESAS 

BENEFICIÁRIAS DA LC 123/06  

 

TOMADA DE PREÇO N°.001/2021  

Processo Administrativo n° 033/2021 

 

 

(Razão Social  da  licitante) 

 

_________________________, por  meio  de  seu Responsável Legal, e Contador ou Técnico 

Contábil, declara, sob as penas da lei, que:  

 

a) Enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;  

 

b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite 

fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e seus alterações;  

 

b) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, paragráfo 

4º, incisos I a X, da mesma lei. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.  

 

 

 

______________________, em ______ de _________________de 2021.  

 

 

 

______________________________________________________________  

 

Nome completo, número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e assinatura 

do contador ou técnico contábil da empresa 
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ANEXO IV-MODELO PROPOSTA DE PREÇO 

TOMADA DE PREÇO  N°.001/2021  

Processo Administrativo n° 033/2021 

 

Apresentamos nossa proposta para participação no Processo Licitatório, modalidade Tomada 

de preço n° 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2021, acatando todas as 

estipulações consignadas no Edital, conforme descrito abaixo: 

 

Razão social completa da empresa: 

Endereço atualizado: 

CNPJ: 

Telefone/fax/e-mail (se houver): 

Nome da pessoa indicada para contatos; 

Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias. 

 

 Na falta de indicação deste prazo será considerado como prazo de validade 60 dias. 

 

Item Ponto de 

Amostragem 

Valor  

(Unitário) 

Quantidades 

Pontos de 

Amostragem 

Frequência 

de Análises 

Valor Total 

Semestral 

Valor Total 

Anual 

01 Pontos de captação R$ 7 Semestral R$ R$ 

02 Saídas de tratamento R$ 5 Semestral R$ R$ 

03 Rede de Distribuição R$ 1 Anual - R$ 

 

____________________________________ 

Representante Legal 

(Nome da empresa licitante) 

CPF 

RG 

(carimbo) 

 

 

 

 

 

 

 

(Autenticação em cartório) 
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ANEXO V-MINUTA DO CONTRATO 

 

TOMADA DE PREÇO N° 001/2021 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2021 

  

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO  

DE  SERVIÇOS,    QUE 

CELEBRAM  ENTRE  SI,  O  

MUNICÍPIO  DE SÃO 

MARTINHO DA SERRA/RS  E 

A EMPRESA________________ 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, com Sede na Avenida 24 de janeiro,853, Centro, inscrito no CNPJ sob o n° 

94.444.403/0001-73, neste ato representado por seu Prefeito   Municipal,   Sr.  Robson Flores 

da Trindade,   doravante   denominado CONTRATANTE  e,  de  outro  lado,  a  empresa  

__________________________ (qualificação   e   endereço   completos), neste ato 

representado pelo Sr(a)_____________,portador do CPF n°_________ e RG sob o 

n°______________,  doravante   denominada   simplesmente CONTRATADA, celebram o 

presente contrato de prestação de serviços, vinculado ao edital Tomada de Preço nº 001/2021, 

Processo Administrativo nº 033/2021  e  à  proposta  vencedora,  conforme termos  de  

homologação  e  de adjudicação datados de ___/___/2021, e que se regerá pelas cláusulas e 

condições que seguem:  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:  

 

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para realização de 

análises dos parâmetros de controle semestral e anual de qualidade da água do Sistema de 

Abastecimento de Água de São Martinho da Serra/RS. 

1.2 Os serviços deverão ser previamente agendados (data/horário) com o responsável da 

Secretaria de Obras ou Servidor público designado. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS DE INÍCIO E VIGÊNCIA: 

 

2.1  O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, 

podendo ser  prorrogado  a  critério  da  Administração  e  com  a anuência  da  contratada,  

até  o  limite previsto no art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93.  

 

Parágrafo  Único: Verificada  alguma  irregularidade  ou  a  desconformidade  ou 

inadequação na prestação do serviço ou cumprimento do objeto ora contratado, será fixado 

prazo, não superior a 5 (cinco) dias úteis, para a devida correção, na forma do art. 69 da Lei 

n.º 8.666/1993, após o qual, em não havendo a regularização, o fato será reduzido a termo, 

que será encaminhado à autoridade competente, para que adote os procedimentos inerentes à 

aplicação das penalidades.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

A CONTRATADA deverá: 

 

 I – executar fielmente o objeto do presente contrato;  

 

II - indicar preposto para representá-la na execução do presente contrato; 

 

  III  -  responsabilizar-se  por  todos  os  ônus  e  tributos,  emolumentos,  honorários  ou 

despesas incidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas as obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar  para  a  

execução  dos  serviços,  inclusive  as  decorrentes  de  convenções, acordos ou dissídios 

coletivos;  

 

IV  -  apresentar juntamente com a nota fiscal,  cópia  das  guias  de  recolhimento  dos  

encargos trabalhistas e previdenciários;  

 

V  -  responsabilizar-se  por  todos  os  danos  causados  por  seus  funcionários  à 

CONTRATANTE  e/ou  terceiros,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo,  devidamente apurados 

mediante processo administrativo, quando da execução dos serviços;  

 

VI - reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados em que se verificar vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço contratado;  

 

VII - manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas no processo licitatório.  

 

VIII- Realizar análise dos parâmetros listados nos Quadros 1, 2 e 3, anexo-I, de acordo com a 

natureza do ponto de amostragem. 
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IX- Realizar coleta das amostras a serem analisadas nos locais listados no Quadro 4-Anexo I. 

X- Realizar coleta somente com acompanhamento dos servidores responsáveis da Prefeitura 

Municipal de São Martinho da Serra, definidos pela contratante. O acompanhamento terá 

validade somente mediante assinatura de documento comprobatório, por algum dos servidores 

responsáveis. 

XI-Elaborar relatório fotográfico que comprove a realização da coleta nos pontos 

determinados. 

XII- Adotar metodologias analíticas que atendam as normas nacionais e internacionais para 

análise de todos os parâmetros relacionados nos Quadros 1, 2 e 3, tais como as publicadas por: 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, de autoria das instituições 

American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) 

e Water Environment Federation (WEF); United States Environmental Protection Agency 

(USEPA); International Standartization Organization (ISO); Organização Mundial à Saúde 

(OMS). 

XIII- Possuir Alvará Sanitário acompanhado de Alvará de Localização, Licença Ambiental 

ou documento equivalente expedido pelos órgãos competentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

 

4.1 A CONTRATANTE deverá:  

 

I - efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços prestados; 

 

 II – determinar as providências necessárias quando os serviços não estiverem sendo 

realizados  na  forma  estipulada  no  edital  e  no  presente  contrato,  sem  prejuízo  da 

aplicação das sanções pertinentes, quando for o caso;  

 

III  -  designar  servidor  pertencente  ao  quadro  da  CONTRATANTE,  para  ser responsável  

pelo  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  dos  serviços (coletas e amostras) 

referente ao objeto deste contrato.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 

5.1 O   valor   global   do   presente   contrato   será   de   R$   _______________  

(______________________________). 

 

5.2 Somente serão pagos os valores correspondentes aos serviços atestados por servidor 

responsável.  
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5.2 A notas fiscais/faturas emitidas  pelo  fornecedor  deverão  conter,  em  local  de  fácil 

visualização, a indicação do número da nota de empenho, do processo licitatório e número do 

contrato a fim de se proceder a liberação do documento fiscal para pagamento.  

 

5.3 O pagamento será efetuado após recebimento de relatório ou laudo, apresentando os 

resultados das análises, bem como metodologia adotada e responsável técnico pela realização 

da coleta das amostras e análise dos parâmetros de qualidade. O recebimento do relatório ou 

laudo deverá ser atestado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de São Martinho 

da Serra. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

As  despesas  decorrentes  desta  contratação  correrão à  conta  das  seguintes  dotações 

orçamentárias:   

 

Órgão 09 – Secretaria de Obras 

Projeto/Atividade 2.008 – Manutenção da Rede de Água Urbana e Rural 

3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES:  

 

6.1 Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  o  CONTRATANTE  poderá,  garantida 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

I - 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;  

 

II - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência;  

 

III Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de05(cinco) dias, após os quais 

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

do contrato; 

 

IV) 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;  
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V)  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;  

 

VI)  Causar  prejuízo  material  diretamente  resultante  da  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. §1º As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

§ 2º 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 OITAVA – RESCISÃO CONTRATUAL:  

 

8.1 Será  rescindido  o  presente  contrato,  sem  qualquer  direito  à  indenização  para  a 

CONTRATADA, mas sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando ocorrer:  

 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  

 

III  -  a  lentidão  do  seu  cumprimento,  levando  a  Administração  a  comprovar  a 

impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados;  

IV - o atraso injustificado no início do serviço;  

 

V - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;  

 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,  

a  cessão  ou  transferência,  total  ou  parcial,  bem  como  a  fusão,  cisão  ou incorporação, 

não admitidas no edital e no contrato;   

 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 

67 da Lei nº 8.666/1993; 

 

IX - a decretação de falência;  

 

X - a dissolução da sociedade;  
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XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;   

 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e  

determinadas  pela  máxima  autoridade  da  esfera  administrativa  a  que  está subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;  

 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do  valor  

inicial  do  contrato  além  do  limite  permitido  no  §  1o  do  art.  65  da  Lei nº 8.666/1993;   

 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior  

a  120  (cento  e  vinte)  dias,  salvo  em  caso de  calamidade  pública,  grave perturbação  da  

ordem  interna  ou  guerra,  ou  ainda  por  repetidas  suspensões  que totalizem  o  mesmo  

prazo,  independentemente  do  pagamento  obrigatório  de indenizações  pelas  sucessivas  e  

contratualmente  imprevistas  desmobilizações  e mobilizações e outras previstas, assegurado 

ao contratado, nesses casos, o direito de optar  pela  suspensão  do  cumprimento  das  

obrigações assumidas  até  que  seja normalizada a situação;  

 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou  

guerra,  assegurado  ao  contratado  o  direito  de  optar  pela  suspensão  do cumprimento de 

suas obrigações até que seja normalizada a situação;  

 

XVI  -  a  não  liberação,  por  parte  da  Administração, de  área,  local  ou  objeto  para 

execução  de  obra,  serviço  ou  fornecimento,  nos  prazos  contratuais,  bem  como  das 

fontes de materiais naturais especificadas no projeto;  

 

XVII  -  a  ocorrência  de  caso  fortuito ou  de  força  maior, regularmente  comprovada, 

impeditiva da execução do contrato.  

 

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis. §1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII e XVII, poderá 

ser determinada unilateralmente pela CONTRATANTE, com fulcro no art. 79, inciso I, da 

Lei nº 8.666/1993. §2º A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, 

previstos no art. 80 da Lei nº 8.666/1993, em caso de rescisão unilateral fundada em 

inexecução parcial ou total de cláusulas contratuais, especificações do projeto básico ou 

prazos. § 3º Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência 

do CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA o valor dos 

serviços já executados. 
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 CLÁUSULA NONA – FORO:  

 

9.1 Para  questões  de  litígios  decorrentes  do  presente contrato,  fica  eleito  o  Foro  da 

Comarca de Santa Maria/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais especializado que 

seja. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos. 

 

 

São Martinho da Serra_____________, de _____________de 2021. 

 

 

 

 

 

      _______________________________ _____________________________ 

Robson Flores da Trindade Nome Empresa 

Prefeito Municipal Representante Legal 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

    ___________________________                        _____________________________ 

          Larissa Thomé Englert Paiva                              Secretário de Obras e Infraestrutura 

            Procuradora Jurídica                                                  Fiscal do Contrato 

                OAB/RS:82.850 

 

 

 

 

 

 

 

 


