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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 

São Martinho da Serra, 20 de Dezembro de 2021. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA, no uso de suas            

atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09:00 

horas, do dia 14  do mês de Janeiro do ano de 2022, na sala de reuniões do  

Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de São Martinho 

da Serra, localizada na Avenida 24 de Janeiro, n° 853 se reunirão a Comissão de 

Licitação, designados pela Portaria nº 3014/2021, com a finalidade de receber 

propostas e documentos de habilitação, conforme Edital Tomada de Preços n° 

02/2021 nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações 

posteriores. As informações bem como o Edital encontram-se a disposição dos 

interessados das 08h00min às 14h00min, no Centro Administrativo Municipal – 

Setor de Licitações e no endereço eletrônico:  

http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br. 

 

1. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de perfuração 

de quatro poços tubulares profundos para a captação de água subterrânea 

localizados na sede do município e localidades rurais de Lajeadinho, Postinho 

e Itaimbé, município de São Martinho da Serra, RS, incluindo projeto de licença 

prévia, outorga de uso d’água subterrânea, fornecimento de materiais, transporte 

e mão de obra. 

Lote Quant Unid Especificação Cotação 

Máxima Lote 

01 01 SV Prestação de serviço de perfuração de poço 

tubular profundo para a captação de água 

subterrânea, na sede do município 

conforme Memorial descritivo/ Termo de 

Referência (Anexo I). 

R$ 85.005,73 

02 01 SV Prestação de serviço de perfuração de poço 

tubular profundo para a captação de água 

subterrânea, na Localidade Rural de Itaimbé 

conforme Memorial descritivo/ Termo de 

Referência (Anexo I). 

R$ 138.424,87 

03 01 SV Prestação de serviço de perfuração de poço 

tubular profundo para a captação de água 

subterrânea, na Localidade Rural de 

Lajeadinho conforme Memorial descritivo/ Termo 

de Referência (Anexo I). 

R$ 137.571,13 

04 01 SV Prestação de serviço de perfuração de poço 

tubular profundo para a captação de água 

subterrânea, na Localidade Rural de Postinho 

conforme Memorial descritivo/ Termo de 

Referência (Anexo I). 

R$ 190.990,26 
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2. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

2.1 - As propostas deverão obedecer às especificações deste Instrumento 

Convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

2.2 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas serão 

recebidos no endereço abaixo mencionado, dos interessados a participar do 

certame. 

 

2.3 - A abertura deste processo licitatório será realizada na data de 14 de Janeiro 

de 2022, às 09h00min (nove) horas, na sede do Prefeitura de São Martinho da 

Serra/RS, localizada na Avenida 24 de Janeiro, 853.  

 

3. DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Não poderá participar da presente licitação a empresa: 

 

3.1.1 Declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do artigo 87 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e que não tenha restabelecida sua inidoneidade; 

 

3.1.2  Com falência decretada; 

 

3.1.3 Consorciada; 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO CADASTRO 

 

4.1 As empresas licitantes que desejarem participar desta licitação deverão 

apresentar toda documentação exigida nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93, das 

8h às 14h durante a semana e até as 10h00min do dia 11/01/2022. 

 

5. DA FORMA DE PREENCHIMENTO DOS ENVELOPES 

 

5.1 O envelope contendo os documentos deverá conter na parte externa as 

seguintes indicações: 

 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA 
- PROCESSO Nº. 143/2021 
- TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2021 
- HABILITAÇÃO 
- RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
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5.2 No envelope terá que conter os seguintes documentos: 

 

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro na Junta Comercial, em caso de empresa individual;  

 

b) Ato constitutivo em vigor, ata da Assembleia Geral Extraordinária referente ao 

atual Capital Social, registrado e atualizado em Assembleia Gera Ordinária 

referente à atual administração, para sociedades por ações;  

 

c) Estatuto Social, Contrato Social ou Consolidação do Contrato Social e 

posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na Junta Comercial, 

para a sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou ilimitada;  

 

d) Prova de inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 

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

em funcionamento do País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir;  

 

f) Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

 

1) declaração, firmada por contador ou técnico contábil com nº de CRC, de 

que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

cooperativa e não está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei complementar n.º 123/2006 (nos termos do modelo – anexo IV), 

e/ou;  

 

2) certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa 

licitante, (conforme Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC). A referida certidão 

deverá ter sido expedida em no máximo 03 (três) meses anteriores à data 

determinada para a entrega dos envelopes. 
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Observação 01: A não apresentação deste documento se entenderá como que a 

empresa não seja micro empresa ou empresa de pequeno porte, para efeitos de 

habilitação e julgamento de proposta. 

 

g) Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de  

credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a 

respeito dos atos constantes da presente licitação, com cópia da célula de 

identidade. Conforme Anexo V; 

 

h) Cédula de identidade dos diretores ou sócios proprietários.  

 

5.2.3 - REGULARIDADE FISCAL 

 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do  

domicílio ou sede do licitante 

 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por  

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei.  

 

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

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

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 

de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).  

 

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, com 

CNAE compatível ao objeto da licitação. 

e) 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, compatível com o objeto contratual. 

 

 

5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 

 

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

já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro 

Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se 

encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa. O documento deve ser apresentado devidamente reconhecido em 

cartório ou por servidor municipal de São Martinho da Serra.  
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b) Caso a empresa for constituída a menos de um ano o licitante deverá 

apresentar o Balanço de Abertura.  

 

c) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 dias da data designada 

para a apresentação do documento;  

 

5.2.4.1  As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita 

bruta até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão 

dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que 

também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por 

contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos 

os documentos previstos neste edital. 

 

5.2.4.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa 

que atender ao item 5.2.4.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos 

de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em até 

cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do 

certame. 

  

5.2.4.3 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a 

empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 

documentos, ainda que apresentem alguma restrição.  

 

5.2.4.4 O prazo de que trata o item 5.2.4.2 poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo 

interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.  

 

5.2.4.5 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.2.4.4, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

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

 

5.2.4.6 A documentação necessária para cadastro não poderá ser substituída por 

Registro Cadastral emitido por qualquer outro órgão ou entidade pública.  

 

5.2.4.7 Os documentos exigidos emitidos pelo órgão responsável através da 

Internet, terão sua autenticidade conferida na Internet antes da emissão do 

cadastro de fornecedor. Os demais documentos, se não forem apresentados em 

originais, deverão ser autenticados em cartório, ou por servidor da Comissão de 

Cadastro.  
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5.2.4.8  Somente será emitido o CRC, cujos documentos estejam dentro do prazo 

de validade.  

 

5.2.4.9 No caso de vencimento de algum dos documentos do Certificado de 

Registro Cadastral, este(s) poderá (ão) ser anexado(s) ao registro, antes do 

horário da abertura, conforme preâmbulo deste Edital, desde que seja original 

autenticado em cartório ou conferido por servidor do Município, não sendo 

necessário a expedição de novo certificado cadastral, desde que este não esteja 

vencido.  

 

5.2.4.10 O CRC estará disponível no Departamento de Licitações e Contratos, até 

02 (dois) dias úteis, contados do dia do protocolo dos documentos, desde que os 

mesmos sejam apresentados de acordo com as solicitações deste Edital. O CRC 

não será enviado por e-mail.  

 

5.2.4.11 Na emissão de CRC para microempresas ou empresas de pequeno porte 

será observada a Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Art. 43, 

desde que as mesmas estejam devidamente identificadas por declaração, 

conforme item 5.2.4.1. 

 

5.3. Da Qualificação Técnica da Licitante  

 

5.3.1 Prova de registro e quitação da empresa no CREA, com jurisdição no 

Estado onde está sediada a empresa, com validade na data limite de entrega da 

documentação e das propostas. 

 

5.3.2 Comprovação de aptidão para execução dos serviços:  

 

a) Atestado de capacidade técnica de serviços de mesma natureza, fornecido por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove a aptidão da 

empresa para execução de perfuração de poço tubular, devidamente registrado 

na entidade profissional competente – CREA, devidamente acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT, de obras ou serviços executados, 

que comprove a execução de obras igual ao objeto desta licitação.  

 

5.3.3 Demonstração de capacidade técnico profissional, através de comprovação 

de que a proponente possui na data prevista para a entrega da proposta, 

profissional de nível superior, Geólogo ou Engenheiro de Minas, responsável pela 

empresa, o qual será obrigatoriamente o profissional preposto (residente na obra), 

detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA, por 

execução de obras ou serviços objeto da presente licitação, devendo ainda, para 

tal, juntar os seguintes documentos para fins de comprovação:  
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a) Cópia da Carteira de Trabalho, Contratos ou outro documento legal que 

comprove, nos termos da legislação vigente, que o Profissional indicado seja o 

responsável técnico da empresa proponente;  

 

b) Certidão de acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, por execução de 

obras ou serviços objeto da presente licitação.  

 

c) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA em nome da licitante. 

 

d) Apresentar indicação, por meio de declaração específica para a finalidade, 

do(s) nome(s) do(s) responsável(eis) técnico(s), constante(s) da certidão acima, 

que responderá(ão) pelos serviços caracterizados nas especificações, 

respeitadas as respectivas atribuições legais, na forma da Lei 5.194, de 24/12/66, 

e Resoluções do CONFEA. 

 

e) Apresentar declaração de conhecimento do local da obra, devidamente 

assinado pelo profissional indicado com responsável técnico pelo projeto 

executivo e execução da obra. 

 

5.3.3.1. Todas as Certidões e Provas devem ter validade na data prevista para o  

recebimento da documentação e das propostas.  

 

5.3.3.2. Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em 

original ou cópia autenticada por qualquer processo, sendo por tabelião de notas 

ou por servidor do Município de São Martinho da Serra ou por publicação em 

Órgão de Imprensa Oficial.  

 

5.3.3.3. A Comissão de Licitações consultará ao serviço de verificação de 

autenticidade das certidões emitidas via INTERNET, dispensadas as 

autenticações.  

 

5.3.3.4. Caso a validade não conste nas certidões, estas serão consideradas 

válidas por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua 

emissão.  

 

5.4 - OUTRAS DECLARAÇÕES 

 

5.4.1 - Declaração de Idoneidade conforme anexo VII 

 

5.4.2 Declaração de conhecimento do local da obra, devidamente assinado pelo 

representante legal da empresa e pelo profissional indicado como responsável 

técnico pelo projeto e execução da obra. Conforme anexo VI 
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5.4.3 Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao que 

determina o presente edital. Conforme anexo III 

 

5.5 APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DA PROPOSTA 

5.5.1 O envelope contendo a proposta deverá conter na parte externa as 

seguintes indicações: 

 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA 

- PROCESSO Nº. 143/2021 

- TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2021 

- PROPOSTA 

- RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

 

5.5.2 No envelope de proposta, conforme anexo VIII, o proponente deverá 

apresentar:  

 

a) A proposta propriamente dita, impressa, redigida em português de forma 

clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo 

representante legal e rubricada nas demais folhas.  

 

b) O preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos 

incidentes e transporte.  

 

c) O local, data, assinatura e identificação do signatário.  

 

d) A proponente deverá apresentar Orçamento Detalhado da Obra, indicando as  

quantidades de serviços e materiais a executar, de acordo com as Planilhas  

Orçamentárias, deste Edital, para todos os fins e efeitos, com seus respectivos 

preços unitários e totais propostos e cronograma físico-financeiro. 

 

  A planilha quantitativa orçamentária deverá estar assinada pelo 

responsável técnico da empresa, e entregue em anexo à proposta; 

 

 O Cronograma físico financeiro deverá estar assinado pelo responsável 

técnico da empresa, e entregue em anexo à proposta; 

 

e) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
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f) Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias contados da data de encerramento da licitação; 

 

g) Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo 

de validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação 

por parte do proponente. 

 

5.6  Somente poderão manifestar-se em ATA: 

 

a) Representante legal da empresa, munido de comprovante e RG; 

b) Procurador munido de procuração e RG; 

c) Representante credenciado pela empresa, munido da credencial e RG. 

 

5.7 A empresa participante desta licitação não poderá, em hipótese alguma, 

propor, posteriormente, modificações nos preços, prazos e condições de sua 

proposta, sob alegação de insuficiência de dados. 

 

6. DO JULGAMENTO  

 

O julgamento será efetuado em duas fases distintas, a saber:  

 

6.1.1 Habilitação:  

 

6.1.1.1 - O julgamento das habilitações/inabilitações será realizado no 

Departamento de Compras e licitações da Prefeitura Municipal de São Martinho 

da Serra, no horário 9 horas, do dia 14 de janeiro de 2022.  

 

6.1.1.2 - A Comissão abrirá os envelopes, e os documentos neles contidos, que 

serão rubricados por todos os membros da Comissão de Licitações, facultando-se 

aos interessados o exame dos mesmos. A Comissão de Licitações analisará a 

documentação definindo as habilitações e inabilitações, abrindo o prazo recursal 

conforme o artigo 109 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada. 

Contudo se todos os proponentes estiverem presentes através de pessoa 

legalmente habilitada a representá-la, havendo interesse, podem desistir do 

direito de recurso referente a esta fase, conforme incisos II e  

III do artigo 43 da mesma Lei, o que se caracteriza por constar na ata à respectiva 

opção, bem como, sendo subscrita esta pelos participantes. A Comissão poderá 

suspender a reunião para melhor análise dos documentos, se assim julgar 

conveniente e marcar nova reunião, ocasião em que será apresentado o resultado 

da habilitação.  
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6.2 Proposta:  

 

6.2.1 Somente serão abertos os envelopes das propostas dos proponentes 

habilitados, após o decurso do prazo recursal, desistência expressa ou após o 

julgamento dos recursos interpostos. A Comissão abrirá os envelopes de proposta 

dos proponentes habilitados, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, 

exclusivamente com os fatores e critérios estabelecidos no Edital, os respectivos 

documentos serão rubricados por todos os membros da Comissão e pelos 

representantes dos proponentes participantes. Será vencedor o licitante que 

apresentar proposta de acordo com o Edital e cotar o menor preço por lote. Para 

efeito de julgamento das propostas, não serão  

consideradas vantagens não previstas nesta Licitação, nem ofertas de redução 

sobre propostas concorrentes. O inabilitado receberá de volta seu envelope-

proposta intacto após decurso do prazo recursal, desistência ou após o 

julgamento dos recursos interpostos.  

 

6.3 Critérios de julgamento:  

 

6.3.1 Desclassificação  

 

Serão desclassificadas as propostas que:  

 

a) Não obedecerem às condições estabelecidas no Edital e que forem 

superiores aos valores orçados pela administração que constam no Anexo I deste 

edital.  

 

b) Forem manifestamente inexequíveis, de acordo com o estabelecido no § 1º do 

artigo 48 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada.  

 

c) Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam 

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  

 

1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por  

cento) do valor orçado pela Administração, ou  

 

2) Valor orçado pela Administração.  

 

6.3.2 Classificação  

 

As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, levando-

se em conta exclusivamente o menor preço por lote.  

 

a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos.  
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b) No caso de empate entre duas ou mais propostas e após obedecido o disposto 

no § 2° do Art. 3° da Lei 8.666, a classificação se fará por sorteio a ser realizado 

em ato público, com a presença dos proponentes. 

 

7 - DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

 

7.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório da Tomada de Preços. 

 

7.1.1 - As petições poderão ser protocoladas junto a Prefeitura de São Martinho 

da Serra na Avenida 24 de Janeiro , nº. 853, dirigida à Comissão de Licitações. 

 

7.1.2 - Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

 

7.1.3 - Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a 

formulação das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 

 

7.2 - Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer o 

procedimento abaixo: 

 

7.2.1 - Somente serão válidos os documentos originais; 

 

7.2.2 - Quando encaminhados os documentos originais deverão ser protocolados 

junto a Prefeitura até 02 (dois) dias anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas; 

 

7.2.3 - Quando protocolados os documentos estes deverão ser na sede da 

prefeitura de São Martinho da Serra na Avenida 24 de Janeiro, n° 853 bairro 

Centro, sempre no horário de expediente; 

 

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

8.1 As despesas com a presente licitação correrão por conta de recurso 

consignado em orçamento, codificado sob os números adiante descritos: 

 

Órgão 06 – Secretaria de Agricultura Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Projeto/Atividade 1074 – Instalação e Perfuração Poço Artesiano – Comunidade 

Lajeadinho 

4.4.90.51.00.00.00.00– Obras e Instalações 

Dotação 587 

R$ 137.571,13 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

12 
 

 

Órgão 06 – Secretaria de Agricultura Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Projeto/Atividade 1034 – Implantação de rede de abastecimento de água rural 

4.4.90.51.00.00.00.00– Obras e Instalações 

Dotação 594  

R$ 329.415,13 

 

Órgão 09 – Secretaria de Obras 

Projeto/Atividade 1004 – Expansão da rede de água urbana e rural 

4.4.90.51.00.00.00.00– Obras e Instalações 

Dotação 593  

R$ 85.005,73 

 

9. DO REAJUSTE  

 

9.1 Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato 

que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei Federal n. 

8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada. 

 

10. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

 

10.1 A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela boa execução e eficiência 

dos serviços que efetuará, pelo fornecimento de equipamento, materiais, mão de 

obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem 

como quaisquer danos decorrentes da realização da obra, causados a esta 

Municipalidade ou a terceiros.  

 

10.2 – A CONTRATADA poderá subempreitar os serviços a ela adjudicados, 

desde que previamente autorizado pelo contratante.  

 

10.3 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e 

Normas de Segurança e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados 

equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer 

motivo, permanecerem na obra.  

 

10.4 - A CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, verificações e 

provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos 

que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas 

condições. 

 

10.5 - A CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, o fornecimento da 

placa indicativa da obra, bem como a aprovação pelos poderes competentes ou 
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companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os 

componentes dos projetos.  

 

10.6 - A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da 

obra que serão feitas por técnicos desta Municipalidade, fornecendo as 

informações e demais elementos necessários.  

 

10.7 - A CONTRATADA deverá providenciar e entregar junto ao setor de 

Engenharia do município, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) por 

todos os trabalhos e estudos realizados, como: 

 

a) projeto e execução de perfuração de poço tubular; 

 

b) licença prévia de perfuração de poço tubular e outorga de uso da água 

subterrânea; 

 

c) projeto e execução do reservatório de água, torre metálica de sustentação 

e fundação de reservatório; 

 

10.8 A CONTRATADA deverá solicitar licença prévia de perfuração de poço 

tubular, elaborar e protocolar processo de outorga de uso da água subterrânea no 

Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS) da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). 

 

10.9 A CONTRATADA deverá assumir integralmente a responsabilidade quanto 

aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução dos serviços.  

 

10.10 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do 

Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de 

rescisão do Contrato pelo não cumprimento do mesmo.  

 

10.11 A CONTRATADA deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º 

da Constituição Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei 

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.  

 

10.12 A CONTRATADA deverá colocar e manter a disposição, no canteiro de 

Obras, o “Diário da Obra”.  

 

10.13 A CONTRATADA deverá garantir, e se responsabilizar por qualquer dano 

causado a terceiros, no período compreendido desde o início da obra até a 

entrega definitiva da mesma. 
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10.14 A CONTRATADA deverá assegurar que os serviços executados terão 

garantia mínima de 5 (cinco) anos, com exceção do sistema de revestimento do 

reservatório que terá garantia mínima de 2 (dois) anos, contado a partir do 

recebimento das obras pelos responsáveis designados para o acompanhamento 

direto. Durante o prazo de garantia, a contratada ficará obrigada a reparar 

quaisquer defeitos relacionados à má execução dos serviços e/ou prestar 

qualquer informação técnica complementar. 

 

11. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO  

 

11.1 A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelo Artigo 58 e 

Artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.  

 

11.2 A inexecução e rescisão do contrato processar-se-á considerando-se:  

 

11.2.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as  

consequências contratuais e as previstas em lei.  

 

11.2.2 O Instrumento poderá ser rescindido unilateralmente pela 

CONTRATANTE, ou bilateralmente, atendida sempre a conveniência 

administrativa.  

 

11.2.3 Constituem motivos para rescisão do Contrato:  

 

a) o não cumprimento de Cláusulas contratuais, especificações, projetos ou  

prazos;  

 

b) o cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações, projetos ou  

prazos;  

 

c) a lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a presumir a não  

conclusão da obra, nos prazos estipulados;  

 

d) o atraso injustificado no início da obra;  

 

e) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação a  

Administração;  

 

f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem prévia autorização do  

Município; a associação do Contratado com outrem; a cessão ou  

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

admitidas no edital ou contrato; 
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g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada  

para acompanhar e fiscalizar sua execução, assim como as de seus  

superiores;  

 

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do  

parágrafo 1º, do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  

atualizada.  

 

i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

 

j) a dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;  

 

k) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa  

que prejudique a execução do Contrato;  

 

l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,  

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa  

a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo  

administrativo a que se refere o Contrato;  

 

m) a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente  

comprovados, impeditivos da execução do Contrato.  

 

11.2.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

12. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

 

12.1 A alteração do contrato dar-se-á nos termos do Art. 65, seus incisos e 

parágrafos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.  

 

12.1.1 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

 

12.1.2 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 

no item anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

contratantes.  

 

12.2 Os atrasos na execução da obra tanto nos prazos parciais, como nos prazos 

de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos 

fortuitos ou de força maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade e 

serão considerados quando forem anotados no Diário de Obras.  
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12.3 Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes 

aos prazos parciais serão encaminhados por escrito a esta Municipalidade um dia 

após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser 

encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final e, em 

ambos os casos com justificação circunstanciada, com documentos 

comprobatórios, análise e justificativa da fiscalização. 

 

13. DAS PENALIDADES 

 

13.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá aplicar as 

seguintes sanções, com base em processo administrativo e garantindo-se o 

direito do contraditório e da ampla defesa:  

 

13.1.1 Advertência, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou 

quando houver descumprimento de qualquer cláusula do Edital ou do Contrato, 

e/ou nas faltas leves que não acarretem prejuízos de monta à execução do 

contrato, não eximindo o advertido das demais sanções ou multas;  

 

13.1.2 Multas de:  

 

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução parcial e; 

 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total.  

 

13.1.3 Suspensão, por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do 

Município, no caso de inexecução parcial ou total do contrato, sendo aplicada 

segundo a gravidade e a inexecução decorrer de violação culposa da contratada;  

 

13.1.4 Declaração de Inidoneidade para participar de licitação e contratar com 

Órgãos Públicos, quando a inexecução do contrato decorrer de violação dolosa 

da contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a sua reabilitação, na forma da legislação em vigor. 

 

14. DA EXECUÇÃO DA OBRA  

 

14.1 Os serviços deverão ser iniciados em até 30 (trinta) dias após a expedição 

da ordem de serviço por parte da contratante. 

 

14.2 O prazo para execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados da 

expedição da ordem de serviço e de acordo com o cronograma físico financeiro, 

inclusos neste prazo a entrega e fornecimento dos laudos técnicos dos serviços 

com a devida anotação de responsabilidade técnica – ART. 
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14.3 O prazo para finalização do processo de outorga de uso da água será de até 

120 (cento e vinte) dias após finalização de cada poço, prorrogável por 30 (trinta 

dias) mediante autorização da contratante. Nesse período a contratada deverá: 

a) Elaborar todo o processo necessário para o pedido de outorga de uso da 

água junto ao DRHS-SEMA-RS, referente a cada poço tubular perfurado. 

 

b) Confeccionar relatórios, formulários e protocolos conforme os termos 

referenciais do DRHS-SEMA-RS. Emissão de ART pelo serviço de outorga 

do poço conforme normas do DRHS-SEMA-RS.  

 

 

c) fornecer a prefeitura Municipal da São Martinho da Serra o recibo de 

formalização e cópia do processo de outorga. 

 

d) Se responsabilizar pela prestação de informações técnicas ou 

complemento de dados, referente aos processos de outorga, caso 

solicitado pelo DRHS-SEMA-RS durante todo o processo de análise. 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA  

 

15.1 A fiscalização da execução da obra será feita por esta Municipalidade pelo  

Secretário Municipal de Agricultura  juntamente com o setor de engenharia desse 

município, a qual caberá verificar se no seu desenvolvimento  

estão sendo cumpridos os termos de contrato, os projetos, especificações e 

demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos de faturas, substituições 

de materiais, alterações de projetos, solucionar problemas executivos, assim 

como participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução 

dos serviços Contratados.  

 

15.2 A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento 

definitivo da obra e será exercido no interesse exclusivo desta Municipalidade e 

não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, por qualquer 

irregularidade.  

 

15.3 O documento hábil para a comprovação, registro e avaliação de todos os 

fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da obra será o DIÁRIO DE 

OBRAS.  

 

15.4 Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições serão 

recebidos provisoriamente pela fiscalização e pelos responsáveis pelo seu 

acompanhamento, que lavrarão o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.  
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15.5 A Contratada fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e 

risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condições 

de conservação e funcionamento.  

 

15.6 Decorridos trinta (30) dias do Termo de Recebimento Provisório, se os 

serviços de correção das anormalidades porventura verificadas forem executadas 

e aceitas pela fiscalização, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO.  

 

15.7 Aceita a obra e serviços, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, 

correção e segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.  

 

16. DAS MEDIÇÕES, DOS FATURAMENTOS E DOS PAGAMENTOS  

 

16.1 A medição será efetuada conforme cronograma físico-financeiro sendo 

obrigatoriamente assinada pelo engenheiro fiscal do município e pelo responsável 

técnico da Empresa contratada.  

 

16.2 O pagamento e liquidação das notas fiscais, emitidas regularmente pela  

CONTRATADA, será feito através de crédito em conta, no banco indicado pela 

Contratada, CONFORME LAUDOS DE MEDIÇÃO.  

 

16.2.1 O pagamento será efetuado mediante o recebimento da nota fiscal e 

apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

 

a) 1ª Via do “Diário da Obra” devidamente assinado pelo fiscal do Município, 

do período correspondente.  

 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, mediante Certidão 

emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa;  

 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS).  

 

16.2.2 O pagamento final ficará condicionado à apresentação da Certidão 

Negativa da Matricula CEI (Cadastro Específico do INSS).  

 

16.2.3 Caso o poço se apresente seco ou apresente a vazão inferior a requerida 

será pago somente 80% do item de perfuração de poço tubular.  
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17. DA NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS  

 

17.1 Os resultados de cada fase da licitação e o valor da proposta vencedora e do 

extrato do contrato serão publicados no Diário Oficial do Município. Estas 

publicações constituirão os avisos dos resultados dos julgamentos das 

documentações e propostas.  

 

17.2 Das decisões da Comissão caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

a partir da data em que é dada a publicidade da decisão.  

 

17.3 Os recursos serão interpostos perante a Comissão, através do Protocolo 

Geral da Administração.  

 

17.4 O recurso interposto será levado, pelo Município, ao conhecimento das 

demais proponentes, que poderão impugná-lo num prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

 

17.5 Impugnado ou não o recurso, a Comissão terá 5 (cinco) dias úteis para 

reconsiderar sua decisão ou para enviar o recurso, devidamente informado, ao 

Prefeito Municipal, que proferirá a decisão final.  

 

18. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO  

 

18.1 Após a homologação do resultado do presente processo licitatório e 

adjudicação do objeto ao vencedor, será este convocado para assinar contrato 

com o Município, conforme minuta identificada como ANEXO II a este edital, que 

fica fazendo parte integrante deste para todos os fins e efeitos.  

 

18.2 O proponente vencedor deverá no prazo de três (03) dias úteis a contar da 

data do recebimento da notificação, assinar o contrato. Farão parte integrante do 

contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham 

servido de base para o julgamento deste certame bem como as condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos, independentemente de transcrição.  

 

18.3 Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de três (03) dias 

úteis, contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por 

escrito, aceita por esta Municipalidade, caducará o seu direito de vencedora, 

sujeitando-se às penalidades aludidas no presente Edital.  

 

18.4 Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação 

poderá ser adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem da classificação, 
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nas mesmas condições propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao 

prazo e preços.  

 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente comprovado ou, anulada no 

todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por comprovação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme dispõe o artigo 

49 da Lei de licitações.  

 

19.2 A comissão julgadora designada para julgar a presente licitação terá 

autonomia para analisar todos os casos omissos, interpretar e dirimir as dúvidas 

que, por ventura, possam surgir, bem como aceitar ou não qualquer interpelação 

por parte dos participantes.  

 

19.3 A comissão poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior 

exame dos documentos apresentados, ou dos recursos interpostos. Neste caso 

fixará dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de habilitação; 

ocorrendo esta hipótese, a comissão e os licitantes rubricarão os envelopes das 

propostas, os quais permanecerão em poder da comissão.  

 

19.4 A comissão julgadora, durante a análise da documentação e posteriormente 

poderá solicitar de qualquer proponente, informações sobre a documentação 

exigida, sendo vedada a inclusão posterior de documentos que deviam constar 

originalmente dos envelopes. (§ 3º, art. 43, Lei 8.666/93).  

 

19.5 O licitante vencedor deverá assumir todos os encargos trabalhistas, sociais e  

previdenciários, resultantes do contrato a ser firmado, conforme artigo 71 da Lei 

Federal 8.666/93 consolidada.  

 

19.6 As demais cláusulas serão tratadas de acordo com o estabelecido na Lei n° 

8.666/93 consolidada. 

  

19.7 Os casos omissos e dúvidas suscitadas serão resolvidos pela comissão de 

licitações, observando o que dispõe sobre a matéria a legislação vigente.  

 

19.8 A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira 

responsabilidade do contratado.  

 

19.9 O contratado deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART).  
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19.11 Integram o presente edital, para todos os efeitos legais, os seguintes 

anexos:  

 

20. ANEXOS 

 

ANEXO I – Memorial Descritivo/ Termo de Referência 

ANEXO II – Minuta do Contrato; 

ANEXO III - Modelo de declaração de que Não emprega menores. 

ANEXO IV - Modelo de declaração de que está enquadrado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte nos termos do artigo 3º da lei complementar nº 

123/2006; 

ANEXO V- Modelo de credenciamento específico 

ANEXO VI – Modelo de Termo de Vistoria. 

ANEXO VII- Modelo Declaração de Idoneidade 

ANEXO VIII- Modelo de Proposta de Preços 

ANEXO IX- Modelo de Identificação do Reservatório; 

 

 

____________________________ 

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. 

 

 

 

 

                        _______________________________ 

                                     André Marcos Pignone 

                                      Procurador Jurídico 

                                      OAB/RS: 92.782 
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO/ TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 

perfuração de quatro poços tubulares profundos para a captação de água 

subterrânea localizados na sede do município e localidades rurais de 

Lajeadinho, Postinho e Itaimbé, município de São Martinho da Serra, RS, 

incluindo projeto de licença prévia, outorga de uso d’água subterrânea, 

fornecimento de materiais, transporte e mão de obra. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

A presente contratação se justifica por se tratar de serviços e 

equipamentos essenciais à manutenção e garantia do abastecimento público de 

água potável à população do município. Nos meses mais secos ocorre diminuição 

na disponibilidade de água e aumento na demanda. Desta forma, a perfuração do 

poço tubular é de fundamental importância para sanar os problemas com a falta 

de água, buscando assim um abastecimento de água regular durante o ano todo. 

 

3 MODALIDADE 

 

3.1 Tomada de preços por critério de julgamento menor preço por lote. 

 

4 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

4.1 Os detalhes dos serviços e materiais estão apresentados no item 

especificações técnicas (para cada localidade). 

 

5 CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

 

5.1 Prova de registro e quitação da empresa no CREA, com jurisdição no Estado 

onde esta sediada a empresa, com validade na data limite de entrega da 

documentação e das propostas. 

 

5.2 Comprovação de aptidão para execução dos serviços:  

 

Atestado de capacidade técnica de serviços de mesma natureza, fornecido por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove a aptidão da 

empresa para execução de perfuração de poço tubular, devidamente registrado 

na entidade profissional competente – CREA, devidamente acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT, de obras ou serviços executados, 
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que comprove a execução de obras igual ao objeto desta licitação.  

 

5.3  Demonstração de capacidade técnico profissional, através de comprovação 

de que a proponente possui na data prevista para a entrega da proposta, 

profissional de nível superior, Geólogo ou Engenheiro de Minas, responsável pela 

empresa, o qual será obrigatoriamente o profissional preposto (residente na obra), 

detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA, por 

execução de obras ou serviços objeto da presente licitação, devendo ainda, para 

tal, juntar os seguintes documentos para fins de comprovação:  

 

a) Cópia da Carteira de Trabalho, Contratos ou outro documento legal que 

comprove, nos termos da legislação vigente, que o Profissional indicado seja 

o responsável técnico da empresa proponente;  

 

b) Certidão de acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, por execução de 

obras ou serviços objeto da presente licitação.  

 

c) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA em nome da licitante. 

 

d) Apresentar indicação, por meio de declaração específica para a finalidade, 

do(s) nome(s) do(s) responsável(eis) técnico(s), constante(s) da certidão 

acima, que responderá(ão) pelos serviços caracterizados nas 

especificações, respeitadas as respectivas atribuições legais, na forma da 

Lei 5.194, de 24/12/66, e Resoluções do CONFEA. 

 

e) Apresentar declaração de conhecimento do local da obra, devidamente 

assinado pelo profissional indicado com responsável técnico pelo projeto 

executivo e execução da obra. 

 

6 VISITA TÉCNICA 

 

6.1 A licitante deverá apresentar declaração de conhecimento do local da obra, 

devidamente assinado pelo representante legal da empresa e pelo profissional 

indicado com responsável técnico pelo projeto executivo e execução da obra. A 

visita técnica deverá ser previamente agendada com no mínimo 7 (sete) dias de 

antecedência. Contato para agendamento no e-mail engsa.sms@gmail.com ou 

telefone (55) 3277-1101. 

 

6.2 Para responsabilidade técnica dos serviços a serem prestados pela 

contratada será necessário no mínimo de um Geólogo ou Engenheiro de Minas. O 

referido profissional deverá emitir anotação de responsabilidade técnica – ART, 

pelos trabalhos e estudos realizados. 

 

mailto:engsa.sms@gmail.com
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7 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1 Os serviços deverão ser iniciados em até 30 (trinta) dias após a expedição da 

ordem de serviço por parte da contratante. 

 

7.2 O prazo para execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados da 

expedição da ordem de serviço e de acordo com o cronograma físico financeiro, 

inclusos neste prazo a entrega e fornecimento dos laudos técnicos dos serviços 

com a devida anotação de responsabilidade técnica – ART. 

7.3 O prazo para finalização do processo de outorga de uso da água será de até 

120 (cento e vinte) dias após finalização de cada poço, prorrogável por 30 (trinta 

dias) mediante autorização da contratante. Nesse período a contratada deverá: 

a) Elaborar todo o processo necessário para o pedido de outorga de uso da água 

junto ao DRHS-SEMA-RS, referente a cada poço tubular perfurado. 

 

b) Confeccionar relatórios, formulários e protocolos conforme os termos 

referenciais do DRHS-SEMA-RS. Emissão de ART pelo serviço de outorga do 

poço conforme normas do DRHS-SEMA-RS.  

 

c) fornecer a prefeitura Municipal da São Martinho da Serra o recibo de 

formalização e cópia do processo de outorga. 

 

 

d) Se responsabilizar pela prestação de informações técnicas ou 

complemento de dados, referente aos processos de outorga, caso solicitado pelo 

DRHS-SEMA-RS durante todo o processo de análise. 

 

8 PAGAMENTO 

 

8.1 O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro e 

mediante o recebimento da nota fiscal e apresentação pela contratada dos 

seguintes documentos:  

 

- 1ª Via do “Diário da Obra” devidamente assinado pelo fiscal do Município, do 

período correspondente.  

 

- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, mediante Certidão emitida 

pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa;  

 

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS).  
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- O pagamento final ficará condicionado à apresentação da Certidão Negativa da 

Matricula CEI (Cadastro Específico do INSS). 

 

8.2 Caso o poço se apresente seco ou apresente a vazão inferior a requerida será 

pago somente 80% do item de perfuração de poço tubular.  

 

9 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1 As despesas referentes a realização do objeto especificado, ocorrerão por 

conta de recursos Municipais, com origem especificada abaixo: 

 

Órgão 06 – Secretaria de Agricultura Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Projeto/Atividade 1074 – Instalação e Perfuração Poço Artesiano – Comunidade 

Lajeadinho 

4.4.90.51.00.00.00.00– Obras e Instalações 

Dotação 587 

R$ 137.571,13 

 

Órgão 06 – Secretaria de Agricultura Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Projeto/Atividade 1034 – Implantação de rede de abastecimento de água rural 

4.4.90.51.00.00.00.00– Obras e Instalações 

Dotação 594  

R$ 329.415,13 

 

Órgão 09 – Secretaria de Obras 

Projeto/Atividade 1004 – Expansão da rede de água urbana e rural 

4.4.90.51.00.00.00.00– Obras e Instalações 

Dotação 593  

R$ 85.005,73 
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10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

10.1 POÇO – SEDE DO MUNICÍPIO (LOTE 1) 

 

10.1.1 Especificações técnicas resumidas 

 

a) Elaboração de projeto executivo com ART 

 

b) Processo de outorga conforme diretrizes do DRHS-SEMA, inclusive pedido 

de licença de perfuração; 

 

 

c) Instalação do canteiro de serviços; 

 

d) Transporte de sonda, equipamentos e acessórios; 

 

e) Fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos 

serviços; 

 

f) A perfuração do poço será executada com perfuratriz rotopneumática 

 

g) Execução de serviços complementares, acabamentos, inclusive limpeza 

geral; 

 

h) Teste de vazão de 24 horas; 

 

i) Instalação e fornecimento de motobomba e sistema elétrico incluindo 

quadro elétrico; 

 

j) Execução de selo sanitário 

 

k) Instalação de hidrômetro 

 

l) Cercamento do poço; 

 

m) Instalação e retirada de tubulação de teste; 

 

n) Fornecimento dos relatórios técnicos; 

 

o) Fornecimento de laudos físico-químico e microbiológico das águas 

produzidas; 
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10.1.2 Projeto executivo 

 

A contratada deverá apresentar o projeto executivo de perfuração do poço 

acompanhado de anotação de responsabilidade técnica– ART e requerer ao 

DRHS/SEMA autorização para perfuração de um poço tubular profundo. O projeto 

deverá ser entregue para análise em até 20 (vinte) dias após a expedição da 

ordem de serviço por parte da contratante. 

 

10.1.3 Local de perfuração 

 

O serviço será executado na sede do município de São Martinho da Serra. 

Abaixo estão apresentadas as coordenadas da região de perfuração, podendo ser 

alteradas conforme demandas técnicas. 

 

Comunidade Coordenadas UTM SIRGAS 2000 22S 

Sede do município 223050,27 m E / 6730121,77 m S 

 

10.1.4 Vazão requerida 

 

A vazão requerida é de 60 m³/dia, em regime de bombeamento a ser 

definido posteriormente. 

 

10.1.5 Profundidade 

 

 Profundidade estimada de 150 metros ou até atingir a vazão requerida. 

 

10.1.6 Perfuração do poço tubular 

 

Para a perfuração do poço deverá ser utilizado equipamento 

rotopneumático, com profundidade até 150,00 metros. A perfuração deve ter 

diâmetro de 12’’ (12 polegadas) até 5 metros de profundidade e diâmetro de 6’’ 

(polegadas) no restante. A empresa contratada deve dispor de todos os 

equipamentos necessários para a perfuração do poço no local da obra. A amostra 

de calha deve ser descrita durante a perfuração por profissional técnico habilitado, 

para posterior composição do perfil litológico do poço. 

 

10.1.7 Ensaios de vazão 

 

Para a determinação da vazão de explotação e dos parâmetros hidráulicos, 

após a conclusão do poço deve ser realizado ensaio de produção em múltiplos 

estágios, com duração mínima de 24h, completado por ensaio de recuperação.O 

resultado final dos ensaios deve ser formalizado no relatório Teste de 
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bombeamento de poço tubular consubstanciando informações, registros e análise 

do desempenho do poço, como também a vazão de explotação do poço e o 

correspondente nível dinâmico deve ser fixado em função da análise do ensaio de 

bombeamento. 

  

10.1.8 Cimentação 

 

Para prevenir riscos de contaminação ou mineralização, o poço deve ser 

cimentado em toda a extensão necessária ao isolamento. O processo de 

cimentação utilizado deve permitir o fechamento do espaço anular concêntrico 

com o revestimento definitivo. 

 

10.1.9 Selo sanitário 

 

A laje de concreto contará com 1,0 m² e 0,25m de espessura, com ressalto 

de 0,10 m acima da superfície do terreno e declividade de 2% do centro para a 

borda. A boca do poço deverá ser de 0,50 m de altura acima da laje de proteção e 

conter tampa totalmente vedada. 

 

10.1.10 Bombeamento 

 

Conjunto de Bombeamento composto de conjunto motor bomba, painel de 

comando elétrico completo, cabo elétrico, tubo edutor, conexões, válvula de 

retenção, registros, e outros necessários para garantir a qualidade na instalação e 

características que atendam a vazão ideal com número de estágios de acordo 

com a profundidade e vazão necessária.  

 

10.1.11 Hidrômetro 

 

Deverá a empresa instalar o hidrômetro, horímetro conforme as normas e 

legislação;  

 

10.1.12 Cercamento 

 

 Deverá ser implantada área de proteção ao poço, posterior a execução. 

Deverá ter área de 16 m² (4x4m) composta por tela metálica lisa com altura 

mínima de 1,5 m com acesso para manutenções. 

 

10.1.13 Laudos físico-químico e microbiológico  

 

A contratada deverá realizar a análise da água produzida, conforme 

parâmetros exigidos pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 do 

ministério da saúdee realizadas por laboratório creditado. 
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10.1.14 Outorga 

 

a) A contratada deverá solicitar pedido de licença de perfuração dos poços, 

conforme termos referenciais do DRHS-SEMA-RS. 

 

b) A contratada deverá elaborar todo o processo necessário para o pedido de 

outorga de uso da água junto ao DRHS-SEMA-RS, referente ao poço tubular 

perfurado. Confecção dos relatórios, formulários e protocolos conforme os termos 

referenciais do DRHS-SEMA-RS. Emissão de ART pelo serviço de outorga do 

poço conforme normas do DRHS-SEMA-RS.  

 

 

c) A contratada da deverá fornecer a prefeitura Municipal da São Martinho da 

Serra o recibo de formalização e cópia do processo de outorga. 

 

d) A contratada ficará responsável pela prestação de informações técnicas ou 

complemento de dados, referente aos processos de outorga, caso solicitado pelo 

DRHS-SEMA-RS durante todo o processo de análise. 

 

10.1.15 Relatório técnico final  

 

A contratada deverá apresentar o relatório técnico de captação de água 

subterrânea através de poço que deve compreender as seguintes atividades: 

 

a) Descrição do método de perfuração;  

 

b) Perfil do poço com as profundidades mínima e máxima;  

 

c) Vazão do poço, conforme teste de vazão de 24 horas;  

 

d) Fixação dos diâmetros nominais úteis do poço;  

 

e) Fixação dos diâmetros nominais de perfuração do poço;  

 

f) Corte geológico com a camada a ser perfurada até o limite do solo, da 

transição solo-rocha e da extensão em rocha(s);  

 

g) Especificação das dimensões e dos materiais usados no revestimento 

definitivo do poço, tais como tubos lisos e filtros; 

 

h) Caracterização da natureza e da granulometria dos materiais do pré-filtro;  
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i) Indicação dos trechos do poço e do revestimento cimentados;  

 

j) Indicação do trecho de cimentação de proteção sanitária superficial;  

 

k) Especificação da laje de concreto de proteção do poço; 

 

Demais serviços e materiais necessários para execução dos serviços não 

descriminados neste termo de referência e na planilha deverão ser realizados 

pela a empresa contratada, juntamente com o projeto executivo acompanhado de 

anotação de responsabilidade técnica - ART. 

 

10.1.16 Normas técnicas 

 

Os serviços objeto deste termo de referência deverão ser executados com 

a utilização de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordância e 

obediência às normas técnicas vigentes e Normas Técnicas da (ABNT) citadas 

abaixo, ainda que não explicitamente mencionadas, garantam a estabilidade, 

durabilidade e ótima aparência do serviço. 

 

a) NBR 12212:1992 – Projeto de poço para captação de água subterrânea. 

b) NBR 12211:1992 – Estudos de concepção de sistemas públicos de 

abastecimento de água – Procedimento. 

c) NBR 5580:2015 – Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução 

de fluidos – 

d) Especificação. 

e) NBR 12.244:2006 – Construção de poço tubular para captação de água 

subterrânea. 

f) NBR 13604:1996 – Filtros e tubos de revestimento em PVC para poços 

tubulares profundos – Especificação. 

 

10.1.17 Garantia 

 

Os serviços executados deverão ter garantia mínima de 05 (cinco) anos, 

contado a partir do recebimento das obras pelos responsáveis designados para o 

acompanhamento direto, bem como decisões pertinentes a estrutura do contrato. 

Durante o prazo de garantia, a contratada ficará obrigada a reparar quaisquer 

defeitos relacionados à má execução dos serviços e/ou prestar qualquer 

informação técnica complementar no processo de análise de outorga pelo DRHS-

SEMA-RS, sempre que houver solicitação, e sem ônus para o Contratante. 
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10.1.18 Condições de recebimento do poço 

 

O poço somente será recebido pelo contratante se todas as exigências 

deste termo forem atendidas e após fiscalização. 

 

10.1.19 Considerações gerais 

 

A licitante deverá visitar o local onde será perfurado o poço a fim de 

eliminar quaisquer dúvidas quanto à situação existente, não se admitindo da 

mesma, posteriormente, o desconhecimento das atuais condições e das medidas 

necessárias para o cumprimento do objeto, conforme descrição dos serviços 

contidos no termo de referência.  

 

10.1.20 Valor de referência (LOTE 01) 

 

 Quadro 01 – Valor de referência do poço da sede do município (LOTE 01). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

      
1 Serviços Preliminares 

1.1 Mobilização e desmobilização de Equipamentos un. 1,00  R$    3.222,40   R$         3.222,40  

1.2 Montagem de Canteiro un. 1,00  R$    1.973,72   R$         1.973,72  

1.3 Instalação e retirada de equipamentos hidráulicos un. 1,00  R$    2.779,32   R$         2.779,32  

Subtotal    R$        7.975,44  

      
2 Perfuração e Revestimento 

2.1 Perfuração 12'' m 5,00  R$        439,05   R$         2.195,24  

2.2 Perfuração 6'' m 145,00  R$        151,05   R$      21.902,25  

2.3 Revestimento 10'' m 5,00  R$        771,36   R$         3.856,79  

2.4 Pré filtro un. 1,00  R$    3.504,36   R$         3.504,36  

Subtotal    R$     31.458,64  

      
3 Equipamentos Elétricos e Hidráulicos 

3.1 
Bomba submersa, 4 polegadas, trifásica, potência 4,0 
hp, 15 estágios un. 1,00  R$  10.393,09   R$      10.393,09  

3.2 
Quadro de comando, trifásico, de sobrepor, aço 
galvanizado un. 1,00  R$    1.745,65   R$         1.745,65  

3.3 
Relé, tensão 380 v, potência ate 15 cv, corrente 
nominal máxima 22 a un. 1,00  R$        324,59   R$            324,59  

3.4 
Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, 3 
condutores de 6 mm2 m 140,00  R$          24,19   R$         3.386,90  

3.5 Haste de aterramento em aço galvanizado un. 1,00  R$        107,02   R$            107,02  

3.6 
Caixa de inspeção para aterramento, em pvc, dn = 
250 x 250 mm un. 1,00  R$          61,16   R$              61,16  

3.7 Grampo metálico tipo haste de aterramento de 1'' un. 1,00  R$          38,52   R$              38,52  

3.8 
Hidrômetro multijato, vazão máxima de 10 m3/h, 
classe b, horizontal un. 1,00  R$        945,65   R$            945,65  

3.9 Tubo aço galvanizado, dn 1.1/4" m 100,00  R$          80,21   R$         8.021,36  
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3.10 Tubo pvc, soldável, dn 25 mm m 100,00  R$            6,34   R$            634,41  

3.11 Curva 90 graus de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$          67,75   R$              67,75  

3.12 Luva de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$          19,95   R$              19,95  

3.13 Niple de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$          18,13   R$              18,13  

3.14 União de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$          98,91   R$              98,91  

3.15 Bucha de redução de ferro galvanizado, 1 1/2" x 1 1/4" un. 1,00  R$          22,05   R$              22,05  

3.16 Válvula de retenção de bronze, 1 1/4" un. 1,00  R$        150,35   R$            150,35  

Subtotal    R$     26.035,49  

      
4 Proteção 

4.1 Laje de Proteção un. 1,00  R$        914,36   R$            914,36  

4.2 
Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, 
h = 2 m m² 26  R$          86,46   R$         2.247,99  

4.3 Mourão de concreto reto, h= 3,00 m un. 16,00  R$          84,59   R$         1.353,41  

Subtotal    R$        4.515,75  

      
5 Serviços Complementares 

5.1 Anuência Prévia un. 1,00  R$    2.074,42   R$         2.074,42  

5.2 Análises físico-química e bacteriológica un. 1,00  R$    1.732,04   R$         1.732,04  

5.3 Outorga un. 1,00  R$    7.653,20   R$         7.653,20  

5.4 Ensaio de bombeamento 24h un. 1,00  R$    3.560,76   R$         3.560,76  

Subtotal    R$     15.020,41  

      
Total com BDI (BDI = 20,84%)    R$     85.005,73  

 

Custos baseados na tabela SINAPI de setembro de 2021 e pesquisa de 

mercado. 

 

Quadro 2 - Cronograma físico-financeiro (Lote 01) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
MARTINHO DA SERRA - RS CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA ATENDIMENTO A 

SEDE DO MUNICÍPIO (LOTE 01) 

Item 
CRONOGRAMA FÍSICO - 

FINANCEIRO 
Meses 

  DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 Total (em R$) 

1 Serviços preliminares 7.975,44            R$ 7.975,44  

2 Perfuração e revestimento 31458,6            R$ 31.458,64  

3 Equipamentos elétricos e hidráulicos   26.035,49          R$ 26.035,49  

4 Proteção   4515,75          R$ 4.515,75  

5 Serviços complementares           15.020,41  R$ 15.020,41  

    39.434,08 30.551,24       15.020,41   

Total com BDI (BDI = 20,84%) 
 R$    
85.005,73  
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10.2 POÇO – ITAIMBÉ (LOTE 02) 

 

10.2.1 Especificações técnicas resumidas 

 

a) Elaboração de projeto executivo com ART 

b) Processo de outorga conforme diretrizes do DRHS-SEMA, inclusive pedido 

de licença de perfuração; 

c) Instalação do canteiro de serviços; 

d) Transporte de sonda, equipamentos e acessórios; 

e) Fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos 

serviços; 

f) A perfuração do poço será executada com perfuratriz rotopneumática; 

g) Execução de serviços complementares, acabamentos, inclusive limpeza 

geral; 

h) Teste de vazão de 24 horas; 

i) Instalação e fornecimento de motobomba e sistema elétrico incluindo 

quadro elétrico; 

j) Execução de selo sanitário 

k) Instalação de hidrômetro 

l) Cercamento do poço; 

m) Instalação e retirada de tubulação de teste; 

n) Fornecimento dos relatórios técnicos; 

o) Fornecimento de laudos físico-químico e microbiológico das águas 

produzidas; 

 

10.2.2 Projeto executivo 

 

A contratada deverá apresentar o projeto executivo de perfuração do poço 

acompanhado de anotação de responsabilidade técnica – ART e requerer ao 

DRHS/SEMA autorização para perfuração de um poço tubular profundo. O projeto 

deverá ser entregue para análise em até 20 (vinte) dias após a expedição da 

ordem de serviço por parte da contratante. 

 

10.2.3 Local de perfuração 

 

O serviço será executado na comunidade rural do Itambé com distância de 

7,4 Km da sede do município de São Martinho da Serra. Abaixo estão 
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apresentadas as coordenadas da região de perfuração, podendo ser alteradas 

conforme demandas técnicas. 

 

Comunidade Coordenadas UTM SIRGAS 2000 22S 

Itaimbé 219844,53 m E / 6726958,99 m S 

 

10.2.4 Vazão requerida 

 

A vazão requerida é de 60 m³/dia, em regime de bombeamento a ser 

definido posteriormente. 

 

10.2.5 Profundidade 

 

 Profundidade estimada de 150 metros ou até atingir a vazão requerida. 

 

10.2.6 Perfuração do poço tubular 

 

Para a perfuração do poço deverá ser utilizado equipamento 

rotopneumático e rotativo, com profundidade prevista até 150,00 metros. A 

perfuração (rotopneumática) deve ter diâmetro de 12’’ até 5 metros de 

profundidade, diâmetro de 6’’ até 100 metros (rotopneumática) e diâmetro de 6’’ 

(rototativa) até 150 metros ou até atingir a vazão requerida. O poço deverá ter 

revestimento com tubo de aço galvanizado com diâmetro de 10’’ até 5 metros e 

revestimento com tubo geomecânico com diâmetro de 4’’ até 150 metros ou até 

atingir a vazão requerida. A empresa contratada deve dispor de todos os 

equipamentos necessários para a perfuração do poço no local da obra. A amostra 

de calha deve ser descrita durante a perfuração por profissional técnico habilitado, 

para posterior composição do perfil litológico do poço. 

 

10.2.7 Ensaios de vazão 

 

Para a determinação da vazão de explotação e dos parâmetros hidráulicos, 

após a conclusão do poço deve ser realizado ensaio de produção em múltiplos 

estágios, com duração mínima de 24h, completado por ensaio de recuperação. O 

resultado final dos ensaios deve ser formalizado no relatório Teste de 

bombeamento de poço tubular consubstanciando informações, registros e análise 

do desempenho do poço, como também a vazão de explotação do poço e o 

correspondente nível dinâmico deve ser fixado em função da análise do ensaio de 

bombeamento. 
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10.2.8 Cimentação 

 

Para prevenir riscos de contaminação ou mineralização, o poço deve ser 

cimentado em toda a extensão necessária ao isolamento. O processo de 

cimentação utilizado deve permitir o fechamento do espaço anular concêntrico 

com o revestimento definitivo. 

 

10.2.9 Selo sanitário 

 

A laje de concreto contará com 1,0 m² e 0,25 m de espessura, com ressalto 

de 0,10 m acima da superfície do terreno e declividade de 2% do centro para a 

borda. A boca do poço deverá ser de 0,50 m de altura acima da laje de proteção e 

conter tampa totalmente vedada. 

 

10.2.10 Bombeamento 

 

Conjunto de Bombeamento composto de conjunto motor bomba, painel de 

comando elétrico completo, cabo elétrico, tubo edutor, conexões, válvula de 

retenção, registros, e outros necessários para garantir a qualidade na instalação e 

características que atendam a vazão ideal com número de estágios de acordo 

com a profundidade e vazão necessária.  

 

10.2.11 Hidrômetro 

 

Deverá a empresa instalar o hidrômetro, horímetro conforme as normas e 

legislação;  

 

10.2.12 Cercamento 

 

 Deverá ser implantada área de proteção ao poço, posterior a execução. 

Deverá ter área de 16 m² (4x4m) composta por tela metálica lisa com altura 

mínima de 1,5 m com acesso para manutenções. 

 

10.2.13 Laudos físico-químico e microbiológico  

 

A contratada deverá realizar a análise da água produzida, conforme 

parâmetros exigidos pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 do 

ministério da saúde e realizadas por laboratório creditado. 

 

10.2.14 Outorga  

 

a) A contratada deverá solicitar pedido de licença de perfuração dos poços, 

conforme termos referenciais do DRHS-SEMA-RS. 
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b) A contratada deverá elaborar todo o processo necessário para o pedido 

de outorga de uso da água junto ao DRHS-SEMA-RS, referente ao poço 

tubular perfurado. Confecção dos relatórios, formulários e protocolos 

conforme os termos referenciais do DRHS-SEMA-RS. Emissão de ART 

pelo serviço de outorga do poço conforme normas do DRHS-SEMA-RS.  

c) A contratada da deverá fornecer a prefeitura Municipal da São Martinho 

da Serra o recibo de formalização e cópia do processo de outorga. 

d) A contratada ficará responsável pela prestação de informações técnicas 

ou complemento de dados, referente aos processos de outorga, caso 

solicitado pelo DRHS-SEMA-RS durante todo o processo de análise. 

 

10.2.15 Relatório técnico final  

 

A contratada deverá apresentar o relatório técnico de captação de água 

subterrânea através de poço que deve compreender as seguintes atividades: 

 

a) Descrição do método de perfuração;  

b) Perfil do poço com as profundidades mínima e máxima;  

c) Vazão do poço, conforme teste de vazão de 24 horas;  

d) Fixação dos diâmetros nominais úteis do poço;  

e) Fixação dos diâmetros nominais de perfuração do poço;  

f) Corte geológico com a camada a ser perfurada até o limite do solo, da 

transição solo-rocha e da extensão em rocha(s);  

g) Especificação das dimensões e dos materiais usados no revestimento 

definitivo do poço, tais como tubos lisos e filtros;  

h) Caracterização da natureza e da granulometria dos materiais do pré-

filtro;  

i) Indicação dos trechos do poço e do revestimento cimentados;  

j) Indicação do trecho de cimentação de proteção sanitária superficial;  

k) Especificação da laje de concreto de proteção do poço; 

 

Demais serviços e materiais necessários para execução dos serviços não 

descriminados neste termo de referência e na planilha deverão ser realizados 

pela a empresa contratada, juntamente com o projeto executivo acompanhado de 

anotação de responsabilidade técnica - ART. 

 

10.2.16 Normas técnicas 

 

Os serviços objeto deste termo de referência deverão ser executados com 

a utilização de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordância e 

obediência às normas técnicas vigentes e Normas Técnicas da (ABNT) citadas 

abaixo, ainda que não explicitamente mencionadas, garantam a estabilidade, 

durabilidade e ótima aparência do serviço. 
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a) NBR 12212:1992 – Projeto de poço para captação de água subterrânea. 

b) NBR 12211:1992 – Estudos de concepção de sistemas públicos de 

abastecimento de água – Procedimento. 

c) NBR 5580:2015 – Tubos de aço-carbono para usos comuns na 

condução de fluidos – 

d) Especificação. 

e) NBR 12.244:2006 – Construção de poço tubular para captação de água 

subterrânea. 

f) NBR 13604:1996 – Filtros e tubos de revestimento em PVC para poços 

tubulares profundos – Especificação. 

 

10.2.17 Garantia 

 

Os serviços executados deverão ter garantia mínima de 05 (cinco) anos, 

contado a partir do recebimento das obras pelos responsáveis designados para o 

acompanhamento direto, bem como decisões pertinentes a estrutura do contrato. 

Durante o prazo de garantia, a contratada ficará obrigada a reparar quaisquer 

defeitos relacionados à má execução dos serviços e/ou prestar qualquer 

informação técnica complementar no processo de análise de outorga pelo DRHS-

SEMA-RS, sempre que houver solicitação, e sem ônus para o Contratante. 

 

10.2.18 Condições de recebimento do poço 

 

O poço somente será recebido pelo contratante se todas as exigências 

deste termo forem atendidas e após fiscalização. 

 

10.2.19 Considerações gerais 

 

A licitante deverá visitar o local onde será perfurado o poço a fim de 

eliminar quaisquer dúvidas quanto à situação existente, não se admitindo da 

mesma, posteriormente, o desconhecimento das atuais condições e das medidas 

necessárias para o cumprimento do objeto, conforme descrição dos serviços 

contidos no termo de referência.  

 

10.2.20 Valor de referência (LOTE 02) 

 

Quadro 03 – Valor de referência do poço Itaimbé (LOTE 02). 

 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

      
1 Serviços Preliminares 
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1.1 Mobilização e desmobilização de Equipamentos un. 1,00  R$    3.222,40   R$        3.222,40  

1.2 Montagem de Canteiro un. 1,00  R$    1.973,72   R$        1.973,72  

1.3 Instalação e retirada de equipamentos hidráulicos un. 1,00  R$    2.779,32   R$        2.779,32  

Subtotal    R$        7.975,44  

      
2 Perfuração e Revestimento 

2.1 Perfuração pneumática Ø 12'' m 5,00  R$       439,05   R$        2.195,24  

2.2 Perfuração pneumática Ø 6'' m 95,00  R$       151,05   R$      14.349,75  

  Perfuração rotativa Ø 6'' m 50,00  R$       459,59   R$      22.979,54  

2.3 Revestimento em aço galvanizado Ø 10'' m 5,00  R$       771,36   R$        3.856,79  

  Revestimento Geomecânico Ø 04" m 145,00  R$       195,76   R$      28.385,32  

  Bomba de lama un. 1,00  R$    9.667,20   R$        9.667,20  

2.4 Pré filtro un. 1,00  R$    3.443,94   R$        3.443,94  

Subtotal    R$      84.877,77  

      
3 Equipamentos Elétricos e Hidráulicos 

3.1 
Bomba submersa, 4 polegadas, trifásica, potência 
4,0 hp, 15 estágios 

un. 1,00  R$ 10.393,09   R$      10.393,09  

3.2 
Quadro de comando, trifásico, de sobrepor, aço 
galvanizado 

un. 1,00  R$    1.745,65   R$        1.745,65  

3.3 
Relé, tensão 380 v, potência ate 15 cv, corrente 
nominal máxima 22 a 

un. 1,00  R$       324,59   R$            324,59  

3.4 
Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, 3 
condutores de 6 mm2 

m 140,00  R$         24,19   R$        3.386,90  

3.5 Haste de aterramento em aço galvanizado un. 1,00  R$       107,02   R$            107,02  

3.6 
Caixa de inspeção para aterramento, em pvc, dn = 
250 x 250 mm 

un. 1,00  R$         61,16   R$              61,16  

3.7 Grampo metálico tipo haste de aterramento de 1'' un. 1,00  R$         38,52   R$              38,52  

3.8 
Hidrômetro multijato, vazão máxima de 10 m3/h, 
classe b, horizontal 

un. 1,00  R$       945,65   R$            945,65  

3.9 Tubo aço galvanizado, dn 1.1/4" m 100,00  R$         80,21   R$        8.021,36  

3.10 Tubo pvc, soldável, dn 25 mm m 100,00  R$            6,34   R$            634,41  

3.11 Curva 90 graus de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$         67,75   R$              67,75  

3.12 Luva de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$         19,95   R$              19,95  

3.13 Niple de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$         18,13   R$              18,13  

3.14 União de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$         98,91   R$              98,91  

3.15 
Bucha de redução de ferro galvanizado, 1 1/2" x 1 
1/4" 

un. 1,00  R$         22,05   R$              22,05  

3.16 Válvula de retenção de bronze, 1 1/4" un. 1,00  R$       150,35   R$            150,35  

Subtotal    R$      26.035,49  

      
4 Proteção 

4.1 Laje de Proteção un. 1,00  R$       914,36   R$            914,36  

4.2 
Tela de arame galvanizada quadrangular / 
losangular, h = 2 m 

m² 26,00  R$         86,46   R$        2.247,99  

4.3 Mourão de concreto reto, h= 3,00 m un. 16,00  R$         84,59   R$        1.353,41  

Subtotal    R$        4.515,75  

      
5 Serviços Complementares 
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5.1 Anuência Prévia un. 1,00  R$    2.074,42   R$        2.074,42  

5.2 Análises físico-química e bacteriológica un. 1,00  R$    1.732,04   R$        1.732,04  

5.3 Outorga un. 1,00  R$    7.653,20   R$        7.653,20  

5.4 Ensaio de bombeamento 24h un. 1,00  R$    3.560,76   R$        3.560,76  

Subtotal    R$      15.020,41  

      
Total com BDI (BDI = 20,84%)    R$   138.424,87  

 

Custos baseados na tabela SINAPI de setembro de 2021 e pesquisa de 

mercado. 

 

Quadro 4 - Cronograma físico-financeiro (Lote 02). 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
MARTINHO DA SERRA - RS CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA ATENDIMENTO A 

COMUNIDADE DE ITAIMBÉ (LOTE 02) 

Iten 
CRONOGRAMA FÍSICO - 

FINANCEIRO 
meses 

  DESCRIÇÃO DE  ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 Total (em R$) 

1 Serviços preliminares 7.975,44            R$ 7.975,44  

2 Perfuração e revestimento 84877,8            R$ 84.877,77  

3 Equipamentos elétricos e hidráulicos   26.035,49          R$ 26.035,49  

4 Proteção   4515,75          R$ 4.515,75  

5 Serviços complementares           15.020,41  R$ 15.020,41  

    92.853,21 30.551,24       15.020,41   

Total com BDI (BDI = 20,84%)  R$ 138.424,87  

 

 

10.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – POÇOS LAJEADINHO E POSTINHO 

(LOTE 03 E 04) 

 

10.3.1 ITEM 01 

 

10.3.1.1 Especificações técnicas resumidas 

 

a) Elaboração de projeto executivo com ART 

b) Processo de outorga conforme diretrizes do DRHS-SEMA, inclusive pedido 

de licença de perfuração; 

c) Instalação do canteiro de serviços; 

d) Transporte de sonda, equipamentos e acessórios; 

e) Fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos 

serviços; 

f) A perfuração do poço será executada com perfuratriz rotopneumática; 

g) Execução de serviços complementares, acabamentos, inclusive limpeza 

geral; 
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h) Teste de vazão de 24 horas; 

i) Instalação e fornecimento de motobomba e sistema elétrico incluindo 

quadro elétrico; 

j) Execução de selo sanitário 

k) Instalação de hidrômetro 

l) Cercamento do poço; 

m) Instalação e retirada de tubulação de teste; 

n) Fornecimento dos relatórios técnicos; 

o) Fornecimento de laudos físico-químico e microbiológico das águas 

produzidas; 

 

10.3.1.2 Projeto executivo 

 

A contratada deverá apresentar o projeto executivo de perfuração do poço 

acompanhado de anotação de responsabilidade técnica – ART e requerer ao 

DRHS/SEMA autorização para perfuração de um poço tubular profundo. O projeto 

deverá ser entregue para análise em até 20 (vinte) dias após a expedição da 

ordem de serviço por parte da contratante. 

 

10.3.1.3 Local de perfuração 

 

O serviço será executado nas comunidades rurais de Lajeadinho e 

Postinho com distância de 19 Km e 13,5 Km, respectivamente, da sede do 

município de São Martinho da Serra. Abaixo estão apresentadas as coordenadas 

da região de perfuração dos dois poços, podendo ser alteradas conforme 

demandas técnicas. 

 

Comunidade Coordenadas UTM SIRGAS 2000 22S 

Lajeadinho 236227,72 m E / 6739277,23 m S 

Postinho 216368,79m E / 6737239,28m S 

 

10.3.1.4 Vazão requerida 

 

A vazão requerida é de 60 m³/dia, em regime de bombeamento a ser 

definido posteriormente. 

 

10.3.1.5  Profundidade 

 

 Profundidade estimada de 150 metros ou até atingir a vazão requerida. 

 

10.3.1.6  Perfuração do poço tubular 
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Para a perfuração do poço deverá ser utilizado equipamento 

rotopneumático e rotativo, se necessário, com profundidade até 150,00 metros. A 

perfuração deve ter diâmetro de 12’’ (12 polegadas) até 5 metros de profundidade 

e diâmetro de 6’’ (polegadas) no restante. A empresa contratada deve dispor de 

todos os equipamentos necessários para a perfuração do poço no local da obra. A 

amostra de calha deve ser descrita durante a perfusão por profissional técnico 

habilitado, para posterior composição do perfil litológico do poço. 

 

10.3.1.7 Ensaios de vazão 

 

Para a determinação da vazão de explotação e dos parâmetros hidráulicos, 

após a conclusão do poço deve ser realizado ensaio de produção em múltiplos 

estágios, com duração mínima de 24h, completado por ensaio de recuperação. O 

resultado final dos ensaios deve ser formalizado no relatório Teste de 

bombeamento de poço tubular consubstanciando informações, registros e análise 

do desempenho do poço, como também a vazão de explotação do poço e o 

correspondente nível dinâmico deve ser fixado em função da análise do ensaio de 

bombeamento. 

 

10.3.1.8 Cimentação 

 

Para prevenir riscos de contaminação ou mineralização, o poço deve ser 

cimentado em toda a extensão necessária ao isolamento. O processo de 

cimentação utilizado deve permitir o fechamento do espaço anular concêntrico 

com o revestimento definitivo. 

 

10.3.1.9 Selo sanitário 

 

A laje de concreto contará com 1,0 m² e 0,25 m de espessura, com ressalto 

de 0,10 m acima da superfície do terreno e declividade de 2% do centro para a 

borda. A boca do poço deverá ser de 0,50 m de altura acima da laje de proteção e 

conter tampa totalmente vedada. 

 

10.3.1.10 Bombeamento 

 

Conjunto de Bombeamento composto de conjunto motor bomba, painel de 

comando elétrico completo, cabo elétrico, tubo edutor, conexões, válvula de 

retenção, registros, e outros necessários para garantir a qualidade na instalação e 

características que atendam a vazão ideal com número de estágios de acordo 

com a profundidade e vazão necessária.  
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10.3.1.11 Hidrômetro 

 

Deverá a empresa instalar o hidrômetro, horímetro conforme as normas e 

legislação;  

 

10.3.1.12 Cercamento 

 

 Deverá ser implantada área de proteção ao poço, posterior a execução. 

Deverá ter área de 16 m² (4x4m) composta por tela metálica lisa com altura 

mínima de 1,5 m com acesso para manutenções. 

 

10.3.1.13 Laudos físico-químico e microbiológico  

 

A contratada deverá realizar a análise da água produzida, conforme 

parâmetros exigidos pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 do 

ministério da saúde e realizadas por laboratório creditado. 

 

10.3.1.14 Outorga  

 

a) A contratada deverá solicitar pedido de licença de perfuração dos poços, 

conforme termos referenciais do DRHS-SEMA-RS. 

b) A contratada deverá elaborar todo o processo necessário para o pedido de 

outorga de uso da água junto ao DRHS-SEMA, referente ao poço tubular 

perfurado. Confecção dos relatórios, formulários e protocolos conforme os 

termos referenciais do DRHS-SEMA-RS. Emissão de ART pelo serviço de 

outorga do poço conforme normas do DRHS-SEMA-RS.  

c) A contratada da deverá fornecer a prefeitura Municipal da São Martinho da 

Serra o recibo de formalização e cópia do processo de outorga. 

d) A contratada ficará responsável pela prestação de informações técnicas ou 

complemento de dados, referente aos processos de outorga, caso solicitado 

pelo DRHS-SEMA-RS durante todo o processo de análise. 

 

10.3.1.15 Relatório técnico final  

 

A contratada deverá apresentar o relatório técnico de captação de água 

subterrânea através de poço que deve compreender as seguintes atividades: 

 

a) Descrição do método de perfuração;  

b) Perfil do poço com as profundidades mínima e máxima;  

c) Vazão do poço, conforme teste de vazão de 24 horas;  

d) Fixação dos diâmetros nominais úteis do poço;  

e) Fixação dos diâmetros nominais de perfuração do poço;  
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f) Corte geológico com a camada a ser perfurada até o limite do solo, da 

transição solo-rocha e da extensão em rocha(s);  

g) Especificação das dimensões e dos materiais usados no revestimento 

definitivo do poço, tais como tubos lisos e filtros;  

h) Caracterização da natureza e da granulometria dos materiais do pré-

filtro;  

i) Indicação dos trechos do poço e do revestimento cimentados;  

j) Indicação do trecho de cimentação de proteção sanitária superficial;  

k) Especificação da laje de concreto de proteção do poço; 

 

Demais serviços e materiais necessários para execução dos serviços não 

descriminados neste termo de referência e na planilha deverão ser realizados 

pela a empresa contratada, juntamente com o projeto executivo acompanhado de 

anotação de responsabilidade técnica - ART. 

 

10.3.1.16 Normas técnicas 

 

Os serviços objeto deste termo de referência deverão ser executados com 

a utilização de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordância e 

obediência às normas técnicas vigentes e Normas Técnicas da (ABNT) citadas 

abaixo, ainda que não explicitamente mencionadas, garantam a estabilidade, 

durabilidade e ótima aparência do serviço. 

 

a) NBR 12212:1992 – Projeto de poço para captação de água subterrânea. 

b) NBR 12211:1992 – Estudos de concepção de sistemas públicos de 

abastecimento de água – Procedimento. 

c) NBR 5580:2015 – Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução 

de fluidos – 

d) Especificação. 

e) NBR 12.244:2006 – Construção de poço tubular para captação de água 

subterrânea. 

f) NBR 13604:1996 – Filtros e tubos de revestimento em PVC para poços 

tubulares profundos – Especificação. 

 

10.3.1.17 Garantia 

 

Os serviços executados deverão ter garantia mínima de 05 (cinco) anos, 

contado a partir do recebimento das obras pelos responsáveis designados para o 

acompanhamento direto, bem como decisões pertinentes a estrutura do contrato. 

Durante o prazo de garantia, a contratada ficará obrigada a reparar quaisquer 

defeitos relacionados à má execução dos serviços e/ou prestar qualquer 

informação técnica complementar no processo de análise de outorga pelo DRHS-

SEMA-RS, sempre que houver solicitação, e sem ônus para o Contratante. 
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10.3.1.18 Condições de recebimento do poço 

 

O poço somente será recebido pelo contratante se todas as exigências 

deste termo forem atendidas e após fiscalização. 

 

10.3.1.19 Considerações gerais 

 

A licitante deverá visitar o local onde será perfurado o poço a fim de 

eliminar quaisquer dúvidas quanto à situação existente, não se admitindo da 

mesma, posteriormente, o desconhecimento das atuais condições e das medidas 

necessárias para o cumprimento do objeto, conforme descrição dos serviços 

contidos no termo de referência.  

 

10.3.2 ITEM 02 

 

10.3.2.1 Especificações técnicas resumidas 

 

a) Fornecimento de reservatório; 

b) Transporte do reservatório, materiais, equipamentos e acessórios; 

c) Execução de torre metálica; 

d) Execução de fundação; 

e) Içamento e instalação de reservatório. 

 

10.3.2.2 Dimensionamento do reservatório, base e fundação 

 

a) O reservatório será do tipo Cilíndrico Vertical com Fundo Apoiado CVFA 

com capacidade para armazenamento de um volume de 10 m³; 

b) Torre de sustentação metálica de 6 metros de altura (cota de fundo do 

reservatório a 6,0 metros de altura do solo).  

c) Demais características e dimensões a serem indicadas pelo fabricante no 

momento da proposta; 

d) Dimensionamento da fundação da base do reservatório de acordo com 

características do solo local. 

 

10.3.2.3 Material do reservatório 

 

O reservatório deverá ser construído de chapas de aço carbono estrutural 

(USI SAC-300 ou COS-ARCOR 420ou ASTM A-36) de alta resistência a corrosão 

e de qualidade estrutural. Espessura de chapas utilizadas deverão garantir a 

integridade estrutural do reservatório quando cheio e submetido aos esforços e 

cargas consideradas nas normas de projeto. 
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a) Integridade estrutural: O reservatório deverá apresentar integridade 

estrutural mediante forças devidas ao vento em edificações, conforme NBR 

6123 de 1988. 

b) Preparação de superfície: As chapas que constituirão o reservatório 

deverão passar por preparação de superfície através de lavagem química 

para remoção da oleosidade e impurezas.  

c) Revestimento interno: O revestimento interno deverá ser realizado através 

de aplicação de fundo para acabamento com epóxi de poliamida, atóxico e 

anticorrosivo de alta-impermeabilidade, com laudo para uso para os 

devidos fins. O revestimento interno deverá possuir espessura seca final de 

180 microns ou superior.  

d) Revestimento externo: O revestimento externo deverá ser realizado através 

de aplicação de fundo para acabamento com tinta atóxica e anticorrosiva 

de alta-impermeabilidade, na cor branca com laudo para uso para os 

devidos fins. O revestimento externo deverá possuir espessura seca final 

de 180 microns ou superior.  

 

10.3.2.4 Acessórios 

 

O reservatório deverá possuir: 

a) Abertura de inspeção de diâmetro de 0,6 metros ou superior, com tampa 

dotada de dispositivo de travamento e bordas com altura de 0,1 metros ou 

superior acima da superfície de cobertura; 

b) Dutos de entrada e saída de ar em vazão igual a vazão de máxima saída 

de água, com tela e proteção que impeça entrada de água da chuva e 

limite a entrada de poeira; 

c) Escadas externas e internas em conformidade com a NBR 12.217 de 1994 

e NR 12; 

d) Guarda-corpo de acordo com a NBR 12.217 de 1994 e NR 12; 

e) Suporte para fixação de tubulação, boia-elétrica, para-raios e luz de 

sinalização; 

f) Conexões para luvas roscadas; 

g) Identificação, na parte do reservatório, da data de instalação, capacidade e 

logomarca da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, conforme 

modelo em anexo. 

 

10.3.2.5 Demais serviços a serem realizados pela empresa contratada 

 

a) Emissão de ART de projeto e execução de fundação conforme sondagem 

de solo; 

b) Emissão de ART de projeto e execução do reservatório e da base metálica; 

c) Transporte, içamento e fixação do reservatório. 
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10.3.2.6 Responsabilidade do contratante 

 

A Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra se encarregará de 

fornecer condições de acesso e espaço para execução do serviço. 

 

10.3.2.7 Normas técnicas do projeto 

 

a) ABNT – NORMA: NBR 7821 (tanques soldados);  

b) ABNT – NORMA: NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações);  

c) ABNT – NORMA: NBR 5008 (Chapas de baixa liga e alta resistência 

mecânica, resistentes a Corrosão atmosférica, para usos estruturais);  

d) ABNT – NORMA: NBR 6650 (Chapas finas a quente de aço-carbono para 

uso estrutural);  

e) ABNT – NORMA: NBR 10777 (Ensaio visual em soldas, fundidos forjados e 

laminados).  

f) AWWA D102/97-Coating SteellWater-StorageTanks.(Revestimentos para 

armazenamento de água em reservatório de aço). 

g) AWWA-102/78- Painting Steel WaterStorageTanks.(Pintura para 

armazenamento de água em reservatório de aço). 

h) AWWA D-100/84 –Welded Steel WaterStorage. (Tanques soldados para 

armazenamento de água). 

 

10.3.2.8 Considerações gerais 

 

A licitante deverá visitar o local onde será instalado o reservatório a fim de 

eliminar quaisquer dúvidas quanto à situação existente, não se admitindo da 

mesma, posteriormente, o desconhecimento das atuais condições e das medidas 

necessárias para o cumprimento do objeto, conforme descrição dos serviços 

contidos no termo de referência.  

Após a assinatura do contrato ficará pressuposta a concordância tácita de 

todos aqueles documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer 

alegação posterior sobre divergências entre os mesmos. Todas as medidas 

indicadas em projeto deverão ser conferidas no local. Havendo divergências entre 

as medidas, a contratante deverá ser imediatamente comunicada. Os 

dimensionamentos no que couber, ficarão a cargo da contratada. 

 

10.3.2.9 Garantia 

 

À contratada, caberá inteira responsabilidade pelo projeto executivo do 

reservatório, resistência, estabilidade e qualidade dos trabalhos a serem 

executados, bem como sobre qualquer dano causado à Contratante. 

Serão exigidas do fabricante, garantias diferentes para o tanque e para 

todo o sistema de revestimento. 
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Para o reservatório, a garantia será pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, a 

contar da data de início de operação e sob as condições de serviços indicadas 

anteriormente. Já para o sistema de revestimento, a garantia será pelo prazo 

mínimo de 2 (dois) anos. 

O fabricante deverá apresentar estes termos, assinados por pessoa 

credenciada, juntamente com o projeto para aprovação. 

Em se verificando qualquer sinal de deterioração das soldas e/ou dos 

revestimentos ou quebra de resistência física durante o período de garantia, o 

fabricante estará obrigado a assumir os custos de restauração. Caso os danos 

sejam irreparáveis, o fabricante estará obrigado a substituir o reservatório afetado 

por outro, inteiramente novo, sem qualquer ônus para a Contratante e com uma 

garantia idêntica a anterior. 

 

10.3.2.10 Valor de referência 

 

Quadro 05 – Valor de referência poço de Lajeadinho (LOTE 03). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

      
1 Serviços Preliminares 

1.1 Mobilização e desmobilização de Equipamentos un. 1,00  R$    3.222,40   R$         3.222,40  

1.2 Montagem de Canteiro un. 1,00  R$    1.973,72   R$         1.973,72  

1.3 Instalação e retirada de equipamentos hidráulicos un. 1,00  R$    2.779,32   R$         2.779,32  

Subtotal   R$ 7.975,44 

      
2 Perfuração e Revestimento 

2.1 Perfuração 12'' m 5,00  R$        439,05   R$         2.195,24  

2.2 Perfuração 6'' m 145,00  R$        151,05   R$      21.902,25  

2.3 Revestimento 10'' m 5,00  R$        771,36   R$         3.856,79  

2.4 Pré filtro un. 1,00  R$    3.504,36   R$         3.504,36  

Subtotal   R$ 31.458,64 

      
3 Equipamentos Elétricos e Hidráulicos 

3.1 
Bomba submersa, 4 polegadas, trifásica, potência 4,0 
hp, 15 estágios 

un. 1,00  R$  10.393,09   R$      10.393,09  

3.2 
Quadro de comando, trifásico, de sobrepor, aço 
galvanizado 

un. 1,00  R$    1.745,65   R$         1.745,65  

3.3 
Relé , tensão 380 v, potência ate 15 cv, corrente 
nominal máxima 22 a 

un. 1,00  R$        324,59   R$            324,59  

3.4 
Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, 3 
condutores de 6 mm2 

m 140,00  R$          24,19   R$         3.386,90  

3.5 Haste de aterramento em aço galvanizado un. 1,00  R$        107,02   R$            107,02  

3.6 
caixa de inspeção para aterramento, em pvc, dn = 250 x 
250 mm 

un. 1,00  R$          61,16   R$              61,16  

3.7 Grampo metálico tipo haste de aterramento de 1'' un. 1,00  R$          38,52   R$              38,52  

3.8 
Hidrômetro multijato, vazão máxima de 10 m3/h, classe 
b, horizontal 

un. 1,00  R$        945,65   R$            945,65  

3.9 Tubo aço galvanizado, dn 1.1/4" m 100,00  R$          80,21   R$         8.021,36  
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3.10 Tubo pvc, soldável, dn 25 mm m 100,00  R$            6,34   R$            634,41  

3.11 Curva 90 graus de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$          67,75   R$              67,75  

3.12 Luva de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$          19,95   R$              19,95  

3.13 Niple de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$          18,13   R$              18,13  

3.14 União de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$          98,91   R$              98,91  

3.15 Bucha de redução de ferro galvanizado, 1 1/2" x 1 1/4" un. 1,00  R$          22,05   R$              22,05  

3.16 Válvula de retenção de bronze, 1 1/4" un. 1,00  R$        150,35   R$            150,35  

Subtotal   R$ 26.035,49 

      
4 Proteção 

4.1 Laje de Proteção un. 1,00  R$        914,36   R$            914,36  

4.2 
Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, h 
= 2 m 

m² 26  R$          86,46   R$         2.247,99  

4.3 Mourão de concreto reto, h= 3,00 m un. 16,00  R$          84,59   R$         1.353,41  

Subtotal   R$ 4.515,75 

      
5 Serviços Complementares 

5.1 Anuência Prévia un. 1,00  R$    2.074,42   R$         2.074,42  

5.2 Análises físico-química e bacteriológica un. 1,00  R$    1.732,04   R$         1.732,04  

5.3 Outorga un. 1,00  R$    7.653,20   R$         7.653,20  

5.4 Ensaio de bombeamento 24h un. 1,00  R$    3.560,76   R$         3.560,76  

Subtotal   R$ 15.020,41 

      
6 Reservatório 

6.1 
Reservatório metálico, tipo cilindro vertical, 10 m³, com 
torre de 6,0 m 

un. 1,00  R$  52.565,40   R$      52.565,40  

Subtotal   R$ 52.565,40 

      
Total com BDI (BDI = 20,84%)   R$ 137.571,13 

 

Quadro 6 - Cronograma físico-financeiro (Lote 03). 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
MARTINHO DA SERRA - RS CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA ATENDIMENTO A 

COMUNIDADE DE LAJEADINHO (LOTE 03) 

Iten 
CRONOGRAMA FÍSICO – 

FINANCEIRO 
meses 

  DESCRIÇÃO DE  ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 Total (em R$) 

1 Serviços preliminares 7.975,44            R$ 7.975,44  

2 Perfuração e revestimento 31458,6            R$ 31.458,64  

3 Equipamentos elétricos e hidráulicos   26.035,49          R$ 26.035,49  

4 Proteção   4515,75          R$ 4.515,75  

5 Serviços complementares           15.020,41  R$ 15.020,41  

6 Reservatório   52.565,40          R$ 52.565,40  

    39.434,08 83.116,64       15.020,41   

Total com BDI (BDI = 20,84%) 
 R$    
137.571,13  
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Quadro 07 – Valor de referência poço Postinho (LOTE 04) 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

      
1 Serviços Preliminares 

1.1 Mobilização e desmobilização de Equipamentos un. 1,00  R$    3.222,40   R$        3.222,40  

1.2 Montagem de Canteiro un. 1,00  R$    1.973,72   R$        1.973,72  

1.3 Instalação e retirada de equipamentos hidráulicos un. 1,00  R$    2.779,32   R$        2.779,32  

Subtotal    R$        7.975,44  

      
2 Perfuração e Revestimento 

2.1 Perfuração pneumática Ø 12'' m 5,00  R$       439,05   R$        2.195,24  

2.2 Perfuração pneumática Ø 6'' m 95,00  R$       151,05   R$      14.349,75  

  Perfuração rotativa Ø 6'' m 50,00  R$       459,59   R$      22.979,54  

2.3 Revestimento em aço galvanizado Ø 10'' m 5,00  R$       771,36   R$        3.856,79  

  Revestimento Geomecânico Ø 04" m 145,00  R$       195,76   R$      28.385,32  

  Bomba de lama un. 1,00  R$    9.667,20   R$        9.667,20  

2.4 Pré-filtro un. 1,00  R$    3.443,94   R$        3.443,94  

Subtotal    R$      84.877,77  

      
3 Equipamentos Elétricos e Hidráulicos 

3.1 
Bomba submersa, 4 polegadas, trifásica, potência 
4,0 hp, 15 estágios un. 1,00  R$ 10.393,09   R$      10.393,09  

3.2 
Quadro de comando, trifásico, de sobrepor, aço 
galvanizado un. 1,00  R$    1.745,65   R$        1.745,65  

3.3 
Relé, tensão 380 v, potência ate 15 cv, corrente 
nominal máxima 22 a un. 1,00  R$       324,59   R$            324,59  

3.4 
Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, 3 
condutores de 6 mm2 m 140,00  R$         24,19   R$        3.386,90  

3.5 Haste de aterramento em aço galvanizado un. 1,00  R$       107,02   R$            107,02  

3.6 
Caixa de inspeção para aterramento, em pvc, dn = 
250 x 250 mm un. 1,00  R$         61,16   R$              61,16  

3.7 Grampo metálico tipo haste de aterramento de 1'' un. 1,00  R$         38,52   R$              38,52  

3.8 
Hidrômetro multijato, vazão máxima de 10 m3/h, 
classe b, horizontal un. 1,00  R$       945,65   R$            945,65  

3.9 Tubo aço galvanizado, dn 1.1/4" m 100,00  R$         80,21   R$        8.021,36  

3.10 Tubo pvc, soldável, dn 25 mm m 100,00  R$            6,34   R$            634,41  

3.11 Curva 90 graus de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$         67,75   R$              67,75  

3.12 Luva de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$         19,95   R$              19,95  

3.13 Niple de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$         18,13   R$              18,13  

3.14 União de ferro galvanizado, 1 1/4" un. 1,00  R$         98,91   R$              98,91  

3.15 
Bucha de redução de ferro galvanizado, 1 1/2" x 1 
1/4" un. 1,00  R$         22,05   R$              22,05  

3.16 Válvula de retenção de bronze, 1 1/4" un. 1,00  R$       150,35   R$            150,35  

Subtotal    R$      26.035,49  
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4 Proteção 

4.1 Laje de Proteção un. 1,00  R$       914,36   R$            914,36  

4.2 
Tela de arame galvanizada quadrangular / 
losangular, h = 2 m m² 26,00  R$         86,46   R$        2.247,99  

4.3 Mourão de concreto reto, h= 3,00 m un. 16,00  R$         84,59   R$        1.353,41  

Subtotal    R$        4.515,75  

      
5 Serviços Complementares 

5.1 Anuência Prévia un. 1,00  R$    2.074,42   R$        2.074,42  

5.2 Análises físico-química e bacteriológica un. 1,00  R$    1.732,04   R$        1.732,04  

5.3 Outorga un. 1,00  R$    7.653,20   R$        7.653,20  

5.4 Ensaio de bombeamento 24h un. 1,00  R$    3.560,76   R$        3.560,76  

Subtotal    R$      15.020,41  

      
6 Reservatório 

6.1 
Reservatório metálico, tipo cilindro vertical, 10 m³, 
com torre de 6,0 m un. 1,00  R$ 52.565,40   R$      52.565,40  

Subtotal   R$ 52.565,40 

      
Total com BDI (BDI = 20,84%)    R$   190.990,26  

 

 

Custos baseados na tabela SINAPI de setembro de 2021 e pesquisa de 

mercado. 

 

Quadro 4 - Cronograma físico-financeiro (Lote 04). 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
MARTINHO DA SERRA - RS CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA ATENDIMENTO A 

COMUNIDADE DE POSTINHO (LOTE 04) 

Item 
CRONOGRAMA FÍSICO - 

FINANCEIRO 
meses 

  DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 Total (em R$) 

1 Serviços preliminares 7.975,44            R$ 7.975,44  

2 Perfuração e revestimento 84877,77            R$ 84.877,77  

3 Equipamentos elétricos e hidráulicos   26.035,49          R$ 26.035,49  

4 Proteção   4515,75          R$ 4.515,75  

5 Serviços complementares           15.020,41  R$ 15.020,41  

6 Reservatório   52.565,40          R$ 52.565,40  

    92.853,21 83.116,64       15.020,41   

Total com BDI (BDI = 20,84%)  R$    190.990,26  

 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

51 
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11. VALOR PREVISTO 

Custos baseados na tabela SINAPI de setembro de 2021 e pesquisa de 

mercado. 

Lote Quant Unid Especificação 
Cotação 

Máxima Global 

01 01 SV 

Prestação de serviço de perfuração de poço 

tubular profundo para a captação de água 

subterrânea, na sede do município 

conforme Memorial descritivo/ Termo de 

Referência (Anexo I). 

R$ 85.005,73 

02 01 SV 

Prestação de serviço de perfuração de poço 

tubular profundo para a captação de água 

subterrânea, na Localidade Rural de Itaimbé 

conforme Memorial descritivo/ Termo de 

Referência (Anexo I). 

R$ 138.424,87 

03 01 SV 

Prestação de serviço de perfuração de poço 

tubular profundo para a captação de água 

subterrânea, na Localidade Rural de 

Lajeadinho conforme Memorial descritivo/ Termo 

de Referência (Anexo I). 

R$ 137.571,13 

04 01 SV 

Prestação de serviço de perfuração de poço 

tubular profundo para a captação de água 

subterrânea, na Localidade Rural de Postinho 

conforme Memorial descritivo/ Termo de 

Referência (Anexo I). 

 

R$ 190.990,26 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO Nº. 0xx/2021 
 
TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2021 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2021. 
 

        CONTRATO que celebram entre si o  MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA              

SERRA, CNPJ n.º 94.444.403/0001-73 estabelecido à Avenida 24 de janeiro, 853, 

nesta cidade, representado neste ato pelo Prefeito Municipal , Sr. Robson Flores 

da Trindade, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 

_________________________________, com sede em 

_____________________ na Rua __________________ N°_____ 

CEP___________, CNPJ Nº ____________________, neste ato representado 

pelo (a) Sr.(a) _________________ , portador(a) RG nº________________e do 

CPF nº_____________________, doravante designado(a) simplesmente por 

CONTRATADA, considerando o resultado da Licitação, Tomada de Preço 

0xx/2021,  Processo Administrativo n° 0xx/2021, Homologada no dia .... de ..... de 

2021, firmam o presente contrato, obedecidas as disposições da lei n° 8.666/93, 

suas alterações posteriores e as condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 

perfuração de poço tubular profundo para a captação de água subterrânea, para 

perfuração de quatro poços localizados na sede do município e localidades 

rurais de Lajeadinho, Postinho e Itaimbé, município de São Martinho da Serra, 

RS, incluindo projeto de licença prévia, outorga uso d’água subterrânea, 

fornecimento de materiais, transporte e mão de obra. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

 

2.1 - O valor total do contrato é de R$(............................................................), 

conforme segue: 
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Lote Quant Unid Especificação VALOR 
TOTAL 

01 01 SV Prestação de serviço de perfuração 

de poço tubular profundo para a 

captação de água subterrânea, na 

sede do município conforme 

Memorial descritivo/ Termo de 

Referência (Anexo I). 

 

02 01 SV Prestação de serviço de perfuração 

de poço tubular profundo para a 

captação de água subterrânea, na 

Localidade Rural de Itaimbé 

conforme Memorial descritivo/ Termo 

de Referência (Anexo I). 

 

03 01 SV Prestação de serviço de perfuração 

de poço tubular profundo para a 

captação de água subterrânea, na 

Localidade Rural de Lajeadinho 

conforme Memorial descritivo/ Termo 

de Referência (Anexo I). 

 

04 01 SV Prestação de serviço de perfuração 

de poço tubular profundo para a 

captação de água subterrânea, na 

Localidade Rural de Postinho 

conforme Memorial descritivo/ Termo 

de Referência (Anexo I). 

 

 

OBSERVAÇÃO: No preço pactuado estão inclusas todas as despesas 

decorrentes de transporte, hospedagem, alimentação, impostos, taxas, 

fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, acidentários, 

despesas financeiras, materiais, mão de obra e outras despesas diretas e 

indiretas necessárias para a execução dos serviços objeto do presente 

Contrato. 

 

2.2. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao objeto do 

presente Contrato correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, desde o início 

dos serviços até a sua entrega, bem assim os encargos inerentes à completa 

execução do presente Contrato. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

56 
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

3.1. As despesas com a presente licitação correrão por conta de recurso 

consignado em orçamento, codificado sob os números adiante descritos: 

 

Órgão 06 – Secretaria de Agricultura Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Projeto/Atividade 1074 – Instalação e Perfuração Poço Artesiano – Comunidade 

Lajeadinho 

4.4.90.51.00.00.00.00– Obras e Instalações 

Dotação 587 

 

Órgão 06 – Secretaria de Agricultura Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Projeto/Atividade 1034 – Implantação de rede de abastecimento de água rural 

4.4.90.51.00.00.00.00– Obras e Instalações 

Dotação 594  

 

Órgão 09 – Secretaria de Obras 

Projeto/Atividade 1004 – Expansão da rede de água urbana e rural 

4.4.90.51.00.00.00.00– Obras e Instalações 

Dotação 593  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

4.1 O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico/financeiro 

após a emissão da nota fiscal. O valor do presente contrato não sofrerá qualquer 

tipo de reajuste.  

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

5.1 A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela boa execução e eficiência 

dos serviços que efetuará, pelo fornecimento de equipamento, materiais, mão de 

obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem 

como quaisquer danos decorrentes da realização da obra, causados a esta 

Municipalidade ou a terceiros. 
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5.2 A CONTRATADA poderá subempreitar os serviços a ela adjudicados, desde 

que previamente autorizado pelo contratante. 

5.3 A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e Normas 

de Segurança e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de 

proteção individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo, 

permanecerem na obra.  

5.4 - A CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, verificações e provas 

de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos que se 

tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas 

condições. 

5.5 - A CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, o fornecimento da 

placa indicativa da obra, bem como a aprovação pelos poderes competentes ou 

companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os 

componentes dos projetos.  

5.6 - A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da 

obra que serão feitas por técnicos desta Municipalidade, fornecendo as 

informações e demais elementos necessários.  

5.7 - A CONTRATADA deverá providenciar e entregar junto ao setor de 

Engenharia do município, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) por 

todos os trabalhos e estudos realizados, como: 

a) projeto e execução de perfuração de poço tubular; 

b) licença prévia de perfuração de poço tubular e outorga de uso da água 

subterrânea; 

c) projeto e execução do reservatório de água, torre metálica de sustentação 

e fundação de reservatório; 

 
5.8  A CONTRATADA deverá solicitar licença prévia de perfuração de poço 

tubular, elaborar e protocolar processo de outorga de uso da água subterrânea no 

Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS) da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). 
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5.9 A CONTRATADA deverá assumir integralmente a responsabilidade quanto 

aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução dos serviços.  

 

5.10 A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, 

os comprovantes de pagamento dos empregados e o recolhimento dos encargos 

sociais e trabalhistas;  

 

5.11 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do 

Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de 

rescisão do Contrato pelo não cumprimento do mesmo.  

5.12 A CONTRATADA deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.  

5.13 - A CONTRATADA deverá colocar e manter a disposição, no canteiro de 

Obras, o “Diário da Obra”.  

5.14 - A CONTRATADA deverá garantir, e se responsabilizar por qualquer dano 

causado a terceiros, no período compreendido desde o início da obra até a 

entrega definitiva da mesma. 

5.15 - A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na Licitação 

5.16 A CONTRATADA deverá executar os serviços cumprindo rigorosamente, 

conforme estabelecido neste Edital de Tomada de Preços; 

5.17 A CONTRATADA deverá assegurar que os serviços executados terão 

garantia mínima de 5 (cinco) anos, com exceção do sistema de revestimento do 

reservatório que terá garantia mínima de 2 (dois) anos, contado a partir do 

recebimento das obras pelos responsáveis designados para o acompanhamento 

direto. Durante o prazo de garantia, a contratada ficará obrigada a reparar 

quaisquer defeitos relacionados à má execução dos serviços e/ou prestar 

qualquer informação técnica complementar. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA FUNDAMENTACAO LEGAL  

6.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;  

6.2 Os recursos administrativos e os casos de alteração ou rescisão contratual 

são os constantes na Lei nº 8.666/93;  

CLÁUSULA SÉTIMA –PRAZO E FISCALIZAÇÃO:  

7.1 O presente contrato tem sua vigência e prazo de execução de 12 meses após 

sua publicação no Diário Oficial da União, iniciando-se na data de sua assinatura, 

não podendo ser prorrogado.  

7.2 O Gerenciamento e a Fiscalização do Contrato e da prestação do serviço será 

exercida pelo Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, juntamente 

com o Setor de Engenharia do município.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

8.1 Este contrato pode ser rescindido unilateralmente pela Administração 

Municipal, a qualquer momento, entendendo a oportunidade e conveniência 

administrativa, não recebendo a contratada qualquer valor a título de indenização 

pela rescisão unilateral. Serão reconhecidos os direitos da administração 

previstos no art. 77 da Lei Federal 8.666/1993 e alterações posteriores.  

Parágrafo Único – Nos casos omissos serão aplicados os preceitos do Direito 

Público, teoria geral dos contratos, às disposições de direito privado.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

9.1 Em caso de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, 

mora de execução, inadimplemento ou não veracidade das informações 

prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:  

 

I - advertência;  

II - multas:  
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a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do 

contrato, limitada a 10% do mesmo valor, entendendo-se como atraso a não 

entrega do serviço no prazo total compreendido pelo prazo contratual de entrega 

estabelecido no item 14.1 deste edital;  

b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer 

cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, 

aplicada em dobro na reincidência.  

c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir 

caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias 

úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;  

 

d) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa 

injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e 

condições estabelecidas, bem como no caso de o bem não ser entregue a partir 

da data aprazada.  

9.2 No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para 

apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva 

intimação.  

 

9.3 No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser 

descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital 

e no contrato e das demais cominações legais.  

9.4 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, 

a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, 

será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.  

9.5 Em caso de inexistência ou  

insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 

administrativamente e/ou judicialmente.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

10.1 Para as questões decorrentes da execução deste termo de Contrato, fica 

eleito o Foro da Comarca de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa 

ser.  



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

61 
 

10.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente 

com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma, sem emendas ou 

rasuras, para que produza seus jurídicos efeitos.  

 

 

São Martinho da Serra, _____ de _________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Robson Flores da Trindade 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Nome da empresa 

Representante Legal 

CONTRATADA 

 

_______________________ 

André Marcos Pignone 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 92.782 

 

 

 

_______________________ 

Setor de Engenharia 

Fiscal do Contrato 

 

 

 

_______________________ 

Secretário da Agricultura  

Fiscal do Contrato 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 

(Nome da Empresa)  

.......................................................................................................................inscrito 

no CNPJ nº .................................................................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ..................................... ..........................., 

portador(a) da Carteira de Identidade n° ................................. e do CPF Nº 

..........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

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

 

 

 
............................................................................ 

Local e data. 
 

 

........................................................................................................... 

(Identificação e assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ ENQUADRADO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

 

A________(nome da licitante)______________________________, qualificada 

como microempresa ( ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal 

(doc. Anexo), inscrita no CNJP sob nº_________, com sede à 

__________________________________, declara para os devidos fins de direito 

que está enquadrada como Micro empresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-

EPP, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

São Martinho da Serra/ RS, ....... de ................. de xxxxx 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo do contador 

CRC nº 
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ANEXO V 
 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

(MODELO NO CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO) 

 

Pelo presente, a empresa................................................................, situada no 

(a)............................................................................................................., CNPJ 

nº ....................................., por seu .............................................................. 

(diretor ou sócio com poderes de gerência), outorga ao Sr. 

.................................., RG nº .........................., amplos poderes para 

representá-la junto ao Munícipio de São Martinho da Serra - RS, na TOMADA 

DE PREÇOS Nº 02/2021, inclusive poderes para interpor ou desistir de 

recursos, receber intimações, enfim, praticar todos os atos que julgar 

necessário ao citado processo, podendo o credenciado receber intimações no 

seguinte endereço: ........(Rua, número, complementos, bairro, cidade, unidade 

da federação, CEP). 

 

 

 

( Local e Data ) 

 

(Nome e assinatura do subscritor, devidamente identificado) 

 

 

 

 

Obs.: Firma reconhecida em cartório ou duas testemunhas qualificadas  
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ANEXO VI 

TERMO DE VISTORIA 
 

 

 

(local),. ....... de ............................. de 2021. 

 

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇO Nº 02/2021, que a Empresa .................................................................... 
visitou os locais das obras, sede do município, Comunidades rurais de 
Itaimbé, Lajeadinho e Postinho, Município de São Martinho da Serra, no dia 
........./......./2021. 

Nessa visita a empresa, por meio de seu responsável técnico, o (a) Sr. (a) 
.................................................... tomou ciência das condições atuais do terreno, 
suas instalações, das obras e serviços a serem realizados. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do responsável técnico da empresa 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante da prefeitura 

(nome e cargo) 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

À Prefeitura de Municipal de São Martinho da Serra/RS 

 

TOMADA DE PREÇO 02/2021 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 

_________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor 

ou Representante Legal, (Nome/CI), declara, sob as penas da Lei, que:  

 

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  
 
b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;  

 
c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, 
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;  
 
d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores.  
 
e) Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, bem como 
não se enquadra nos demais impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93; 
 
f) Que não possui vínculo direta ou indiretamente com a Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal, em conformidade com o inciso XVI do 
artigo 37 da Constituição Federal. 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente:      

 

xxxxx, em xxx de xxxx de xxxxxx.  

[ Nome, Cargo e Assinatura digital do Representante Legal ]  

[ Dados da Declarante: Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de perfuração 

de quatro poços tubulares profundos para a captação de água subterrânea 

localizados na sede do município e localidades rurais de Lajeadinho, Postinho 

e Itaimbé, município de São Martinho da Serra, RS, incluindo projeto de licença 

prévia, outorga de uso d’água subterrânea, fornecimento de materiais, transporte 

e mão de obra, conforme Memorial descritivo/ Termo de Referência Anexo I. 

 

Prezados Senhores: 

 

Nosso preço por Lote para o fornecimento de material e execução das 

obras para a cobertura acima mencionada é de R$_____________ e será 

executada inteiramente de acordo com o Memorial descritivo/ Termo de 

Referência Anexo I. 

 

Lote Quant Unid Especificação Valor Total por 

Lote 

01 01 SV Prestação de serviço de perfuração de poço 

tubular profundo para a captação de água 

subterrânea, na sede do município 

conforme Memorial descritivo/ Termo de 

Referência (Anexo I). 

 

02 01 SV Prestação de serviço de perfuração de poço 

tubular profundo para a captação de água 

subterrânea, na Localidade Rural de Itaimbé 

conforme Memorial descritivo/ Termo de 

Referência (Anexo I). 

 

03 01 SV Prestação de serviço de perfuração de poço 

tubular profundo para a captação de água 

subterrânea, na Localidade Rural de 

Lajeadinho conforme Memorial descritivo/ Termo 

de Referência (Anexo I). 

 

04 01 SV Prestação de serviço de perfuração de poço 

tubular profundo para a captação de água 

subterrânea, na Localidade Rural de Postinho 

conforme Memorial descritivo/ Termo de 

Referência (Anexo I). 
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DECLARAÇÕES 

 

1. Declaramos que o preço por nós ofertado será para executar a obra conforme 

todas as exigências. 

 

2. Declaramos que entregaremos os serviços conforme estipulado em edital. 

 

3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma, 

prazos, medições e pagamentos parciais. 

 

4. Declaramos que o preço unitário e o preço por lote da proposta compreendem 

todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e 

especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra 

necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, 

administração, benefícios e licenças inerentes. 

 

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) 

dias. 

 

6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 

______% (_____________________________) por cento. 

7. Declaramos que os Encargos sociais utilizado é de ______% 

(_____________________________) por cento. 

8. -  Deverá responsabilizar-se pela garantia da obra no prazo de 5 (cinco) anos e 

para o revestimento dos reservatórios de água no prazo de 2 (dois) anos a contar 

do termo de recebimento da mesma. 

 

Observação: 

 A planilha quantitativa orçamentária conforme Memorial Descritivo/ Termo 

de Referência deverá estar assinada pelo responsável técnico da empresa, e 

entregue em anexo à proposta; 

 O Cronograma físico financeiro deverá estar assinado pelo responsável 

técnico da empresa, e entregue em anexo à proposta; 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Responsável pela Firma 

 

 


