
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2017. 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017. 

 
CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO  

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO 

DE ÁGUA EM POÇOS ARTESIANOS. 
 
 

Contrato nº 054/2017. 
 

  O Município de SÃO JOSÉ DAS MISSÕES - RS, pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Av. 20 de Março, 1385, inscrito no 
CNPJ sob nº 92.410.463/0001-40, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal Sr. Silvio Pedrotti de Oliveira, inscrito no CPF sob nº 
958.433.100-00 de ora em diante denominado de CONTRATANTE, e de 
outro lado, Empresa PK Tratamento de Água Ltda-ME, com endereço na 
Rua Vinte e Cinco de Julho, nº 263, Bairro Centro, na cidade de São José das 
Missões/RS, inscrita no CNPJ sob nº 17.355.361/0001-53, representado 
neste ato pela Sra. Aline Cescon Picolotto, inscrito no CPF nº 012.268.010-
30 e RG nº 3090112453 doravante denominada de CONTRATADA, de 
comum acordo e amparado na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, e do 
Decreto Municipal nº 022/2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, resolvem pelo presente instrumento e 
na melhor forma de direito, em conformidade com o Edital de Pregão 
Presencial nº 023/2017, pelos termos da proposta datada de 11/12/2017, e 
pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes firmar o presente contrato. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de 
manutenção do sistema de tratamento de água em poços artesianos do 
Município de São José das Missões/RS. 
 
Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual, para 
todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 



condições expressas no Edital de Pregão Presencial nº 023/2017, juntamente 
com seus Anexos, a proposta da CONTRATADA, a Ata de Julgamento das 
Propostas e a Documentação. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 
 
Pela prestação dos serviços, ora contratados, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA, o valor de R$ 2.394,00 (Dois Mil Trezentos e Noventa e 
Quatro Reais) mensalmente, conforme detalhamento abaixo: 
 

Item Quant. Descrição do Objeto 
Valor 

Unitário 
por/poço 

Valor Total 
(Mensal) 

 
Valor Total 

(Anual) 

01 19 

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
tratamento de água em poços artesianos no Município, com 
o fornecimento de produto, para desinfecção da mesma, nas 
seguintes localidades: 
- Zona Urbana: 4 poços. 
- Vila Nova; Serraria; Barragem e Parque de Máquinas. 
- Zona Rural: 15 poços. 
 - Linhas: Primeiro de Maio; BR 386 Km 107; Concordia; 
Cristo Redentor (Ezequiel); Cristo Redentor (Ivan); 
Evangélica; Garzao; Vila Araújo (Valmir); Vila Araújo 
(Beal); Sanches; Santa Lucia; Mattos; Progresso; Tolfo e 
São Sebastião. 
 - A Empresa deverá fazer análise da água em 04 (Quatro) 
poços por mês, e deverá fazer visita nos poços 
semanalmente, sendo que o tratamento da água deverá ser 
feito nos termos da Legislação vigente. 

R$ 126,00 R$ 2.394,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 28.728,00 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO. 
 
O pagamento da prestação do serviço se dará mensalmente, até o 10º 
(décimo) dia do mês subsequente, mediante a emissão da respectiva nota 
fiscal. 
Deverá constar no documento fiscal o número da licitação, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 035/2017, bem como nome do Banco, nº da Conta 
Corrente e Agência bancária da empresa.  
Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal enquanto não 
solucionado pela CONTRATADA ensejará a suspensão do pagamento. 
O Município de São José das Missões/RS, reserva-se o direito de descontar 
do pagamento devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às 
multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas 
constantes do Edital. 



CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a contar de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO FINANCEIRO 
 
Para o cumprimento do objeto do presente contrato, serão utilizados recursos 
conforme segue: 
09 – SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E VIAÇÃO 
2049 – Manutenção Sistema de Água 
3390 39 00 00 00 00 0001 – Outros Serviços – R$ 27.296,88.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
- O valor mensal referente ao serviço será fixo e sem reajuste pelo período 
de 01 (um) ano. 
- Após um ano, sobre o referido valor mensal será aplicada a correção 
verificada na variação do IGPM/FGV, caso seja renovado a critério da 
Administração Municipal. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 
Parágrafo Primeiro – Constitui direitos da CONTRATANTE receber os 
serviços deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
 
Parágrafo Segundo – Constitui obrigações da CONTRATANTE: 
- O Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo 
Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 
- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem medidas 
corretivas; 



- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das notas fiscais/faturas 
devidamente atestadas pela Vigilância Sanitária do Município, conforme o 
acordado. 
 
Parágrafo Terceiro – Constitui obrigações da CONTRATADA: 
- Prestar serviço de manutenção dos sistemas de tratamento de água 
(cloração ou desinfecção de água através da adição de cloro) em 
conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Termo Contratual. 
- Manter durante o prazo contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 
execução dos serviços; 
- Comunicar por escrito, ao órgão fiscalizador, a existência de qualquer 
anomalia existente nos poços, que possa por via de consequência, resultar 
em falhas/ danos de maior monta;  
- Realizar os serviços semanalmente, com carga horária de 4 (quatro) horas, 
em horário de expediente da municipalidade, a partir da assinatura do 
contrato.  
- Disponibilizar de veículo próprio para a prestação do serviço licitado;  
- Executar todos os serviços com zelo, eficiência e pontualidade, em 
consonância com as normas técnicas e procedimentos específicos. 
- Conhecer e praticar todas as normas de segurança, aplicáveis ao objeto 
deste contrato.  
- Os insumos para cloração deverão atender os padrões de qualidade da água 
de acordo com a Portaria nº 2914/2011, do Ministério da Saúde.  
- Seguir plano de amostragem definido pela Vigilância Sanitária do 
Município.  
- Apresentar ficha técnica dos produtos utilizados, acompanhado de Laudo 
de Atendimento aos Requisitos de Saúde (LARS) estabelecidos em norma 
técnica da ABNT, para controle de qualidade de produtos químicos, objeto 
do edital, conforme estabelecido no Art. 13, inciso III, letra “b”, da Portaria 
nº 2914/2011 do MS;  
- Prestar assistência e responsabilidade técnica por profissional de nível 
superior na área de química, com fornecimento de ATF para o município;  
- Indicar nome do responsável técnico, de nível superior, que prestará serviço 
in loco; 
- Manter profissional com responsabilidade técnica devidamente registrada 
junto ao CRQ (Conselho Regional de Química), conforme exigência da 
Portaria 518 de 25/03/2004 do Ministério da Saúde; 



- Fornecimento de laudos técnicos e certificados de garantia da limpeza e 
desinfecção de cada abrigo;  
- Emitir boletins de controle de cloro;  
- Preenchimento de relatórios mensais dos trabalhos realizados;  
- A Empresa deverá fazer análise da água em 04 (Quatro) poços por mês; 
- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais resultantes 
da execução deste contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA 
O CASO DE INADIMPLENCIA CONTRATUAL E DAS MULTAS 
 
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-se, dentre 
outras, às seguintes penalidades, aplicáveis por comissão nomeada para 
tal finalidade e aprovadas pela CONTRATANTE: 
a) Advertência; 
b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de São José das Missões/RS, nos termos do Artigo 87, III da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração, enquanto perduram os motivos determinados da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
A CONTRATADA sujeitar-se-á a multa, de 10% (dez por cento), sobre 
o valor global da licitação, sem prejuízo de outras cominações legais, nos 
seguintes casos: 
a) Conduzir culposa ou dolosamente no curso da execução do contrato; 
b) Descumprir o contrato; 
c) Desistir da execução do contrato. 
As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a 
CONTRATADA tenha junto ao CONTRATANTE, devendo ser 
aplicadas por representação da comissão e aprovação do 
CONTRATANTE; 
As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 
caso. 
Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 



CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. 
O ato será formalmente motivado nos autos, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, conforme parágrafo único do art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
A rescisão poderá ser: 
a) por ato unilateral e escrito do Município nos casos previstos no art. 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, no que couber, ou por 
interesse expresso da Administração; 
b) consensual, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 
conveniência para a Administração, precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente; ou 
c) judicial, nos termos da legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
   
A troca eventual de documentos e cartas entre CONTRATANTE e 
CONTRATADA, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será 
considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FISCAL DO CONTRATO 
 
O Contratante nomeia e constitui neste ato a Sra. Valdi Rauch Guth, como 
fiscal desta contratação, na condição de Agente Sanitária do Município. 
 
Parágrafo Primeiro – A fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes 
atribuições: fiscalizar a execução deste contrato; comunicar ao Contratante 
sobre descumprimento; solicitar a Administração a aplicação de penalidades 
por descumprimento de cláusula contratual. 
Parágrafo Segundo - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer 
irregularidade verificada durante a execução deste contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 
 



Os casos omissos serão resolvidos à Luz da Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 022/2010, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada, e dos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente objeto 
contratual que não possam ser dirimidas pela intermediação Administrativa, 
fica eleito o Foro de Comarca de Palmeira Das Missões/RS, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 
E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com duas 
testemunhas, em 03 vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas 
para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 
São José Das Missões/RS, 20 de Dezembro de 2017. 

 
 

_____________________________________ 
SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

________________________________ 
Sra. Valdi Rauch Guth 

Agente Sanitária 
Fiscal da Contratação 

 
 

___________________________________ 
EMPRESA PK TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA-ME 

Representante da Empresa Sra. Aline Cescon Picolotto 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
 
1a ____________________________ 
 
2a ____________________________ 
 


