
 

EDITAL Nº 033/2014, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014                                                                                                          
CONCORRÊNCIA N° 001/2014 PARA 

REGISTRO DE PREÇOS 
 
A Autarquia Água de Ivoti/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede Av. Pre-
sidente Lucena, nº 3315, Centro, de ordem do Senhor Diretor Geral, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a modali-
dade de Concorrência, tipo “Menor Preço Global“, tendo por finalidade o REGIS-
TRO DE PREÇOS, para os fins e nos termos das condições elencadas neste Edital. 
Em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas altera-
ções, com a Lei Complementar nº 123/2006, com o Decreto Municipal nº 137 de 04 de 
outubro de 2013, e as condições deste Edital. Os documentos de habilitação e as pro-
postas de preços serão recebidos e abertos em sessão pública a ser realizada confor-
me abaixo indicado: 
 
HORÁRIO: 14h. DATA: 17.12.14 LOCAL: Prefeitura Municipal de Ivoti, sito a Av. 
Presidente Lucena, n° 3527, bairro Centro, Ivoti/RS. 
 
1. DO OBJETO 
A presente licitação tem por objeto o registro de preço para contratação de empresa 
para prestação de serviços de retirada e reinstalação de bombas submersas em poços 
tubulares profundos e bombas de recalque utilizadas no sistema de abastecimento de 
água do Município de Ivoti/RS, e serviços correlatos, conforme descrito no Termo de 
Referência, constante do anexo IV. 
 
 2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 2.1. As quantidades dos serviços que vierem a ser solicitados, serão definidos na 
respectiva Nota de Empenho (ou instrumento equivalente), que só será emitida den-
tro do prazo de validade do registro de preço correspondente a um ano, contado da 
data de publicação da ata final. 
2.2. O prazo para início da prestação dos serviços deverá ser de 02 (dois) dias, a con-
tar do recebimento da Ordem de Início dos Serviços e da primeira Nota de Empenho. 
E de 05 (cinco) horas, a cada nova solicitação. Podendo, parte do trabalho ser execu-
tada fora do horário normal de expediente, ou seja, em horários extraordinários, 
como sábados, domingos e feriados, dependendo da urgência do serviço. 
2.3. A equipe básica para a realização dos serviços deverá ser composta de, no míni-
mo, três (03) pessoas, podendo em casos especiais e de maior complexidade envolver 
mais operários. 
2.4. Antes do início dos trabalhos a Contratada deverá apresentar a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico. 



 

2.5. Caso os materiais de instalação sejam danificados durante a retirada ou reinstala-
ção da bomba, por acidente ou falha operacional de responsabilidade da Contratada, 
a mesma deverá providenciar a substituição por materiais equivalentes, sem ônus 
para a Autarquia. 
2.6. Todos os serviços deverão ser supervisionados por representante da Autarquia.  
 
 3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO 
DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 
 3.1. Os interessados em participarem da presente licitação, deverão estar representa-
dos por pessoa credenciada autorizada à prática de todos os atos e termos do proce-
dimento. 
3.2. A documentação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação no 
dia, local e horário mencionados no preâmbulo, em envelopes distintos, fechados que 
obrigatoriamente deverão conter, na sua parte externa frontal as seguintes inscrições: 
 
A AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI/RS 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 
A AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI/RS 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 
3.2. O envelope nº 1 deverá conter: 
3.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Cédula de identidade dos sócios ou diretores; 
b) Registro comercial no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 
caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos de eleição de seus direto-
res, no caso de sociedade por ações. 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedi-
do pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
e) Declaração da empresa licitante de que não foi declarada inidônea para licitar 
ou contratar com a Administração Pública (União, Estados e Municípios). 
3.2.2. REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 



 

b) 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 ativida-
de; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a últi-
ma do domicílio ou sede da licitante; 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regu-
lar no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 
e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
f) Certidão Negativa de Dívida Ativa com a União expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional;  
g) Prova de regularidade salarial através da Certidão Negativa de Débitos, expedida 
pela Delegacia Regional do Trabalho, relativa ao domicílio ou sede do licitante. 
3.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Declaração de disponibilidade de pessoal capacitado, ferramentas e equipamentos 
necessários para prestação das atividades previstas no Termo de Referência, em 
quantidade compreendida das informadas e disponibilidade para executar o serviço 
em horários extraordinários, sábados, domingos e feriados. 
b) Atestado de qualificação técnica, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto desta licitação, emitidos por órgãos públicos, ou privados de reconheci-
da idoneidade. 
c) Atestado de Visita Técnica, emitido pela Autarquia, de que o responsável técnico 
da licitante tomou conhecimento dos locais da prestação dos serviços e suas particu-
laridades. O encarregado de marcar a referida visita e emitir o respectivo atestado 
será o servidor Ivan da Rocha Barbosa. A referida visita deverá ser agendada até três 
dias antes da abertura da licitação, através do telefone (51) 3563-4754 e o atestado se-
rá emitido em até 24 horas após a visita. 
d) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, bem como prova de 
regularidade da empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao CREA. 
3.2.4. Qualificação Econômico-financeira: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 
apresentadas na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
registrado na Junta Comercial, devidamente assinado pelo responsável técnico e di-
retor da empresa, com a apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do Li-
vro Diário, sendo que serão utilizados os seguintes indicadores para verificação da 
situação financeira da empresa: 
Índice de Liquidez Geral (LG) 
Índice de Liquidez Corrente – (LC) 
Índice de Solvência Geral – (SG) 
 
LG = AC + RLP    Igual ou superior a 0,5 
    PC + ELP 



 

 
LC = AC    Igual ou superior a 0,5 
             PC 
 
SG =  A REAL   Igual ou superior a 0,5 
                        PC + ELP 
 
AC = Ativo Circulante. 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante. 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
A REAL = Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinhei-
ro, tais como ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda dife-
rido, etc. 
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, com prazo não superior a trinta (30) dias, contados da data do re-
cebimento dos envelopes.  
 3.2.5. Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, por meio 
de declaração da proponente de que não possui em seu quadro de funcionários me-
nores de dezoito (18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 
dezesseis (16) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
catorze (14) anos. 
3.2.6. Se o proponente se fizer representar, deverá apresentar o original da procura-
ção ou carta de credenciamento, outorgando com poderes ao representante para de-
cidir a respeito de todos os atos referentes a esta Licitação; e, em se tratando de sócio 
ou presidente, deverá apresentar documento de identificação. 
3.2.7. Todos os documentos constantes dos itens 3.2.1 a 3.2.5 deverão ser apresenta-
dos em original, por cópia autenticada por tabelião ou funcionário do Município, ou 
publicação em órgão da imprensa local. 
3.3. A pessoa jurídica que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 
45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.4 
e 5.1 a 5.4 deste edital, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração, 
firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pe-
queno porte, além de todos os documentos previstos no item 3.2 deste edital. 
3.3.1. 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 be-
nefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006, disciplinados nos itens 3.4 e 5.1 a 5.4 deste edital, conforme o disposto no art. 
34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelo-
pe de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limi-



 

te de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item 3.2 des-
te edital. 
3.4. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 
atender ao item 3.3.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regula-
ridade fiscal, previstos no item 3.2.2, deste edital, terá sua habilitação condicionada 
à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois 
dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 
3.4.1. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empre-
sa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda 
que apresentem alguma restrição. 
3.4.2. O prazo de que trata o item 3.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessa-
do, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
3.4.3. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.4, implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no 
item 12 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a lici-
tação. 
3.5. O envelope nº 2 deverá conter:  
a) Proposta financeira em moeda corrente nacional (real), estabelecendo o valor uni-
tário e total dos itens, bem como o valor global da licitação indicando prazo de vali-
dade da proposta não inferior a trinta (30) dias, conforme modelo constante no anexo 
III deste edital. 
b) No valor da proposta deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 
impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fis-
cais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas 
com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 
c) A proposta deverá mencionar expressamente que atende a todas as especificações 
técnicas descritas no Termo de Referência, constante do anexo IV. 
d) Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se hou-
ver, também em eventual contratação. 
 
4. DO JULGAMENTO 
4.1. O julgamento das propostas será realizado em função do MENOR PREÇO 
GLOBAL, classificando-se em primeiro lugar aquela que estiver de acordo com as 
especificações do Edital e ofertar o menor preço.  
 4.2. Serão sumariamente desclassificadas as propostas cujos preços exorbitarem da-
queles praticados no mercado, para fornecimento semelhante, ou forem manifesta-
mente inexeqüíveis, na forma da lei (Lei nº 8.666/93, art. 48, II). 



 

4.3. Esta Licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 
43 e 44, com seus incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações. 
4.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto do 
§ 2º do Artigo 3º da Lei Federal nº 8.666, será utilizado o sorteio, em ato público, com 
a convocação prévia de todos os licitantes. 
4.5. Serão desclassificadas as propostas das empresas licitantes que apresentarem 
preço superior a 10% (dez por cento) do valor total orçado pela Autarquia - R$ 
198.200,00 (cento e noventa e oito mil, e duzentos reais). 
    
5. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
5.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao 
item 3.3 e 3.3.1, deste edital. 
5.1.1. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, 
sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 
5.1.2. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal 
da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julga-
mento definitivo do recurso interposto. 
5.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da pro-
posta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, 
por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que 
será declarada vencedora do certame. 
b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, 
será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de 
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do 
item 5.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista 
na alínea a deste item. 
c) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou co-
operativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem que 
serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteri-
ores. 
5.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer 
as exigências do item 5.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante 
detentor da proposta originariamente de menor valor. 
5.4. O disposto nos itens 5.1 à 5.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa 



 

de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 3.3 e 3.3.1, deste 
edital). 
5.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em 
ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 
 
6. DOS RECURSOS 
6.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 
incisos, alíneas e parágrafos do Art. 109 da Lei 8.666/93. 
6.2. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licita-
ção, aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, fa-
lhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá 
efeito de recurso. 
 
7. PRAZOS 
7.1. O fornecedor classificado em 1º (primeiro) lugar nos preços registrados será con-
vocado a firmar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a con-
tar do dia seguinte ao recebimento da convocação expressa e formal. 
7.2. Os serviços deverão ser iniciados no prazo indicado no item 2.2, ou seja, em até 
02 (dois) dias a contar do recebimento da Ordem de Início dos Serviços e da primeira 
Nota de Empenho. E de 05 (cinco) horas, a cada nova solicitação. Podendo, parte do 
trabalho ser executada fora do horário normal de expediente, ou seja, em horários 
extraordinários, como sábados, domingos e feriados, dependendo da urgência do 
serviço. 
7.3. Os prazos estabelecidos no item “7.2” poderão ser prorrogados quando solicitado 
pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Autarquia.  
7.4. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses oficiais, con-
tado da assinatura da Ata de Registro de Preços.  
7.5. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação 
para firmar a Ata de Registro de Preços, os licitantes ficam liberados dos compromis-
sos assumidos. 
 
8. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
8.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem 
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os in-
teressados para a assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas no presente instrumento licitatório. 
8.2. As convocações de que tratam o subitem anterior deverão ser atendidas no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério do 
Município, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções pre-
vistas no Decreto Municipal nº 137/2013 e neste edital. 



 

8.3. A ata firmada com os licitantes fornecedores observará a minuta do anexo I, bem 
como do Decreto Municipal nº 137/2013. 
8.4. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação, nos termos definidos 
no subitem 8.2., é facultado à administração, dentro do prazo e condições estabeleci-
dos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condições, ou revogar o item específico ou o Registro de Preços. 
8.5. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a adjudicatária obriga-se a fornecer 
quando solicitado os SERVIÇOS a ela adjudicados, conforme especificações e condi-
ções contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, preva-
lecendo, no caso de divergência, as condições mais favoráveis à Autarquia. 
8.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada por qual-
quer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame lici-
tatório, mediante prévia consulta a Autarquia, desde que devidamente comprovada 
a vantagem e autorizado pela Água de Ivoti. 
8.7. Os órgãos e entidades que não participaram do presente registro de preços, 
quando desejarem fazer uso de sua Ata de Registro de Preços, deverão manifestar 
seu interesse junto a Autarquia, para que esta indique os possíveis fornecedores e 
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 
8.8. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, indepen-
dentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
8.9. As aquisições ou contratações adicionais a que se referem os subitens 8.6., 8.7. e 
8.8. não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 
registrados na Ata de Registro de Preços, podendo a adesão ser concedida até o seu 
quíntuplo, a diferente órgãos ou entidades Estaduais e Municipais. 
 
9. DO CONTRATO  
9.1. Os contratos, quando necessários serão formalizados na forma da lei nº 8.666/93. 
9.2. Conforme o caso poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis na forma 
da lei. 
9.3. Em caso de prorrogação do instrumento contratual, será adotado o índice do 
INPC, ou outro que o substituir em caso de extinção deste, para o respectivo reajuste 
do valor. 
9.4. O detentor do Registro de Preço será convocado para que no prazo de 02 (dois) 
dias úteis assine o contrato ou retire a nota de empenho. 
9.5. Como condição para assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá manter 
as mesmas condições de habilitação. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. As obrigações do Contratante são as seguintes: 



 

a) gerenciar e fiscalizar a execução dos serviços contratados; 
b) mediante requisição da licitante, caberá a Autarquia, o fornecimento de materiais e 
peças necessários à execução dos serviços, tais como canos, bombas, conexões, fios 
elétricos, válvulas, materiais para desinfecção, entre outros); 
c) analisar os relatórios dos serviços prestados. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
11.1. As obrigações do Contratado são as seguintes: 
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tribu-
tos municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo; 
b) manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação 
assumidas; 
c) apresentar antes do início dos trabalhos, a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) do responsável técnico. 
d) prestar os serviços de acordo com todas as especificações técnicas descritas no 
Termo de Referência constantes no anexo IV; 
e) elaborar relatório técnico com a descrição dos serviços executados, bem como os 
quantitativos de cada item; 
f) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fi-
zerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado inicialmente, 
devidamente atualizado; 
g) fornecer pessoal capacitado, ferramentas e equipamentos necessários à execução 
das atividades;  
h) executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade 
por quaisquer danos ou faltas que venham a cometer no desempenho de suas fun-
ções, podendo a Autarquia solicitar a substituição daqueles cujas condutas sejam 
consideradas inconvenientes; 
i) informar a Autarquia sobre qualquer irregularidade encontrada nas unidades ope-
racionais quando da execução dos serviços de retirada e instalação de bombas; 
j) fornecer equipamentos para sinalização e sinalizar adequadamente os locais de 
trabalho, conforme as normas vigentes; 
k) responsabilizar-se pela contratação de tantos funcionários, quantos necessários, 
para a realização dos serviços contratados; 
l) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservância de normas de saú-
de, higiene e segurança sem qualquer ônus a Autarquia; 
m) arcar com todas as despesas referentes à legislação social e trabalhista, tais como 
indenizações, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, 
FGTS, remuneração e contribuições da previdência social e outras; 
n) fornecer, por sua conta, e aos seus funcionários, os equipamentos de segurança do 
trabalho necessários para a prestação dos serviços, tais como uniforme e equipamen-



 

tos de proteção individual – EPI e equipamentos de proteção coletiva – EPC a todos 
os funcionários envolvidos na execução das atividades previstas no contrato; 
o) arcar, exclusivamente, com todas as despesas decorrentes da contratação, como 
salários, encargos, hospedagem, deslocamento, alimentação, hospedagem, inclusive 
os decorrentes da aplicação das leis sociais e previdenciárias, impostos, refeições, 
uniformes e demais materiais utilizados, e tributárias decorrentes da execução do 
contrato, cabendo-lhe, ainda, assumir a inteira responsabilidade, por quaisquer aci-
dentes de que possam vir a ser vítimas os seus empregados, quando em serviço, bem 
como, assumir inteira responsabilidade, por si e por seus prepostos, por todos os da-
nos ou prejuízos que venham dolosa ou culposamente a prejudicar a terceiros e a Au-
tarquia. 
p) ressarcir a Autarquia por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa 
ou dolo de seus funcionários ou prestadores de serviços; 
q) responsabilizar-se por eventuais reclamatórias trabalhistas, quaisquer encargos 
e/ou ações judiciais de outra ordem, sendo que, se a Autarquia for acionada judici-
almente por funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, fará sua 
defesa, denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta se comprome-
te em requerer a exclusão da lide da Autarquia e fazer a defesa, sendo que, se ao final 
de qualquer demanda judicial, houver condenação da Autarquia, a empresa Licitan-
te, deverá expressamente responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sen-
tença ou acórdão, mas se assim não o fizer, o contrato a ser firmado poderá ser res-
cindido automaticamente. 
 
12. DA GARANTIA 
12.1. A garantia fica limitada ao serviço prestado.  
 
13. DOS PAGAMENTOS  
13.1. O pagamento será efetuado conforme o serviço executado, respeitando o Calen-
dário de Pagamentos da Autarquia, mediante apresentação da Nota Fiscal corres-
pondente, acompanhada de relatório técnico dos serviços prestados com aprovação 
do Gerente Operacional e do Diretor Geral da Autarquia, bem como cópia da GFIP 
(correspondente aos empregados que executarem os serviços) e do seu respectivo 
comprovante de pagamento, e comprovante de recolhimento das contribuições devi-
das ao INSS relativa aos empregados da empresa que laborarem nos serviços licita-
dos. 
13.2. Na Nota Fiscal deverão constar os custos realmente efetivados com eventual lo-
cação de equipamentos e outros custos necessários para a prestação dos serviços, pa-
ra fins de cálculo da retenção previdenciária, sendo que a ausência desta discrimina-
ção importará na utilização de 100% do valor como base de cálculo para esta reten-
ção.  



 

13.3. Por ocasião do pagamento deverá ser feita a retenção do INSS, prevista na Ins-
trução Normativa Nº 971/2009, ou nova disposição que venha a substituí-los. 
13.4. O local de pagamento será junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal, no 
horário de expediente. 
 
14. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
14.1. No atraso superior ao número de dias previstos para os pagamentos constantes 
nesta Concorrência, responderá a contratante perante a contratada pela atualização 
monetária, incidente sobre o valor da fatura devida, calculada a partir da data do 
inadimplemento da obrigação até a data do seu efetivo pagamento, com base no 
INPC (Índice de Preços ao Consumidor), ou outro índice que vier a ser definido em 
lei, pelo número de dias em que se verificar a inadimplência, devendo ser objeto de 
cobrança específica mediante faturamento próprio. 
 
15. DO PREÇO  
15.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da 
proposta. 
15.2. Deverá ser informado preço unitário e total do item, em conformidade com o 
ANEXO III (Modelo de Proposta de Preços), deste edital. 
15.3. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tribu-
tos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte de 
material e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 
15.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à conces-
são de realinhamentos de preços, em face da superveniência de normas federais apli-
cáveis à espécie, hipótese que será regrada pelo item “16” e anexo V. 

 
16. REALINHAMENTO DOS PREÇOS 
16.1. O beneficiário do registro, poderá solicitar o realinhamento dos preços vigentes 
através de solicitação formal a Comissão de Licitações, desde que acompanhada de 
documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos 
fabricantes, notas fiscais de prestação de serviços, matérias-primas, componentes ou 
de outros documentos. 
16.2. O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá 
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante na 
proposta e o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços.  
16.3. O procedimento para eventuais solicitações de alteração dos preços está previs-
to no anexo V, deste Edital.  
16.4. O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de 
preços junto aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer subs-
tituição na ordem classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de 
aquisição pelo menor preço. 



 

16.5. Os pedidos de realinhamento dos preços de que trata este item, se necessário tal 
equilíbrio, só serão aceitos com intervalos de periodicidade de 60 (sessenta) dias en-
tre um e outro eventual pedido de atualização, devendo a solicitação ser protocolada 
nos primeiros quinze dias do mês subseqüente ao bimestre citado, conforme regra do 
anexo V. 
 
 17. PENALIDADES 
 17.1. A recusa injustificada das empresas, com propostas classificadas na licitação e 
indicadas para registro dos respectivos preços, em assinar a Ata de Registro de Pre-
ços, sob pena de decair do direito à contratação, e de, cumulativamente, ser-lhe co-
minada uma multa de valor pecuniário equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o 
valor total atualizado da respectiva proposta, sem prejuízo da aplicação da penalida-
de preconizada pelo inciso III do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93; 
17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, ao licitante serão apli-
cadas as sanções elencadas pelo art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, isoladas ou cumu-
lativamente, nos termos da referida norma, sendo que, para tais efeitos, é estabeleci-
do que a multa corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado 
por Nota de Empenho, em caso de infração contratual, e, a 10% (dez por cento) sobre 
o valor global atualizado por Nota de Empenho, em caso de rescisão contratual por 
inadimplemento absoluto, sem prejuízo das demais sanções elencadas pela citada Lei 
Federal nº 8.666/93. 
17.3. Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o fornecedor su-
jeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total 
da Nota de Empenho a ser calculado desde o sexto dia de atraso até o efetivo cum-
primento da obrigação, limitado a trinta dias. 
17.4. Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Em-
penho, será o fornecedor considerado cancelado do Registro de Preços e aplicado 
multa de 10% (dez por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor dos itens 
ganhos. 
17.5. A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor to-
tal dos itens ganhos pelo fornecedor e descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou pode ser inscrita, para cobrança como dívida ativa do 
Município, na forma da Lei. 
17.6. As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, 
administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
posteriores.  
17.7. Nenhuma responsabilidade recairá sobre a Administração por eventuais perdas 
e danos oriundos de danos causados a terceiros, por culpa ou dolo do contratado e 
seus prepostos. 
 
18. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 



 

18.1. Suspensão: Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos: 
18.1.1. pela Administração, por meio de edital, quando por ela julgado que o forne-
cedor esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do edital que 
deu origem ao Registro de Preços ou, ainda, por interesse da Autarquia, ressalvadas 
as contratações já levadas a efeito até a data da decisão; 
18.1.2. pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do edital que deu origem 
ao Registro de Preços. 
18.2. Cancelamento:  
18.2.1. Os preços registrados poderão ser cancelados pela Administração, quando: 
18.2.1.1. o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que 
deu origem ao Registro de Preços; 
18.2.1.2. o fornecedor não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabe-
lecido, sem a aceitação da justificativa pela Administração; 
18.2.1.3. o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do 
Registro de Preços; 
18.2.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decor-
rente do registro de preços; 
18.2.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
18.2.1.6. por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 
18.2.2. Os preços registrados poderão ser cancelados pelo fornecedor:  
18.2.2.1. mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar impossibilitado defi-
nitivamente de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem 
ao registro de preços, reservado o direito da administração de pleitear as perdas e 
panos.  
 
19. DO PROCEDIMENTO 
19.1. No local, dia e horário indicados neste edital, serão recebidos os envelopes de nº 
01 (Documentação) e nº 2 (Proposta de Preços), entregues por representante autori-
zado da licitante. 
19.2. Após o presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para entrega dos in-
vólucros, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer 
adendos ou modificações à documentação e propostas já entregues, salvo quando re-
quisitados pela Comissão, com finalidade meramente elucidativa. 
19.3. Os representantes presentes serão credenciados e iniciada a abertura dos enve-
lopes, abertos os envelopes de nº 1, os documentos neles contidos serão examinados 
e rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissão.  
19.4. Serão consideradas automaticamente inabilitadas as licitantes que não apresen-
tarem a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que im-
possibilitem o seu entendimento ou não atendam, satisfatoriamente, as condições 
deste edital. 



 

19.5. Promulgado o resultado final da fase de habilitação, a Comissão procederá à 
abertura dos envelopes de nº 2, em sessão pública previamente designada, que pode-
rá ser a mesma prevista no subitem 3.5., se presentes os prepostos de todas as licitan-
tes e habilitadas ou não, desistirem da faculdade de interposição de recurso, de modo 
expresso, mediante o registro da circunstância em ata. 
19.6. Após decorrida a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão. 
19.7. Abertos os envelopes de nº 2, contendo as propostas, estas serão examinadas e 
rubricadas pelas licitantes presentes e pela Comissão. 
19.8. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidades, vícios ou 
defeitos que impossibilitem o seu entendimento, não atendam às especificações do 
edital ou contenham preços exorbitantes ou manifestamente inexeqüíveis, na forma 
da lei. 
19.9. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, 
por si ou através de assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido de aqui-
latar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a veraci-
dade de informações e circunstâncias pertinentes. 
19.10. De cada fase do procedimento será lavrada ata circunstanciada, que será assi-
nada pela Comissão de Licitação e, quando for o caso, pelas licitantes presentes.  
 
20. DA PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1. Concluída a análise das propostas, lavrar-se-á a correspondente Ata de Julga-
mento e Classificação das Propostas, cujo resumo contendo o resultado classificatório 
será publicado na imprensa oficial, para ciência dos interessados e efeitos legais. 
20.2. Homologado, pelo Diretor Geral, o resultado classificatório, os preços serão re-
gistrados no Sistema de Registro de Preços do Departamento de Compras da Autar-
quia Água de Ivoti, que poderá convocar, quando necessário, à celebração das con-
tratações decorrentes, mediante emissão da Nota de Empenho, durante o período da 
sua vigência e nas condições deste edital. 
20.2.1. A existência de preços registrados não obriga a Autarquia a firmar as contra-
tações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, as-
segurada preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições. 
20.3. Não será permitida a participação de licitantes sob forma de consórcio. 
20.4. As condições expressas no presente edital e em seus anexos são básicas para o 
contrato que deles decorrer. 
20.5. Informações complementares sobre o presente edital poderão ser obtidas atra-
vés do telefone nº 51 3563-8800. Se referentes a condições específicas para atendimen-
to das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, deverão ser solicitadas à 
Comissão, por escrito, no endereço indicado para recebimento das propostas. 



 

20.6. As questões não previstas neste edital serão resolvidas pela Comissão com base 
nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios gerais 
de direito da administração pública. 
20.7. Os autos do processo desta licitação estarão com vista franqueada aos interessa-
dos a partir da divulgação/intimação das decisões recorríveis, na repartição incum-
bida do procedimento. 
20.8. Compõem ainda o presente edital: 
Anexo I – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
Anexo II – Minuta do Contrato (se houver). 
Anexo III – Modelo de Proposta de Preços. 
Anexo IV – Termo de Referência. 
Anexo V - Modelo de REALINHAMENTO DOS PREÇOS. 

 
 
 
 
                 

Ivoti, aos treze (13) dias do mês de novembro de 2014.               
 
 
 
 

BALTASAR NATALICIO HANSEN 
                                                                    Diretor Geral 
 
 
 
Registre-se. Publique-se 
 
 
 
BALTASAR NATALICIO HANSEN          
Diretor Geral  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 
 

A AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI/RS, instituição de direito público, inscrita no 
CNPJ sob o nº 18.346.935/0001-90, com sede na Av. Presidente Lucena, 3315, Centro 
no Município de Ivoti, neste ato representada pelo Diretor Geral Sr. BALTASAR 
NATALICIO HANSEN, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9°, da Lei Mu-
nicipal n° 2748/2013, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 e conforme o Decreto Municipal nº 137/2013, de 04 
de outubro de 2013. 
RESOLVE: 
Registrar os preços para contratação de empresa para prestação de serviços de reti-
rada e reinstalação de bombas submersas em poços tubulares profundos e bombas de 
recalque utilizadas no sistema de abastecimento de água do Município de Ivoti/RS, e 
serviços correlatos, a seguir relacionados, proveniente da sessão pública Concorrên-
cia nº 001/2014, sucedida em ........., às ........ horas. 
 
CLÁUSULA I - DO FUNDAMENTO LEGAL 
A presente Ata decorre da Homologação do Sr. Diretor Geral acima denominado, 
constantes nos autos do processo acima citado, na forma do Decreto Municipal nº 
137, de 04 de outubro de 2013,  Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
e Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (inclui-se em todas as alterações pro-
movidas, no que couber).  
 
CLÁUSULA II - DO OBJETO 
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços do objeto 
especificado na Concorrência n° 001/2014, que passa a fazer parte desta Ata, como 
parte integrante. 
Parágrafo Único: A existência de preços registrados não implicará em contratações 
ou aquisições que dele poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa a licitações, sendo assegurado ao beneficiário do re-
gistro preferência em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA III -  DO PREÇO 
EMPRESA VENCEDORA, ______________________________, para os itens abaixo: 
 
 



 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO MATERIAIS UNIDADE 
QUANT. 
MÁXIMA 
ANUAL 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

Retirada e Colocação de Bom-
ba 

Tubos Galvani-
zados 1 ½” 

Tb com 6 
metros 350   

Tubos Galvani-
zados 2 ½” 

Tb com 6 
metros 1200   

Tubos Galvani-
zados 3” 

Tb com 6 
metros 1000   

Tubos Galvani-
zados 4” 

Tb com 6 
metros 400 

  

Uso de Guindaste   Hora 150   
Teste de Vazão   Hora 360   
Medição de Nível   Hora 150   
Desinfecção   Hora 150   
Limpeza   Hora 150   
Outros Serviços Correlatos, 
tais como, retirada e colocação 
de válvulas, macromedidores, 
peças como curvas, registros 
nos barriletes dos poços, testes 
de funcionamento de bombas, 
troca de tubo danificado, entre 
outros. 

  Hora 100 

  

Encaminhamento e Transpor-
te de Bomba para Manutenção 
em oficina mecânica localiza-
da até 60 km do Município de 
Ivoti 

  
Por mobili-
zação (uni-

dade) 
24 

  

     
O valor total dos objetos acima é de: R$ __________ (___________________ reais). 
§1°. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de 
mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferra-
mental de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não 
especificada neste Edital. 
§2°. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da 
proposta. 

 
CLÁUSULA IV - REAJUSTE E REALINHAMENTO DOS PREÇOS 



 

Os contratos oriundos do Registro de Preços poderão ter seus preços reajustados pelo 
INPC ou pelo índice que lhe vier a substituir após 12 (doze) meses a contar da data 
da apresentação da proposta. 
§1°. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados 
nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador. 
§2°. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado poderá solicitar o 
realinhamento dos preços vigentes através de solicitação formal à Comissão de Lici-
tações, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do 
pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos equi-
pamentos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos. 
§3°. O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá 
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da 
proposta e o preço de mercado vigente à época. 
§4°. O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de 
preços junto aos demais fornecedores com preços registrados podendo ocorrer subs-
tituição na ordem classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de 
aquisição pelo menor preço. 
§5°. O procedimento para eventuais solicitações de alteração de preços é o que segue: 
Processo protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ivoti e encami-
nhamento Setor de Compras e Licitações, com todos os documentos de que trata o § 
2°., da Cláusula Terceira. 
§6°. Independentemente do disposto no §2°. da Cláusula Terceira a Administração 
poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida 
a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de 
pesquisa do mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a re-
dução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o 
novo preço fixado será válido a partir da publicação na Imprensa Oficial. 
 
CLÁUSULA V - DOS PRAZOS 
O fornecedor classificado em 1º. (primeiro) lugar nos preços registrados, poderá ser 
convocado a firmar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expressa e formal, podendo 
este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Autarquia Água de Ivoti. 
§1°. O prazo de validade de registro de preços será de 12 (doze) meses oficiais, con-
tado da assinatura da presente ata. 
§2°. O prazo para início da prestação dos serviços será de 02 (dois) dias, a contar do 
recebimento da Ordem de Início dos Serviços e da primeira Nota de Empenho. E de 
05 (cinco) horas, a cada nova solicitação. Podendo, parte do trabalho ser executada 
fora do horário normal de expediente, ou seja, em horários extraordinários, como 
sábados, domingos e feriados, dependendo da urgência do serviço. 



 

§3°. Os prazos estabelecidos no parágrafo segundo da Cláusula Quinta, poderão ser 
prorrogados quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado 
e aceito pela Autarquia. 
 
CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS 
O pagamento será efetuado conforme o serviço executado, respeitando o Calendário 
de Pagamentos da Autarquia, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, 
acompanhada de relatório técnico dos serviços prestados, com aprovação do Gerente 
Operacional e do Diretor Geral da Autarquia, acompanhada de relatório dos serviços 
prestados com aprovação do Diretor Geral da Autarquia, bem como cópia da GFIP 
(correspondente aos empregados que executarem os serviços) e do seu respectivo 
comprovante de pagamento, e comprovante de recolhimento das contribuições devi-
das ao INSS relativa aos empregados da empresa que laborarem nos serviços licita-
dos. 
Na Nota Fiscal deverão constar os custos realmente efetivados com eventual locação 
de equipamentos e outros custos necessários para a prestação dos serviços, para fins 
de cálculo da retenção previdenciária, sendo que a ausência desta discriminação im-
portará na utilização de 100% do valor como base de cálculo para esta retenção.  
Por ocasião do pagamento deverá ser feita a retenção do INSS, prevista na Instrução 
Normativa Nº 971/2009, ou nova disposição que venha a substituí-los. 
O local de pagamento será junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal, no horário de 
expediente. 
A contratada suportará o ônus decorrente do atraso, caso as Notas Fiscais/Faturas 
contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento. 

 
CLÁUSULA VII - DA CONTRATAÇÃO 
As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do registro de preços 
a serem firmadas entre a ÁGUA DE IVOTI e o FORNECEDOR são formalizadas 
através desta Ata, observadas as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na 
legislação vigente. 
§1°. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, 
não assinar, não aceitar ou não retirar a Ata no prazo e condições estabelecidas, po-
derão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei 
8.666/93. 
§2°. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, a AUTARQUIA po-
derá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classifica-
ção, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela AUTAR-
QUIA, observadas as condições do Edital e o preço registrado. 



 

§3°. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pela Água de Ivoti. 
 

CLÁUSULA VIII - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/ DO RECEBIMENTO 
O objeto e/ou serviço será recebido provisoriamente pelo responsável pela fiscaliza-
ção ou por servidor designado pela Administração para recebimento do objeto con-
tratado. 
§1°. Caso o serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem 
anterior, o FORNECEDOR deverá providenciar, no prazo máximo de até 24 horas, a 
sua substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da 
incidência das sanções previstas no Edital, no Decreto Municipal nº 137/2013, na Lei 
Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 
§2°. A equipe básica para a realização dos serviços deverá ser composta de, no míni-
mo, três (03) pessoas, podendo em casos especiais e de maior complexidade envolver 
mais operários. 
§3°. Antes do início dos trabalhos a Contratada deverá apresentar a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico. 
§4°. Caso os materiais de instalação sejam danificados durante a retirada ou reinsta-
lação da bomba, por acidente ou falha operacional de responsabilidade da Contrata-
da, a mesma deverá providenciar a substituição por materiais equivalentes, sem ônus 
para a Autarquia. 
 
CLÁUSULA IX – DAS RESPONSABILIDADES   
1. O Fornecedor terá o prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicita-
ção, para refazer os serviços onde se constatar problemas na execução dos mesmos. 
2. Na prestação dos serviços incluem a carga e descarga dos materiais, com mão de 
obra compatível sob responsabilidade do fornecedor, bem como as demais despesas 
decorrentes como custos com tributos, encargos financeiros, entre outros que vierem 
a existir. 
3. A licitante não poderá deixar de fornecer o objeto solicitado alegando erro de 
digitação nos valores unitários, em reais, do objeto, após o julgamento da proposta, 
ficando a mesma obrigada a realizar o fornecimento do objeto para evitar a falta da 
prestação deste serviço na Autarquia. 
 
CLÁUSULA X – DA GARANTIA 
A garantia fica limitada ao serviço prestado.  
 
CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES 
A recusa injustificada das empresas, com propostas classificadas na licitação e indi-
cadas para registro dos respectivos preços, em assinar a Ata de Registro de Preços, 
sob pena de decair do direito à contratação, e de, cumulativamente, ser-lhe cominada 
uma multa de valor pecuniário equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total 



 

atualizado da respectiva proposta, sem prejuízo da aplicação da penalidade preconi-
zada pelo inciso III do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93; 
Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, ao contratado serão aplica-
das as sanções elencadas pelo art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, isoladas ou cumula-
tivamente, nos termos da referida norma, sendo que, para tais efeitos, é estabelecido 
que a multa corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado dos 
itens ganhos, em caso de infração contratual, e, a 10% (dez por cento) sobre o valor 
global atualizado dos itens ganhos, em caso de rescisão contratual por inadimple-
mento absoluto, sem prejuízo das demais sanções elencadas pela citada Lei Federal 
nº 8.666/93. 
Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o fornecedor sujeito a 
multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da No-
ta de Empenho a ser calculado desde o sexto dia de atraso até o efetivo cumprimento 
da obrigação, limitado a trinta dias; 
Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, 
será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado 
multa de 10% (dez por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contra-
tação; 
A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contra-
tado e descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
pode ser inscrita, para cobrança como dívida ativa do Município, na forma da Lei. 
As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, admi-
nistrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações poste-
riores.  
Nenhuma responsabilidade recairá sobre a Administração por eventuais perdas e 
danos oriundos de danos causados a terceiros, por culpa ou dolo do contratado e 
seus prepostos. 

 
CLÁUSULA XII – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 
8.666/93. 
2. Caso a AUTARQUIA não se utilize de prerrogativa de rescindir o contrato, a seu 
exclusivo critério, poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das 
faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual 
infringida, sem prejuízo da incidências das sanções previstas no Edital, na Lei 
8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 
3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições 
previstas no art. 79 da Lei 8.666/93. 
4. O FORNECEDOR reconhece os direitos da AUTARQUIA nos casos de rescisão 
previstas nos arts. 77 e 80 da Lei 8.666/93. 

 



 

CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no pra-
zo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hi-
póteses: 
I - pela AUTARQUIA, quando: 
a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços; 
b) o FORNECEDOR não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não 
tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem a aceitação da 
justificativa pela Administração; 
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do 
Registro de Preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente 
do registro de preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 
II - pelo FORNECEDOR, quando: 
a) mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar impossibilitado definiti-
vamente de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao 
Registro de Preços. 
b) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo 
órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
c) A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previs-
tos no inciso I do item 1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebi-
mento. 
d) No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessí-
vel, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial do Município, consi-
derando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do quinto dia útil, con-
tado da publicação. 
e) A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preço, não o 
desobriga do fornecimento dos equipamentos, até a decisão final do órgão gerencia-
dor, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Admi-
nistração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na 
cláusula VIII, desta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 
f) Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para 
aquisição de bens constantes do registro de preços. 

 
CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE PRODU-
TOS COM PREÇOS REGISTRADOS 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, ca-
so a caso, pelo Exmo. Sr. Diretor Geral ou a quem delegar competência.  



 

 
CLÁUSULA XV – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da 
Ata de Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decor-
rentes das situações a seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos equipamentos 
no local onde estiver sendo executado o objeto do contrato: 
a) greve geral; 
b) calamidade pública; 
c) interrupção dos meios de transporte; 
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e  
e) outros casos que se enquadram no parágrafo único do art. 393 do Código Civil 
Brasileiro (Lei n°. 10.406/2002).  
Parágrafo Único: Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de 
força maior, o fato deverá ser comunicado a Autarquia, até 24 horas após a ocorrên-
cia, devidamente justificados pela contratada.  
 
CLÁUSULA XVI - DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Ivoti/RS, para dirimir eventuais dúvidas e/ou 
conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a 
quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 
Assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual 
teor e forma, na presença de testemunhas, para que surtam seus legais e jurídicos 
efeitos.                                                                     

Ivoti, _____ de _____________ de 2014. 
 

______________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL: ........................................................................ 
CNPJ: .................................. 
Endereço: ..................................... 
CEP: .................... 
REPRESENTADA POR: .............................  
 
 
_______________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL: ÁGUA DE IVOTI 
CNPJ: 18.346.935/0001-90 
Endereço: Av. Presidente Lucena, nº 3315, sala 101, bairro Centro  
Ivoti/RS  
CEP 93900-000 
REPRESENTADA PELO DIRETOR GERAL, SR. BALTASAR NATALÍCIO HAN-
SEN 



 

ANEXO II 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº 
 
A AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, 
estabelecida na Av. Presidente Lucena, nº 3315, sala 101, bairro Centro, na cidade de 
Ivoti/RS, inscrita no CNPJ sob nº 18.346.935/0001-90, Inscrição Estadual sob nº 
200/0031352, neste ato representada pelo Diretor Sr. BALTASAR NATALICIO 
HANSEN, ora denominado simplesmente CONTRATANTE, e, por outro lado a 
empresa ................., representada por ..........., Sr. ............., sediada à ...., nº ..........., em 
.........., inscrita no CNPJ/MF sob nº .............., Inscrição Estadual sob nº ..............., de 
ora em diante denominada CONTRATADA, deliberam firmar o presente contrato, 
mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas da Lei nº 
8.666/93, regulamentada pela Lei nº 8.883/94, bem como a Concorrência nº 
001/2014, Ata de Registro de Preço nº ___/2014 e Processo Administrativo n° 
057/2014: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de servi-
ços de retirada e reinstalação de bombas submersas em poços tubulares profundos e 
bombas de recalque utilizadas no sistema de abastecimento de água do Município de 
Ivoti/RS, e serviços correlatos, conforme descrito no Termo de Referência do anexo 
IV da Concorrência nº 001/2014, e discriminado abaixo. 
 
DESCRIÇÃO DO SER-
VIÇO MATERIAIS UNID. QUANT. 

MÁXIMA 

Retirada e Colocação de 
Bomba 

Tubos Galvanizados 1 
½” 

Tb com 6 me-
tros  

Tubos Galvanizados 2 
½” 

Tb com 6 me-
tros  

Tubos Galvanizados 3” Tb com 6 me-
tros  

Tubos Galvanizados 4” Tb com 6 me-
tros  

Uso de Guindaste   Hora  



 

Teste de Vazão   Hora  
Medição de Nível   Hora  
Desinfecção   Hora  
Limpeza   Hora  
Outros Serviços Correla-
tos, tais como, retirada e 
colocação de válvulas, 
macromedidores, peças 
como curvas, registros 
nos barriletes dos poços, 
testes de funcionamento 
de bombas, troca de tubo 
danificado, entre outros. 

  Hora  

Encaminhamento e 
Transporte de Bomba 
para Manutenção em 
oficina mecânica locali-
zada até 60 km do Muni-
cípio de Ivoti  

  Por mobiliza-
ção (unid.)  

 
Parágrafo Primeiro - Antes do início dos trabalhos a Contratada deverá apresentar a 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico. 
Parágrafo Segundo - Caso os materiais de instalação sejam danificados durante a re-
tirada ou reinstalação da bomba, por acidente ou falha operacional de responsabili-
dade da Contratada, a mesma deverá providenciar a substituição por materiais equi-
valentes, sem ônus para a Contratante. 
Parágrafo Terceiro - A equipe básica para a realização dos serviços deverá ser com-
posta de, no mínimo, três pessoas, podendo em casos especiais e de maior complexi-
dade envolver mais operários. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
O CONTRATANTE pagará, pelo objeto do presente Contrato, o valor unitário de R$ 
...... (.......) pela retirada e colocação de bomba com “tubos galvanizados 1 ½””, o va-
lor unitário de R$ ...... (.......) pela retirada e colocação de bomba com “tubos galvani-
zados 2 ½””, o valor unitário de R$ ...... (.......) pela retirada e colocação de bomba 
com “tubos galvanizados 3””,  o valor unitário de R$ ...... (.......) pela retirada e colo-
cação de bomba com “tubos galvanizados 4””, o valor unitário de R$ ...... (.......) pelo 
“uso de guindaste”, o valor unitário de R$ ...... (.......) pelo “teste de vazão”, o valor 
unitário de R$ ...... (.......) pela “medição de nível”, o valor unitário de R$ ...... (.......) 
pela “desinfecção”, o valor unitário de R$ ...... (.......) pela “limpeza”, o valor unitário 



 

de R$ ...... (.......) pelos “outros serviços correlatos”, e o valor unitário de R$ ...... (.......) 
pelo “encaminhamento e transporte de bomba”. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
O pagamento será efetuado conforme serviços prestados, respeitando o Calendário 
de Pagamentos da Autarquia, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, 
acompanhada de relatório técnico dos serviços prestados com aprovação do Gerente 
Operacional e do Diretor Geral da Autarquia. 
Parágrafo Primeiro - O pagamento só será efetuado com a apresentação do docu-
mento GFIP (correspondente aos empregados que executarem os serviços) e do seu 
respectivo comprovante de pagamento, e comprovante de recolhimento das contri-
buições devidas ao INSS relativa aos empregados da empresa que laborarem nos 
serviços licitados. 
Parágrafo Segundo - Na Nota Fiscal deverão constar os custos realmente efetivados 
e outros custos necessários para a prestação dos serviços, para fins de cálculo da re-
tenção previdenciária, sendo que a ausência desta discriminação importará na utili-
zação de 100% do valor como base de cálculo para esta retenção.  
Parágrafo Terceiro - Por ocasião do pagamento deverá ser feita a retenção do INSS, 
prevista na Instrução Normativa Nº 971/2009, ou nova disposição que venha a subs-
tituí-los. 
Parágrafo Quarto - O local de pagamento será junto à Tesouraria da Prefeitura Mu-
nicipal de Ivoti, no horário de expediente. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 
Contrato e da Ordem de Início dos Serviços, prorrogável por iguais períodos, haven-
do interesse entre as partes, conforme art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
Parágrafo Primeiro - Os serviços deverão ser iniciados em até 02 (dois) a contar do 
recebimento da Ordem de Início dos Serviços e da primeira Nota de Empenho. E de 
05 (cinco) horas, a cada nova solicitação. Podendo, parte do trabalho ser executada 
fora do horário normal de expediente, ou seja, em horários extraordinários, como 
sábados, domingos e feriados, dependendo da urgência do serviço. 
Parágrafo Segundo – Em caso de prorrogação, será adotado o índice do INPC, ou 
outro que o substituir em caso de extinção deste, para o respectivo reajuste do valor 
mensal. 
Parágrafo Terceiro - O Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por qual-
quer das partes, mediante aviso prévio por escrito no prazo mínimo de trinta (30) di-
as. 
 
CLÁUSULA QUINTA 



 

Compromete-se a CONTRATADA manter-se, durante todo o prazo do presente con-
trato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como nas condições de 
habilitação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
São Obrigações da CONTRATADA: 
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tribu-
tos municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo; 
b) manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação 
assumidas; 
c) apresentar antes do início dos trabalhos, a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) do responsável técnico. 
d) prestar os serviços de acordo com todas as especificações técnicas descritas no 
Termo de Referência constantes no anexo IV, da Concorrência nº 001/2014; 
e) elaborar relatório técnico com a descrição dos serviços executados, bem como os 
quantitativos de cada item; 
f) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fi-
zerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado inicialmente, 
devidamente atualizado; 
g) fornecer pessoal capacitado, ferramentas e equipamentos necessários à execução 
das atividades;  
h) executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade 
por quaisquer danos ou faltas que venham a cometer no desempenho de suas fun-
ções, podendo a Autarquia solicitar a substituição daqueles cujas condutas sejam 
consideradas inconvenientes; 
i) informar a Autarquia sobre qualquer irregularidade encontrada nas unidades ope-
racionais quando da execução dos serviços de retirada e instalação de bombas; 
j) fornecer equipamentos para sinalização e sinalizar adequadamente os locais de 
trabalho, conforme as normas vigentes; 
k) responsabilizar-se pela contratação de tantos funcionários, quantos necessários, 
para a realização dos serviços contratados; 
l) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservância de normas de saú-
de, higiene e segurança sem qualquer ônus a Autarquia; 
m) arcar com todas as despesas referentes à legislação social e trabalhista, tais como 
indenizações, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, 
FGTS, remuneração e contribuições da previdência social e outras; 
n) fornecer, por sua conta, e aos seus funcionários, os equipamentos de segurança do 
trabalho necessários para a prestação dos serviços, tais como uniforme e equipamen-
tos de proteção individual – EPI e equipamentos de proteção coletiva – EPC a todos 
os funcionários envolvidos na execução das atividades previstas no contrato; 



 

o) arcar, exclusivamente, com todas as despesas decorrentes da contratação, como 
salários, encargos, hospedagem, deslocamento, alimentação, hospedagem, inclusive 
os decorrentes da aplicação das leis sociais e previdenciárias, impostos, refeições, 
uniformes e demais materiais utilizados, e tributárias decorrentes da execução do 
contrato, cabendo-lhe, ainda, assumir a inteira responsabilidade, por quaisquer aci-
dentes de que possam vir a ser vítimas os seus empregados, quando em serviço, bem 
como, assumir inteira responsabilidade, por si e por seus prepostos, por todos os da-
nos ou prejuízos que venham dolosa ou culposamente a prejudicar a terceiros e a Au-
tarquia. 
p) ressarcir a Autarquia por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa 
ou dolo de seus funcionários ou prestadores de serviços; 
q) responsabilizar-se por eventuais reclamatórias trabalhistas, quaisquer encargos 
e/ou ações judiciais de outra ordem, sendo que, se a Autarquia for acionada judici-
almente por funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, fará sua 
defesa, denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta se comprome-
te em requerer a exclusão da lide da Autarquia e fazer a defesa, sendo que, se ao final 
de qualquer demanda judicial, houver condenação da Autarquia, a empresa Licitan-
te, deverá expressamente responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sen-
tença ou acórdão, mas se assim não o fizer, o contrato a ser firmado poderá ser res-
cindido automaticamente. 
São Obrigações da CONTRATANTE: 
a) gerenciar e fiscalizar a execução dos serviços contratados; 
b) mediante requisição da licitante, caberá a Autarquia, o fornecimento de materiais e 
peças necessários à execução dos serviços, tais como canos, bombas, conexões, fios 
elétricos, válvulas, materiais para desinfecção, entre outros); 
c) analisar os relatórios dos serviços prestados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, independentemente de 
qualquer notificação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 
a) falir, entrar em concordata ou se dissolver; 
b) não cumprir qualquer das obrigações estipuladas; 
c) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escri-
ta do CONTRATANTE.  
Parágrafo Único – No caso de rescisão por um dos motivos prescritos nesta cláusula, 
a CONTRATADA receberá apenas os valores correspondentes aos serviços efetiva-
mente prestados. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
Caso a CONTRATADA venha a inadimplir total ou parcialmente com as obrigações 
assumidas, a mesma poderá será penalizada com sanções administrativas previstas 



 

nos artigos 86 e 87, discriminados abaixo, da Lei nº 8.666/93, regulamentada pela Lei 
nº 8.883/94, podendo ser estabelecida multa de 10% do valor do Contrato. 
Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa 
de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 
§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unila-
teralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 
§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da ga-
rantia do respectivo contratado.  
§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos paga-
mentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, co-
brada judicialmente. 
Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garan-
tida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públi-
ca enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pro-
movida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos paga-
mentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas jun-
tamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do 
Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada 
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
(Vide art 109 inciso III) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Da Rescisão (art.79, da Lei 8.666/93 e alterações da Lei no. 
8.883/94).  
a) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração.  
b) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78. 



 

c) Judicial, nos termos da legislação.   
 
CLÁUSULA NONA 
A fiscalização da execução do objeto do Contrato, ficará à cargo da Autarquia Água 
de Ivoti. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 
ÁGUA DE IVOTI 
3.3.3.9.0.39.00.000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
As dúvidas resultantes da interpretação do presente contrato serão discriminadas em 
juízo, ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que se 
produzam seus jurídicos e legais efeitos.      
 

Ivoti, ........ de ............... de 2014. 
                       
 

BALTASAR NATALICIO HANSEN 
             Contratada                                                                            Contratante 
 
 
Fiscal do Contrato: 
 
Testemunhas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
À  
Autarquia Água de Ivoti 
Av. Presidente Lucena, nº 3315, sala 101 - Centro – Ivoti - RS. 
Referente: Licitação Concorrência nº 001/2014, Abertura __ de ______ de ____ às 
__:__ horas. 
Proponente: 
Razão Social ___________________________________  
Endereço ______________________________________  
c) Telefone____________________Email__________________________________  
d) CNPJ: ____________________________  
 
Assunto: PROPOSTA 
 
Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta 
para___________________________. 
 

DESCRIÇÃO DO SER-
VIÇO 

MATERI-
AIS UNID. 

QUANT 
MÁXI-

MA 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

Retirada e Colocação de 
Bomba 

Tubos Gal-
vanizados 1 
½” 

Tb com 6 
metros 350     

Tubos Gal-
vanizados 2 
½” 

Tb com 6 
metros 1200     

Tubos Gal-
vanizados 
3” 

Tb com 6 
metros 1000     

Tubos Gal-
vanizados 
4” 

Tb com 6 
metros 400     

Uso de Guindaste   Hora 150     
Teste de Vazão   Hora 360     
Medição de Nível   Hora 150     
Desinfecção   Hora 150     



 

Limpeza   Hora 150     
Outros Serviços Correla-
tos, tais como, retirada e 
colocação de válvulas, 
macromedidores, peças 
como curvas, registros 
nos barriletes dos poços, 
testes de funcionamento 
de bombas, troca de tubo 
danificado, entre outros. 

  Hora 100     

Encaminhamento e 
Transporte de Bomba 
para Manutenção em 
oficina mecânica locali-
zada até 60 km do Muni-
cípio de Ivoti  

  
Por mobi-

lização 
(unid.) 

24     

TOTAL GERAL R$       
 
Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, 
inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. 
E em consonância aos referidos documentos, declaramos: 
 
1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das 
cláusulas da minuta do contrato em anexo; 
 
2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de 
abertura do conjunto proposta, é de 30 (trinta) dias; 
 
3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou 
descontos ou vantagens, e frete para o fornecimento do objeto do presente certame. 
 
Obs: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da 
licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.  
 
Local e Data. __________________________________ 
 
Nome, Assinatura e Carimbo da Empresa. 
 

 
 
 



 

ANEXO IV 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

                          DO OBJETO: 
 Contratação de empresa para prestação de serviços de retirada, e reins-
talação de bombas submersas em poços tubulares profundos e bombas de recalque 
utilizadas no sistema de abastecimento de água do Município de Ivoti/RS, e serviços 
correlatos. 
 
 1. Justificativa:  

A Autarquia Água de Ivoti, não possui e nem prevê criar em sua estru-
tura, equipe com equipamentos para retirada e reinstalação de bombas submersas ou 
estacionárias, e serviços correlatados, sendo que a equipe e os equipamentos ficariam 
ociosos por muito tempo por se tratar de serviço pontual e descontínuo. No entanto o 
serviço de retirada e reinstalação de bombas é inerente ao processo de operação e 
manutenção do sistema de água de Ivoti, por ser suprido na íntegra por poços pro-
fundos e alguns boosters de recalque. Estes serviços são demandados pontualmente, 
e na maioria dos casos (com exceção da manutenção preditiva) em caráter emergen-
cial, quando acontece uma pane elétrica ou mecânica em uma bomba do sistema. 
Neste momento é necessário acionar a equipe, com os devidos equipamentos, para 
rapidamente retirar a bomba danificada e instalar uma bomba reserva, ou definitiva 
se tiver no almoxarifado. A bomba retirada deverá ir para diagnóstico, orçamento e 
manutenção, se for viável técnica e economicamente. Necessitamos a contratação de 
uma empresa, que disponha de equipe, com todos os equipamentos necessários à re-
tirada, transporte até a oficina de manutenção localizada até 60 km do Município de 
Ivoti, e reinstalação da bomba (mesma ou nova, conforme o caso). 
 
 2. Especificações dos serviços: 
As especificações dos serviços de retirada e reinstalação de bombas em poços pro-
fundos estão discriminadas abaixo, bem como outros serviços inerentes à gestão de 
produção de água subterrânea. 
2.1 Mobilização e instalação dos equipamentos da contratada compostos por uma 
unidade de içamento com capacidade necessária à perfeita, rápida e segura execução 
dos serviços; 
2.2 Desconexão da tubulação de descarga e da ligação elétrica; 
2.3 Retirada dos tubos edutores, cabos elétricos, tubo piezométrico, eletrodos de nível 
e a bomba submersa, conforme características e condições de instalação; 
2.4 Limpeza e vistoria técnica dos materiais eletromecânicos; 
2.5 Recondicionamento de roscas, se necessário; 



 

2.6 Emenda do cabo elétrico com materiais fornecidos pela Contratada, tais como, fita 
isolante, conectores, solda, entre outros, e em conformidade com as normas técnicas 
aplicáveis, para cabos submersos; 
2.7 Verificação das condições da bomba submersa reserva, antes de sua instalação; 
2.8 Instalação da bomba submersa reserva nas mesmas condições, utilizando os 
mesmos materiais desde que não apresentem indícios de deterioração ou danos. Os 
cabos elétricos e o tubo piezométrico deverão ser presos à tubulação edutora por 
meio de braçadeiras de nylon, a cada 6 metros; 
2.9 Aferição de aterramento e teste de isolação; 
2.10 Religação do sistema de alimentação elétrica; 
2.11 Acionamento e verificação das condições de funcionamento da bomba; 
2.12 Teste de bombeamento durante 2 horas com medição de vazão, medida de nível 
da água no poço (estático e dinâmico), medida de tensão e corrente elétrica; 
2.13 Religação da tubulação de descarga e fechamento estanque da cabeça do poço; 
2.14 Retirada dos equipamentos e limpeza da área; 
2.15 Elaboração de Relatório Técnico, com a descrição dos serviços executados, bem 
como os quantitativos de cada item; 
2.16 Medição de nível estático e dinâmico do poço; 
2.17 Medição de vazão das bombas e rebaixamento do nível dinâmico, teste expedito 
ou teste de 24 horas, conforme normas, com emissão de boletim técnico; 
2.18 Desinfecção de poço, com uso de produtos químicos fornecidos pela Autarquia; 
2.19 Limpeza de poço e controle de qualidade da água; 
2.20 Uso de guindaste para serviços em poços ou elevatórias; 
2.21 Encaminhamento e transporte de bomba para manutenção em oficina mecânica 
localizada até 60 km do Município de Ivoti; 
2.22 Outros serviços correlatos, em poços ou bombas, de acordo com a necessidade, 
tais como, retirada e colocação de válvulas, macromedidores, peças como curvas, re-
gistros nos barriletes dos poços, testes de funcionamento de bombas, troca de tubo 
danificado, entre outros. 
 
 3. Descrição, forma de medição e quantificação dos serviços: 
  A equipe básica para a realização dos serviços deverá ser composta de, 
no mínimo, três pessoas, podendo em casos especiais e de maior complexidade en-
volver mais operários. 
 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBAS 
Compreende a mobilização da equipe, equipamentos (definido pela 

contratada em função da profundidade e diâmetro do tubo edutor) e o serviço de 
retirada ou colocação de bomba submersa em poço profundo. A forma de medição 
será feita por tubo edutor de 6m (em aço galvanizado), e variará de acordo com o 
diâmetro do tubo edutor, conforme tabela do item 10, deste termo. 



 

USO DE GUINDASTE: 
Compreende a mobilização da equipe e de guindaste montado em 

caminhão com capacidade mínima de 45 ton, com guincho especial para retirada de 
tubulação dos poços. O serviço será medido por hora de trabalho da equipe e do 
caminhão com guindaste. 

 
TESTE DE VAZÃO: 
O serviço compreende mobilização de equipe e equipamento para 

realização de teste de vazão em poço tubular profundo. O serviço será medido por 
equipe mobilizada, por hora de trabalho, desde a instalação do equipamento até a 
conclusão do teste. 

 
MEDIÇÃO DE NÍVEL: 
O serviço compreende mobilização de equipe e equipamento para 

realização de medição nível estático e dinâmico em poço profundo, por solicitação da 
Autarquia, que determinará o tempo de medição, a melhor hora e o local a fim de 
avaliar o desempenho do poço. O serviço será medido por equipe mobilizada, por 
hora de trabalho, desde a instalação do equipamento até a conclusão do teste. 

 
DESINFECÇÃO: 
O serviço compreende mobilização de equipe e equipamento para 

realização de desinfecção de poço profundo. O serviço será medido por equipe 
mobilizada, por hora de trabalho, efetivamente gasto na colocação dos produtos 
químicos e instalação de equipamentos para recirculação da água, e depois do tempo 
necessário para a desinfecção, o tempo para monitoramento da descarga da água e 
conclusão do serviço. 

 
LIMPEZA: 
O serviço compreende mobilização de equipe e equipamento para 

realização de limpeza de poço profundo. O serviço será medido por equipe 
mobilizada, por hora de trabalho, efetivamente gasto na instalação de equipamentos 
para recirculação da água e limpeza, e depois o tempo para monitoramento da 
descarga da água e conclusão do serviço. 

 
OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS: 
O serviço compreende mobilização de equipe e equipamento para 

realização de outros serviços não previstos nesse termo, mas correlatos à manutenção 
de poços profundos, tais como, retirada e colocação de válvulas, macromedidores, 
peças como curvas, registros nos barriletes dos poços, testes de funcionamento de 
bombas, troca de tubo danificado, entre outros. O serviço será medido por equipe 



 

mobilizada, por hora de trabalho, efetivamente gasto medido desde a chegada da 
equipe no local solicitado, até a efetiva conclusão do trabalho. 

 
ENCAMINHAMENTO E TRANSPORTE DE BOMBA PARA 

DESINFECÇÃO: 
O serviço compreende mobilização de equipe e equipamento para 

transporte de bomba do poço onde foi retirada, até a oficina de manutenção 
localizada até 60 km do Município de Ivoti para tal serviço, e o retorno da bomba 
para o local depois de feita a manutenção ou da decisão de não recuperá-la.  
 
 4. Qualificação Técnica: 
 É exigido para comprovação da qualificação técnica, os seguintes do-
cumentos abaixo relacionados: 
4.1 Atestado de qualificação técnica, pertinente ao seu ramo de atividade e compatí-
vel com o objeto desta licitação, emitidos por órgãos públicos, ou privados de reco-
nhecida idoneidade. 
4.2 Declaração de disponibilidade de pessoal capacitado, ferramentas e equipamen-
tos necessários para execução das atividades previstas no termo de referência e dis-
ponibilidade para executar o serviço em horários extraordinários, sábados, domingos 
e feriados. 
4.3 Registro ou inscrição na entidade profissional competente, bem como prova de 
regularidade da empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao  CREA. 
 
 5. Condições de fornecimento: 
  As condições de fornecimento, do objeto do presente Termo de Refe-
rência, são as seguintes: 
5.1 Os interessados deverão conhecer os locais dos serviços mediante visita a ser 
agendada até três dias antes da abertura da licitação, pelo telefone (51) 3563-4754 e 
apresentar o Atestado de Visita Técnica (que será emitido em até 24 horas após a visi-
ta, pelo servidor Ivan da Rocha Barbosa) junto aos documentos de habilitação técnica 
solicitados.  
5.2 Antes do início dos trabalhos a Contratada deverá apresentar a Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico. 
5.3 Todos os serviços deverão ser supervisionados por representante da Contratante.  
5.4 Caso os materiais de instalação sejam danificados durante a retirada ou reinstala-
ção da bomba, por acidente ou falha operacional de responsabilidade da Contratada, 
a mesma deverá providenciar a substituição por materiais equivalentes, sem ônus 
para a Contratante. 
 
 
 



 

  6. Planejamento: 
A Autarquia Água de Ivoti e a CONTRATADA, realizarão conjunta-

mente o planejamento inicial do contrato, com o estabelecimento das diretrizes e 
normas para a execução dos serviços, bem como a programação de manutenções 
preventivas e preventivas ou medições de níveis e vazões. 
 
 7. Prazo para atendimento: 
  O prazo para início da prestação dos serviços será de 02 (dois) dias, a 
contar do recebimento da Ordem de Início dos Serviços e da primeira Nota de Em-
penho. E de 05 (cinco) horas, a cada nova solicitação. Podendo, parte do trabalho ser 
executada fora do horário normal de expediente, ou seja, em horários extraordiná-
rios, como sábados, domingos e feriados, dependendo da urgência do serviço. 
 
 8. Condições de Pagamento: 
 O pagamento será efetuado conforme o serviço executado, mediante 
apresentação da Nota Fiscal correspondente, acompanhada de relatório dos serviços 
prestados e sua consequente aceitação.  
 
 9. Garantia: 

A garantia fica limitada ao serviço prestado. 
 
  10.  Relação do objeto do registro de preços: 
 Conforme segue. 
 

DESCRIÇÃO DO SERVI-
ÇO MATERIAIS UNID. 

QUANT. 
MÁXIMA 
ANUAL 

VALOR 
UNIT. 

VALOR  
TOTAL 

Retirada e Colocação de 
Bomba 

Tubos Galva-
nizados 1 ½” 

Tb com 6 
metros 350 R$ 30,00 R$ 10.500,00 

Tubos Galva-
nizados 2 ½” 

Tb com 6 
metros 1200 R$ 45,00 R$ 54.000,00 

Tubos Galva-
nizados 3” 

Tb com 6 
metros 1000 R$ 50,00 R$ 50.000,00 

Tubos Galva-
nizados 4” 

Tb com 6 
metros 400 R$ 60,00 R$ 24.000,00 

Uso de Guindaste   Hora 150 R$ 120,00 R$ 18.000,00 
Teste de Vazão   Hora 360 R$ 50,00 R$ 18.000,00 
Medição de Nível   Hora 150 R$ 30,00 R$ 4.500,00 

Desinfecção   Hora 150 R$ 30,00 R$ 4.500,00 

Limpeza   Hora 150 R$ 30,00 R$ 4.500,00 



 

Outros Serviços Correlatos, 
tais como, retirada e coloca-
ção de válvulas, macromedi-
dores, peças como curvas, 
registros nos barriletes dos 
poços, testes de funciona-
mento de bombas, troca de 
tubo danificado, entre ou-
tros. 

  Hora 100 R$ 30,00 R$ 3.000,00 

Encaminhamento e Trans-
porte de Bomba para Manu-
tenção em oficina mecânica 
localizada até 60 km do Mu-
nicípio de Ivoti 

  
Por mo-
bilização 
(unid.) 

24 R$ 300,00 R$ 7.200,00 

TOTAL  R$ 198.200,00 
 
 

Neri Chilanti 
Eng. Civil - CREA 44584 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO V 
 

REALINHAMENTO DOS PREÇOS 
 

Conforme Cláusula 16, do Edital e Ata de Registro de Preços (Anexo I), eventuais so-
licitações de realinhamento dos preços devem seguir o procedimento. 
   1. Justificar o pedido de realinhamento (explicando quais as cir-
cunstâncias de mercado, enfim qual o problema que ocasionou o aumento ou dimi-
nuição dos preços). 
 
   2. Juntar fotocópias de Notas Fiscais, tabelas de preços de fabri-
cantes, lista de preços, de matérias-primas e/ou comprovantes que comprovem o 
alegado na justificativa. 

 
   3. Ingressar no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Ivoti, sito na Av. Presidente Lucena, nº 3527, Centro, Ivoti/RS. 
  
   4. Dirigir o pedido de realinhamento dos preços ao Setor de Lici-
tações - Secretaria de Fazenda. 
     
   5. As empresas detentoras do 1º, 2º e 3º lugar, podem ser chama-
das a contratar, nesta ordem, daí a importância de ingresso no Protocolo da Prefeitu-
ra Municipal, tão logo ocorra alteração dos custos que justifique o realinhamento de 
preços, para evitar estorno de empenhos e atrasos nas entregas bem como outros 
transtornos. 
 
   6. O pedido de realinhamento dos preços será calculado pelos 
praticados no mercado. Poderá acarretar pesquisa de preços, junto aos demais forne-
cedores com preços registrados, podendo ocorrer substituição na ordem classificató-
ria de fornecedor, devido a obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. A 
preferência na revisão dos preços, em igualdade de condições, será ao detentor do 
Registro de Preços. 
 
   7. Os pedidos de realinhamento dos preços, se necessário tal 
equilíbrio, só serão aceitos com intervalos de periodicidade de 60 dias entre um e ou-
tro eventual pedido, devendo a solicitação ser protocolada nos primeiros quinze dias 
do mês subseqüente ao bimestre citado. 

___________________________________________ 

  Assinatura do Representante Legal 
(identificar assinatura) 

     


