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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 

82.777.335/0001-85 E A EMPRESA PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA,  

INSCRITA NO CNPJ SOB Nº , 13.250.019/0001-38  PARA    PERFURAÇÃO  DE  

POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES VILA PETRY, VARGEM QUENTE E 

SANTO ANJO DE ACORDO COM O CAPÍTULO III DA LEI Nº 8.666/93 E 

ALTERAÇÕES, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕESSEGUINTES: 

 

A Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi, estado de Santa Catarina, sito na Praça Paulino 

Granzotto, n°20, Centro Anita Garibaldi/SC, inscrito no CNPJ sob nº 84.591.890/0001-43, 

neste ato representado pelo Prfeito Municipal neste ato pelo Prefeito Municipal, Senhor João 

Cidinei da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 2.706.583-9 SSP/SC e inscrito no CPF-MF 

sob n°. 827.958.519-20, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa 

PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Dom 

Pedro II, 245 em Tapejara, estado de Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ  sob nº 

13.250.019/0001-38, neste ato representada pelo Sr. MARCIO PARISOTTO, portador da 

Cédula de Identidade nº 3572075 inscrito no CPF sob nº 040.952.059-46, doravante 

denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente TERMO DE CONTRATO, mediante 

cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo 

de acordo com o Processo Licitatório 038/2017, Edital Tomada de Preços nº 004/2017, 

homologado em 29/08/2017. 

 

1-CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1-O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

perfuração de poço artesiano na comunidade Vila Petry, Vargem Quente e Santo Anjo no 

interior do município de Anita Garibaldi, incluindo todas as despesas relativas à mão de obra 

e materiais necessários para a execução do serviço, bem como procedimentos e 

documentações necessárias à obtenção das autorizações prévias de perfuração junto a 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS, conforme 

estabelecido pela Resolução nº 02/14 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH, 

conforme Termo de Referência. 
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2-CLÁUSULA SEGUNDA - DAVIGÊNCIA 

2.1-O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, com início contado a partir da 

data de assinatura domesmo. 

 

3-CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DEEXECUÇÃO 

3.1- A obra será executada pelo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM (Empreitada por 

preço unitário). 

3.2- O objeto da presente licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo I, 

Termo de Referência e condições previstas neste Edital, destacando: 

3.2.1- Em caso de impossibilidade de perfuração do poço nos locais referidos no 

Termo de Referência fica a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI 

autorizada a cancelar a perfuração do referido poço, efetuando apenas pagamento 

das despesas relativas às autorizações prévias de perfuração. 

3.2.2- A proponente vencedora deverá realizar a entrega dos poços contendo selo 

sanitário, incluindo a colocação de tubo sanitário de aço preto de 8” cimentado, 

devendo o mesmo possuir tampa de proteção de encaixe para os poços, com 

dispositivo de cadeado ou similar. 

3.2.3- Ao término da perfuração, a proponente vencedora deverá realizar ensaio de 

bombeamento e teste final de vazão de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas, 

devendo o mesmo ser realizado com bomba e tubulações fornecidas pela empresa 

vencedora, seguindo as especificações técnicas da ABNT em pelo menos três 

profundidades. 

3.2.4- Fica a cargo da proponente vencedora a realização de amostragem e análises 

físico-químicas e bacteriológicas referentes à qualidade da água, conforme 

Resolução nº 03/14 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH, devendo as 

mesmas serem realizadas em laboratório que apresente certificação na norma ABNT 

NBR ISSO/IEC 17025:2005 e que possua reconhecimento junto à FATMA para 

análises laboratoriais. Apesar de a coleta ser de responsabilidade da contratada, 

deverá a mesma ser realizada sob a supervisão de representante daPrefeitura. 

3.2.5- Após a perfuração, deverá ser executada a limpeza e desinfecção do poço e 

estruturas adjacentes. 

3.2.6- Após a conclusão da perfuração e a realização de ensaio de bombeamento, a 
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empresa vencedora deverá fornecer a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA 

GARIBALDI, a partir da capacidade de recarga dos poços, de seu respectivo nível 

estático e dinâmico e da necessidade de extração de água da Perfeitura Municipal de 

Anita Garibaldi, as especificações técnicas quanto à profundidade de instalação das 

bombas, sua especificação, bem como a especificações do painel elétrico e tubulação 

necessária para instalação das bombas. 

3.2.7- É de responsabilidade da proponente vencedora a realização dos trâmites 

legais e obtenção das autorizações que se fizerem necessárias à perfuração dos 

poços e ARTs necessárias, ficando a cargo da EMPRESA VENCEDORA o 

pagamento das taxas referentes a autorização prévia de perfuração. 

3.2.8- Cabe a proponente vencedora atender os critérios e procedimentos técnicos 

para a obtenção da autorização prévia de perfuração dos poços, conforme incisos I a 

V, do art. 1º da Resolução CERH nº 03, de agosto de 2014. 

3.2.9- A empresa vencedora deverá fornecer cópias impressas e em meio digitais de 

todas e qualquer documentação protocolada junto a Secretaria de Desenvolvimento 

Sustentável para obtenção da autorização prévia de perfuração pertinentes, 

incluindo projetos, formulários de cadastro eprotocolos. 

3.2.10- Deverá ser entregue a Prefeitura, independente da vazão obtida com a 

perfuração, Relatório Geotécnico dos poços perfurado incluindo a profundidade 

final dos poços, níveis estático e dinâmico, níveis das fraturas de água, vazão de 

recarga dos poços e especificação dos materiais utilizados no revestimento e sua 

profundidade, incluindo projeto de construção do poço, conforme NBR12.244. 

3.2.11- Deverá ser fornecido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI 

cópias em meio digital (DVDs) das filmagens realizadas para determinação das 

entradas de água dos poços e da comprovação da profundidade de revestimento 

geomecânico instalado e seu alinhamento com o eixo central dospoços. 

3.2.12- A empresa vencedora deverá fornecer outros materiais e serviços, não 

descritos nos Anexos I e II deste Edital, e que forem necessários a autorização prévia 

e perfuração dopoço. 

3.3- A contratada terá prazo máximo de 15 dias contados a partir da Emissão da Ordem de 

Serviço para protocolar junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável – SDS 

as documentações necessárias à obtenção das autorizações prévias de perfuração dos 

referidos poços, sendo que após autorização, terá prazo máximo de 30 dias execução dos 

serviços contratados. Caberá a contratada entregar cópia das autorizações prévias de 

perfuração dos poços, assim que fornecidas pelo órgãoresponsável. 
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3.4- Para o início dos serviços são necessários os seguintes documentos pela empresa 

contratada: 

a) Visto junto ao CREA/SC, em conformidade com o disposto na Lei nº 5.194/66 e em 

consonância com o art. 1º, II, da Resolução nº 413/97 do CONFEA, caso a empresa 

contratada seja sediada em outroEstado; 

b) ART’s de execução, que deverão ser entregues a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANITA GARIBALDI, antes da execução dos serviços a elasvinculados. 

3.5- As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do 

deslocamento e permanência no Município para a prestação dos serviços, são de inteira 

responsabilidade da empresacontratada. 

3.6- Serão de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de 

acidentes de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, 

sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por 

infrações ao Código de TrânsitoBrasileiro. 

3.7- Caberá exclusivamente à empresa contratada, na prestação dos serviços, a 

responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes 

do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, 

funcionários, prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no 

atendimento doobjeto. 

3.8- A empresa contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor atualizado do Contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º 

do art. 65  da Lei8.666/93. 

4-CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA 

REVISÃO 

4.1-O valor total ora contratado é aquele consignado na proposta apresentada e declarada 

como vencedora no Processo de Licitação, ou seja, R$  16.623,00 (dezesseis mil e seiscentos 

e vinte e três reais) sendo Material: R$ 14.129,55 e Mão de Obra R$ 2.493,45 por item, 

totalizando valor global de R$ 49.869,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove 

reais.) sendo Material: R$ 42.388,65 e Mão de Obra R$ 7.480,35. 

4.2-O pagamento será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada pela 

empresa julgada vencedora na Tomada de Preços nº 004/2017, observado o que consta no 

Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições depagamento. 

4.3- A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI, CNPJ nº 82.777.335/0001-85, Praça 

Paulino Granzotto, nº 20, Centro, Anita Garibaldi-SC, e-mail: 

financas@anitagaribaldi.sc.gov.br e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos 

apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número da AF e do processo 

licitatório. 

4.4-É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e) 

4.5-A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o 

pagamento, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI de ressarcimento 

de qualquer prejuízo que a Contratada venha a sofrer. 

4.6- A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI exigirá da Contratada que mantenha 

atualizadas as Certidões Negativas de Débito com o INSS E FGTS. 

4.7-O pagamento será efetuado diretamente através de depósito bancário em Banco 

indicado pela Contratada. 

4.8-Os preços não serão reajustados. 

4.9-Os preços somente serão revisados quando houver alterações dos valores, devidamente 

comprovados, podendo ocorrer nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, 

mediante requerimento, devidamente instruído, a ser formalizado pelaContratada. 

4.10- Não haverá, em hipótese alguma, PAGAMENTO ANTECIPADO. 

4.11-No eventual atraso de pagamento por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA 

GARIBALDI, não cabe qualquer espécie de multa, mas tão somente a compensação financeira 

pelo índice do INPC-IBGE, ocorrida entre o último dia para pagamento estabelecido e a data 

do pagamento efetivamente ocorrido. 

 

5- CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA 

5.1-O objeto deste Contrato será adquirido com os recursos da dotação orçamentária do 

Exercício 2017: 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

1.034.4490.00 502 126/2017 Perfuração do Poço Artesiano 

 

6- CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E PENALIDADES 

 

6.1- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
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a) Executar o objeto de acordo com o disposto na Cláusula Terceira – DA FORMA DE 

EXECUÇÃO - do presente Contrato, com o Termo de Referência e Anexo I do Edital da 

Licitação; 

b) Manter, durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação previstas 

no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

c) Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato; 

d) Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo de 

sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que porventura vierem a 

sofrer; 

e) Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da 

execução do Contrato; 

f) Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto 

devidamente uniformizados e munidos dos EPI’s adequados, com a identificação da 

Contratada; 

g) Reparar, corrigir, renovar, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou em 

parte, o objeto deste Contrato ou parte dele, se for verificado vícios ou incorreções na 

execução dos serviços; 

h) Obedecer todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na 

execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as 

informações técnicas que venham a ser solicitadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANITA GARIBALDI sobre o objeto do presenteContrato; 

i) Cabe a Contratada todas as despesas de deslocamento, diárias e demais despesas 

referentes à perfuração dos poços e outras atividades necessárias, assim como 

deslocamentos extras não previstosinicialmente; 

j) Aceitar acréscimos ou supressões que a Contratante realizar, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial doContrato. 

 

6.2-RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

a) A definição do objeto deste Contrato; 

b) Tomar todas as providências necessárias à execução do Contrato; 

c) Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Prefeito da 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI, visando à fiscalização da execução 

do Contrato; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estipulado neste instrumento; 

e) Providenciar a publicação do Contrato, proveniente do presente processo licitatório, 

até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

 

7-CLÁUSULA SÉTIMA – DASSANÇÕES 

7.1- A proponente que deixar de cumprir as condições estabelecidas no Edital, na Proposta 

apresentada, nas Especificações Técnicas e no Termo de Referência ou vier a fazê-la de modo 

defeituoso e prejudicial aos interesses da Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi, sem 

prejuízo das penalidades previstas no Capitulo IV, Seção II, Artigo 87 da Lei nº 8.666/93, 

ficará sujeita à aplicação das sanções presentes neste Edital e no Contrato, conformeabaixo: 

7.2- Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total ou parcial do objeto, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 

sanções, com fulcro no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 ealterações: 

I-Advertência; 

II-Multa: 

f) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor proposto pela licitante, caso a mesma se 

recuse a assinar oContrato; 

g) Atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a proponente à multa de mora, 

no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por dia de atraso, até o limite de 20% sobre o 

valorcontratado; 

h) Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato em caso de rescisão 

contratual por inadimplência daContratada; 

III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por prazo não superior a 02 (dois)anos; 

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

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

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no incisoanterior. 

7.3- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior (15.2) poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da interessada, no 
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respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) diasúteis. 

7.4- A multa aludida acima não impede que a Administração aplique as outras sanções 

previstas emLei. 

7.5- As multas deverão ser pagas a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI, 

impreterivelmente, em 5 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação para pagamento. 

Após esse prazo, a Administração tomará as medidas judiciaiscabíveis. 

7.6- A aplicação de multas não impede que o Contratante rescinda unilateralmente o 

Contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei nº8.666/93. 

 

8-CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

8.1- O Contrato poderá ser rescindido nos seguintescasos: 

i) Por ato unilateral escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, 

do art. 78, da Lei8.666/93; 

j) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no 

mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, 

resguardado o interessepúblico; 

k) Judicialmente, nos termos da legislaçãovigente. 

8.2- O descumprimento, por parte da Contratada, de suas obrigações legais e/ou contratuais, 

assegura ao Contratante o direito de rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de 

aviso, interpelação judicial e/ouextrajudicial. 

8.3- Fica reservado ao Contratante o direito de rescindir total ou parcialmente o Contrato, 

desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, 

conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações, sem que assista 

a Contratada, direito algum de reclamações ouindenização. 

 

9-CLÁUSULA NONA - DAFISCALIZAÇÃO 

 

9.1-Não obstante o fato de a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução 

dos serviços, objeto deste Contrato, a Administração, através de seus servidores ou de 

prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, 

exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços emexecução. 
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9.2-A fiscalização exercerá controle em relação à quantidade e particularmente à qualidade 

dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando 

desatendidas as disposições a elasrelativas. 

 

10-CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS 

10.1-Na execução deste Contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações e ainda os 

preceitos gerais de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 

10.2-A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente impedindo os efeitos 

jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os jáproduzidos. 

10.3-Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais dedireito. 

10.4-Fica estabelecido que o fornecimento dos materiais e dos serviços somente poderá ser 

efetuado pela Contratada, vedada, portanto, a sublocação domesmo. 

 

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOFORO 

11.1-Fica eleito o foro da cidade de Anita Garibaldi (SC) para dirimir questões oriundas 

deste contrato, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser maisfavorável. 

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 

03 (três) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito. 

 

ANITA GARIBALDI (SC), 29 de agosto. de 2017. 

 

_____________________________________________                  _____________________________________________   

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI                                       PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA 

           CONTRATANTENTE                                                      CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

01. 02.  

Nome:Alex Ribeiro Alves Nome: Eduardo Geremia 

CPF:093.267.859-98 CPF: 696.431.990-53 
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