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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
 

 Nº 005/2021 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Centenário, com sede na Av. Ângelo Menegatti, nº 845, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, em 

conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei  Complementar  Federal  nº  123/06  e  
alterações,  Decreto  Municipal  nº 1.947/2020, e alteração e, subsidiariamente, a Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação definidos neste edital, deverão ser entregues à Equipe de Apoio 
ou à Pregoeira, no dia 12 de abril de 2021, às 10 horas, quando será realizada a sessão 

pública de abertura. 
 
 
1 – DO OBJETO 

 
1.1. Constitui objeto do presente Edital a contratação de Prestação de Serviços de 
Perfuração de 02 (dois) Poços Profundos, especificado no Anexo I – Formulário Padrão 

para Preenchimento de Proposta e Anexo II – Termo de Referência, tudo conforme este 
edital e seus anexos, que fazem parte integrante desta licitação. 
 
2 – PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 - Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constantes neste edital. 
 
2.2 - A licitante interessada deverá promover visita técnica pelo seu responsável técnico 

habilitado em até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura das propostas, ao setor 
administrativo - para conhecimento do local a ser perfurado os poços artesianos. 
 
 
3 – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
3.1. A abertura desta licitação ocorrerá no dia 12 de abril de 2021, às 10 horas, na Sala de 

Reuniões da Prefeitura Municipal de Centenário, Av. Antonio Menegatti, nº 845, quando os 
interessados deverão apresentar os envelopes nº 01 – Propostas de Preços e nº 02 – 
Documentos de Habilitação ao Pregoeiro. 
 
3.2. Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de 

via postal, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo. 
 
 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1. A licitante deverá fazer-se presente junto à Pregoeira mediante somente um 

representante legal, conforme instruções abaixo. 
 
4.2. O credenciamento do representante legal da licitante deverá obedecer a seguinte forma: 
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I. Caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da licitante deverá apresentar - 

Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social (conforme subitem 6.2.1). 
 
II. Caso o representante não seja sócio-gerente ou diretor, o seu credenciamento se 

fará mediante: 
 

a) Carta de Credenciamento (conforme modelo do Anexo III) assinada pelo representante 

legal da licitante cuja comprovação se fará por meio da apresentação do Estatuto ou 
Contrato Social (conforme subitem 6.2.1), ou 
 

b) Instrumento Público de Procuração, que conceda ao representante poderes legais, 
ou 
 

c) Instrumento Particular de Procuração, com assinatura reconhecida em cartório, que 

conceda ao representante poderes legais, sendo que: 
 
1. se for concedido por sócio-gerente ou diretor, esta condição deverá ser com- provada. 
 
2. se for assinada por outra pessoa que não seja sócio-gerente ou diretor, deverá ter 

poderes para assinar o referido documento, sendo que a comprovação se fará por meio dos 
documentos que comprovem tal condição. 
 
4.3. O Credenciamento, juntamente com os documentos da sua comprovação, autenticados, 

não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, 
fora dos envelopes de preços e da documentação. 
 
4.4.  Para exercer o direito de participar do Pregão, é obrigatória a presença de 

representante legal da licitante à sessão pública referente ao mesmo, sob pena do não 
recebimento dos envelopes. 
 

4.5. Cada credenciado poderá representar licitantes distintas, desde que não participem do 

mesmo lote, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido lote. 
 
4.5.1. O representante, munido de documento de identificação, deverá apresentar um 

credenciamento para cada licitante que irá participar do certame. Não será aceito um único 
credenciamento contemplando duas ou mais licitantes. 
 
4.6. Tanto na Credencial como no Instrumento de Procuração (Público ou Particular) deverá 

constar, expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos 
os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 
licitatórias. 
 
4.7. No momento do credenciamento: 

 
4.7.1. A licitante que pretender utilizar os benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar Declaração 

de que se enquadra como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP 
(modelo do Anexo IV), assinada por representante legal e por contador ou técnico em 

contabilidade da licitante. 
 
a) A declaração citada (modelo do Anexo IV) deverá conter o número de inscrição do 
profissional no Conselho Regional de Contabilidade – CRC e a assinatura do mesmo, 
reconhecida em cartório. 
 
b) Poderá ser apresentada a Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do 



Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO 

Secretaria da Administração 

 

 

 

Estado de origem da licitante, atualizada, para comprovação do porte da empresa. 

 
 
4.7.2 – No momento do credenciamento a licitante deverá apresentar o atestado de 
visita técnica, nos termos do item 2.2. deste edital. 
 
 
5 – DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

5.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope devidamente fechado e 
rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, as indicações: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL: (denominação social completa da licitante e nº do CNPJ) 
 
5.2. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado e poderá ser apresentada no 
Anexo I – Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta, devendo ser preenchida por 
meio eletrônico ou mecânico, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada por 
representante legal da licitante. A proposta deverá apresentar também a razão social, o 
nº do CNPJ da licitante e o nome completo de seu signatário. 
 
5.2.1. No caso da licitante apresentar a proposta de preço em formulário próprio, deverá 

obedecer ao descritivo do lote, quanto à ordem, quantidade e características do mesmo. 
 
a) Não será aceita proposta com valores ou quaisquer anotações preenchidas de forma 

manuscrita. 
 
5.3. A licitante, para elaboração da proposta, deverá atender na íntegra o disposto no 
Anexo I – Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta e Anexo II – Termo de 

Referência. 
 
5.4. A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO E GLOBAL DO LOTE OFERTADO, ou 

seja, a soma das multiplicações das quantidades dos itens pelos respectivos preços 
unitários (conforme as unidades e as quantidades mencionadas no Anexo I), expresso em 
reais, com 02 (duas) casas decimais, à vista, válido para ser praticado desde a data da 

apresentação da proposta até o efetivo pagamento. 
 
5.4.1. Somente será admitida proposta para o quantitativo total estimado por item/lote. 

 
5.5. As condições da contratação do referido objeto encontram-se no Termo de Referência – 

Anexo II, deste edital. 
 
5.6. Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais 

(ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, seguros, 
tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que 
venham a incidir sobre os serviços prestados, objeto desta licitação. 
 
5.7. Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas), 

contribuições fiscais e parafiscais, os instituídos por leis sociais, emolumentos, fornecimento 
de mão de obra especializada, administração, lucros, equipamentos e ferramentas, 
transporte, de pessoal, estadia, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória 
e/ou necessária, não especificada neste edital. 
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5.8. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a prestação dos 

serviços, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento 
adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. 

 

5.9.  Prazo  mínimo  de  validade  da  proposta  de  60  (sessenta)  dias,  a  contar  da  data 
designada para a entrega dos envelopes. Se na proposta não constar o prazo de validade, 
subentende-se 60 (sessenta) dias. 
 
5.10. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital. 
 
6 – DA HABILITAÇÃO 

 
6.1. Para habilitação, deverá a licitante apresentar, no envelope nº 02 – Documentos de 

Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 01 (uma) via em cópias autenticadas, 
obrigando-se a licitante a fornecer à Comissão Julgadora os originais correspondentes em 
qualquer época que lhes forem solicitados. 
 
6.1.1. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem 

documentos com prazo de validade vencido exceto para o item 5.3, da licitante que 
pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 
Federal nº 123/06 e suas alterações. 
 
6.1.2. As licitantes interessadas na autenticação das cópias pelo Pregoeiro ou Equipe de 

Apoio, deverão procurar o Pregoeiro ou Equipe de Apoio antes do início da sessão de 
abertura da licitação para proceder à autenticação, pois, não serão autenticadas durante a 
realização do certame. 
 
6.1.3. Os documentos deverão ser apresentados encadernados ou fixos em pasta própria e 

numerados, não devendo ser entregues soltos. 
 
a) O descumprimento do item acima não será motivo de inabilitação da licitante. 

 
6.1.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. 
Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) 
dias, contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ. 
 
6.1.5. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope 

indevassável, lacrado, contendo identificação da licitante na face externa e ainda os dizeres: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL: (denominação social completa da licitante e nº do CNPJ) 

 
As licitantes deverão apresentar: 
 
6.2. Documentos relativos à Habilitação Jurídica: 
 

6.2.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, 

acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais 
administradores; Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou Decreto de Autorização, em se 

tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor. 
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a) A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado no subi- tem 
6.2.1, devendo o mesmo vir acompanhado de todas as alterações posteriores, caso 

houver. 
 
b) Ficará dispensada do documento solicitado no subitem anterior, a licitante que já o tiver 

apresentado, no presente certame, para fins de comprovação junto ao credenciamento. 
 
c) Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, além de toda a documentação 
exigida, ramo pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo). 
 
6.2.2. Cédula de Identidade e Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

 
6.2.3. Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional nº20/98, 
que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer 

trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, 
conforme Anexo V do Edital. 
 
6.2.4. Declaração da licitante, sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme modelo do Anexo VI, 
assinada por representante legal da licitante. 
 
6.2.5. Declaração sob as penas da lei, de que a licitante não possui em seu quadro de 
pessoal servidor público exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 
administração ou tomada de decisão (inciso II e III, do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93), 
nem no seu quadro societário como sócio, diretor, administrador ou integrante do Conselho, 
nenhum servidor público municipal de Centenário/RS, conforme modelo do Anexo VII, 
assinada por representante legal da licitante. 
 
a) Considera-se servidor público os servidores municipais, assim considerados aqueles do 

artigo 84, caput e parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

6.3. Documentos relativos à Habilitação Fiscal e Trabalhista: 
 

6.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
 

6.3.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, em vigor. 
 

6.3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor. 
 

6.3.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação 

tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. 
 

6.3.5. Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS. 
 

6.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) que comprove a inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 
6.3.7. A licitante que se enquadrar no regime diferenciado e favorecido, previsto na Lei 
Complementar Federal nº 123/06, e que possuir restrição em qualquer dos documentos 
de regularidade fiscal e trabalhista, disposto nos itens 6.3.1 a 6.3.6 deste edital, terá sua 
habilitação condicionada à regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da sessão pública que a declarar 
detentora da melhor oferta. 
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a) O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
 
b) O benefício de que trata o subitem 6.3.7 deste edital, não eximirá a licitante da 

apresentação de todos os documentos exigidos para efeito da comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista, ainda que apresentem alguma restrição. 
 
c)  A  não  regularização  da  documentação,  no  prazo,  implicará  na  inabilitação  da 

licitante sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 
6.4. Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 

6.4.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou de Recuperação Judicial (Lei 
Federal nº 11.101/05), em vigor, expedida pelo distribuidor da comarca da sede da pessoa 

jurídica. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de 
expedição não superior a 60 (sessenta) dias úteis. 
 
Obs.: Entende-se como sede da pessoa jurídica a matriz do estabelecimento. 

 

6.5. Documentos relativos à Qualificação Técnica: 
 

6.5.1. Certidão de Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), 
em nome da licitante, em vigor. 
 

6.5.2. Certidão de Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), 
em nome do responsável técnico, em vigor. 
 

6.5.3. Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade 
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com registro em 
nome da licitante, pela qual tenha sido contratada para a execução de obra(s)/serviço(s) 
similar(es) em características e quantidades, ao objeto do presente certame, sendo que, 
este(s) atestado(s) deverá(ão) ser de obra(s)/serviço(s) já concluída(s). O(s) atestado(s) 
deverá(ão) estar, devidamente, registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, para os emitidos a partir de 05/2005, de conformidade 
com o artigo 30, inciso II, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. No(s) atestado(s) 
deverá(ão) constar discriminadamente os serviços e seus quantitativos, em particular as 
parcelas de maior relevância aqui citadas. O item de maior relevância técnica e valor 
significativo é: perfuração de poço com perfuratriz pneumática, diâmetro de 6.1/8" e 
8": 95 metros. 

 
6.5.4. A licitante deverá comprovar que o responsável técnico, possui vínculo com a 
licitante, na data prevista para a abertura desta licitação. Em se tratando de empregado, 

através de cópia reprográfica autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), no caso de sócio da empresa, através do Ato Constitutivo e/ou Contrato Social, se 
for contrato de prestação de serviços entre a licitante e o responsável técnico, deverá 
apresentar cópia do mesmo com prazo mínimo de 01 (um) ano. Todos os documentos 
deverão estar atualizados. O profissional técnico de nível superior indicado, deverá ser o 
único responsável técnico em todas as fases do procedimento licitatório e da execução 
contratual. 
 
6.6. A licitante e seus sócios deverão estar em situação regular nos seguintes cadastros, 

sob pena de inabilitação, os quais poderão ser consultados online, no momento da licitação, 
pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio: 
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a) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), 

conforme Instrução Normativa da RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018, no 
endereço eletrônico: 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj= 
 

b)   Cadastro  Nacional  de  Empresas  Punidas   –  CNEP,   no  endereço  eletrônico: 

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc; 
 

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, conforme disposto 
nos artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), no endereço eletrônico:   
www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc; 
 

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico: 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 
 

6.7. As declarações que não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da licitante, 
especificado no Ato Constitutivo, deverão vir acompanhadas de Procuração ou 
Credenciamento que conceda poderes ao signatário. 
 
6.8. Os documentos expedidos pela internet poderão ser apresentados em forma original 
ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estará sujeita à verificação de sua 

autenticidade através de consulta realizada pelo Pregoeiro. 

 
6.9. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz 

ou à filial (razão social e CNPJ) da licitante que ora se habilita para este certame licitatório, 

exceto para os itens 6.3.2, 6.3.6 e 6.4.1. Entretanto, será aceito para efeito de habilitação, 

documentos emitidos (para os itens 6.3.2 e 6.3.6) em nome da matriz e válidos para 

todas as filiais, desde que esta condição esteja expressa. 

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

documentação o seu endereço, e-mail e o número do telefone. 
 
6.11. Não tendo a licitante classificada como vencedora do certame apresentado a 

documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser 
aplica- da as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será 
convocada então a licitante seguinte, na ordem de classificação, observadas as mesmas 
condições propostas pela vencedora do certame. 
 
6.12. A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de 
Apoio e pelos representantes legais presentes e, depois de examinada, será anexada ao 
processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles licitantes cuja documentação apresente 
irregularidades. 
 
7 – DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

 
7.1. No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada sessão pública para 

recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou 
seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 4. 
 
7.2. Feito o credenciamento das licitantes presentes, o Pregoeiro receberá os envelopes nº 

1 – Proposta e nº 2 – Documentação e procederá a abertura de todos os envelopes 
contendo a proposta e classificará o autor da proposta de menor preço, e aqueles que 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço. 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=
file:///C:/Users/Downloads/Edital.doc
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc;
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
7.4. Será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que 

deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
 
7.5. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, iniciando pelo autor da proposta classificada de 
maior preço e as demais, em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas 
ou mais pro- postas e, não havendo mais lances de menor preço, será realizado o sorteio. 

 

7.5.1. Será permitida, ao representante presente, efetuar ligação telefônica para a empresa, 

no momento dos lances, para possibilitar melhor negociação de preços. 
 
7.5.2. Os lances serão pelo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 

 
7.6. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, depois de abertos 

os envelopes nº 1 – Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes 
do item 15, VI, deste edital, e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
7.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço 
apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
7.8. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração. 
 
7.8.1. Em havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos do edital e seu 

preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o 
Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor. 
 
7.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
7.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço do item/lote, será aberto o envelope 

contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para 
confirmação das suas condições habilitatórias. 
7.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o item/lote do certame. 
 
7.12. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade, procedendo 
à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora. 
 
7.13. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço 

melhor. 
 
7.14. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 
rubrica. 
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7.15. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e, 

motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o 
prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
7.16. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

7.17. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a autoridade competente adjudicará e homologará o lote à licitante detentora da melhor 
oferta do certame. 
 
7.18. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas 

todas as fases preestabelecidas, os envelopes lacrados e, devidamente, rubricados pelo 
Pregoeiro e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo 
exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para 
prosseguimento dos trabalhos, na qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, 
sob pena de desclassificação do lote e decadência dos direitos das mesmas, inclusive 
quanto a recursos. 

 
7.19. Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, pela 

Equipe de Apoio e por todos os proponentes presentes. 
 
8 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
8.1. No julgamento, observar-se-á o disposto no artigo 4º, inciso X, da Lei Federal nº 

10.520/02. 

 
8.2. O Pregoeiro considerará vencedora a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL POR LO- 
TE, sendo que o lote será adjudicado conforme disposto no subitem 9.1 deste edital. 
 

8.3. O julgamento dos itens terá como base o Preço Estimado dos orçamentos prévios, 

constante no processo interno. 
 
8.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

edital e da lei pertinente às licitações. 
 
9 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

 
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, os interessados 

poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório. 
 

9.2. Dos atos praticados na presente licitação, caberão os recursos previstos no artigo 109 
da Lei Federal nº 8.666/93, os quais, dentro dos prazos previstos na Lei, deverão ser 
protocolados no Setor de Protocolo. 
 

9.3. Nas impugnações e/ou recursos serão avaliados o cabimento e a adequação, sendo 

que o mérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de 
admissibilidade, quais sejam, interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente 
possível, bem como os requisitos extrínsecos: a regularidade formal (assinatura, juntada de 
procuração) e a tempestividade (tempo hábil para a interposição do recurso), entre outros. 
 

9.3.1. O protocolo deverá ser efetuado na Prefeitura Municipal de Centenário, Av. Antônio 

Menegatti, nº 845, Centenário/RS, no horário das 7h45min às 11h45min e das 13 às 17h, de 
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segunda a sexta em dias úteis, sob pena de não admissibilidade. 
 

9.3.2. As impugnações e/ou recursos deverão ser entregues ao Pregoeiro, em duas vias, 

sendo dado recibo em uma delas. 
 

9.3.3. As impugnações e/ou recursos serão dirigidas ao Assessor Jurídico, por intermédio do 
Pregoeiro, que as receberá e encaminhará devidamente instruído. 
 
10 – DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 

 
10.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o(s) 

lote(s) do certame à(s) licitante(s) vencedora(s), encaminhando o processo para 
homologação pelo Prefeito Municipal. Na existência de recursos e sendo estes decididos, o 
Pregoeiro fará a adjudicação. 
 
10.1.1. Quando for concedido prazo para regularização da documentação fiscal e 
trabalhista, conforme previsto na Lei Complementar Federal nº 123/06, a adjudicação ficará 
condicionada a regularização fiscal e trabalhista da licitante e, se for o caso, análise de 
eventual recurso interposto. 
 
10.1.2. Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do recurso, no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados do dia subsequente à realização do Pregão, ficando 
as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número 
de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.1.3. Caso as licitantes interpuserem recursos administrativos por meio de correio 
eletrônico (e-mail), estes deverão ser transmitidos à Pregoeira dentro do prazo recursal e 
seus originais, serem protocolados junto ao Depto. de Protocolo do Município, até o término 
do prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado. 
 
10.1.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do lote da licitação pelo Pregoeiro à vencedora. 
 
10.1.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
10.2. Esgotados todos os prazos recursais, o Município, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

convocará a licitante vencedora para assinar o contrato, contado da data de convocação 
feita, por escrito, pelo Município. 
 
10.2.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo 

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 
prazo. 
 
10.2.2. O contrato a ser assinado terá como base a minuta integrante deste edital conforme 
o Anexo VIII. 
 
10.3. Caso a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, será convocada a segunda 

classificada, intimando-se as demais participantes da fase de lances para que, em sessão 
pública, seja examinada a última oferta válida e verificada a aceitabilidade da proposta, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao edital. O Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido preço melhor e, 
após, procederá à habilitação da licitante detentora da melhor oferta. 
 
10.4. Ao Município fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, 
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em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do 
certame, o Município poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela 
revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos 
neste edital, na Lei  Federal  nº  8.666/93,  Lei  Federal  nº  10.520/02  e  Decreto  Municipal  
nº  1.947/2020. 
 
11 – DO PAGAMENTO 

 
11.1. O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos após a 

prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal. O documento fiscal deverá 
ser da licitante vencedora. 
 
11.2. Em caso de atraso nos pagamentos, eventual correção monetária apenas incidirá após 
decorridos 12 (doze) meses de inadimplência, com base no índice IGP-M apurado no 
período de referência. 
 
11.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade. 
 
11.4. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 
 
11.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços 
ou correção monetária. 
 
12 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
12.1. Para o acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços, objeto desta 

licitação, fica designado o Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, que fará o 
recebimento nos termos do artigo 73, I, "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666/93, da seguinte 
forma: 
 
a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias consecutivos a contar da prestação dos 

serviços, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado na licitação; 
 
b) definitivamente, com a emissão do respectivo documento fiscal, após a verificação da 

qualidade e características dos serviços e consequente aceitação, com o pagamento. 
 
12.2. Toda e qualquer prestação dos serviços fora do estabelecido neste edital será, 

imediatamente, notificada a licitante vencedora que ficará obrigada a adequá-los no prazo 
estipulado pelo Fiscal, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais 
adequações, sujeitando-se, também, às sanções previstas neste edital. 
 

13 – DAS OBRIGAÇÕES 

 
13.1. Do Município: 
a)  atestar, nas  notas  fiscais/fatura,  a  efetiva  prestação  dos  serviços,  objeto  desta 

licitação; 
 
b) aplicar à licitante vencedora penalidade, quando for o caso; 
 
c) prestar à licitante vencedora toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 
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à perfeita execução do Contrato; 
 
d) efetuar o pagamento à licitante vencedora no prazo avençado, após a entrega da Nota 

Fiscal no setor competente; 
 
e) notificar, por escrito, a licitante vencedora da aplicação de qualquer sanção. 

 
13.2. Do vencedor: 
a) prestar os serviços, objeto desta licitação, nas especificações contidas neste edital; 

 
b) pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o 

objeto licitado; 
 
c) manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

 
d) prestar os serviços, objeto desta licitação, no preço, prazo e forma estipulados na 

proposta; 
 
e) atender a todas as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho dadas 

pelo Ministério do Trabalho. 
 
14 – DAS SANÇÕES - SANÇÕES E MULTAS 
 
14.1 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA sujeitar-se-á às 

seguintes penalidades, que poderão ser cumulativas, sem prejuízos das demais cominações 
aplicáveis, garantido o direito de ampla defesa: 
 
14.2 - Advertência por escrito: sempre que forem observadas irregularidades de pequena 

monta para as quais tenha concorrido, e desde que ao caso não se aplique as demais 
penalidades. 
 
14.3 - Multa: no caso de negligência e/ou reincidência de irregularidades, já advertidas, nos 

serviços, será aplicada multa de 2.000,00 (dois mil reais). 
 
14.4 - Multa de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) por dia de atraso, limitado esta a 

15 dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
 
14.5 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
 
14.6 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao prestador de serviço em virtude 
de penalidade e / ou inadimplência no fornecimento. 
 
14.7 - As penalidades não serão executadas somente em caso de justificativa das 

negligências, apresentada no prazo de 01 (um) dia e devidamente aceitas pelo Município. 
 
14.8 - As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízos das 
comunicações estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 

 
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
15.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem documentação e/ou 

elaborarem proposta relativa ao presente pregão. 
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15.2. Estão impedidas de participar da presente licitação: 
 
a) licitantes declaradas inidôneas, ou suspensas de licitar e/ou contratar, no âmbito do 

Órgão e/ou Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, conforme o art. 87, III e 
IV da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
b) servidores municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, caput e parágrafo 1º, da 

Lei Federal nº 8.666/93, por determinação do art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, 
tendo em vista a vedação expressa de contratar com o Município; 
 
c) duas ou mais licitantes com participação societária entre si. 

 
15.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
15.4. A apresentação da proposta pela licitante implica autodeclaração de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, bem como 
aceitação deste edital e de todas as normas legais que regem a matéria e, se porventura a 
licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta 
licitação. 
 
15.5. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidas à licitação participantes retardatárias. 
 
15.6. Só terá direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar 

reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, 
o Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
15.7. Não será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos no 

edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo o disposto no artigo 48, 
parágrafo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 43, parágrafo 1º, da Lei Complementar 
Federal nº 123/06. 
 
15.8. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais 

e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça 
a expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à 
apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos 
envelopes do certame, em até 5 (cinco) dias úteis após encerramento da greve. 
 
15.9. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

 

15.10. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio e representantes dos proponentes. 
 
15.11. Recomenda-se às licitantes interessadas que estejam no local marcado com 
antecedência de 20 (vinte) minutos do horário previsto. 
 
15.12. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital 

poderão ser obtidos junto ao Depto. de Compras e Licitações da Secretaria Municipal da 
Administração, pelo telefone (54) 3613-5160, nos dias úteis, no horário das 7h45min às 
11h45min ou 13h às 17h, com a Comissão de Licitações. 
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15.13. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
15.14. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou 

indenização, poderá a licitação ter: 
 
a) adiada sua abertura; 

 
b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

 
15.15. Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente edital serão sanados pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, juntamente com o Assessor Jurídico, obedecida a legislação 
vigente. 
 
15.16. Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os 

requisitos e condições fixadas neste Edital. 
 
15.17. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do Convênio com a 

Secretaria de Obras e Habitação – Departamento de Perfuração de Poços, Redes de Água 
e Módulos Sanitários – PROA 20/2200-0001774-0 – FPE Nº 3134/2020 e Dotações 
Orçamentárias constante da lei-de-meios de 2021. 
 
15.18. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as 

partes o Foro da Comarca de Gaurama/RS, com renúncia expressa a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
 
15.19. Fazem parte deste Edital: 
Anexo I   - Formulário Padrão para Preenchimento de Proposta;  
Anexo II  - Termo de Referência; 
Anexo III - Modelo de Credenciamento; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Enquadramento para ME ou EPP;  
Anexo V  - Modelo de Declaração, cfe. art. 7º, inciso XXXIII da Constituição; 
Anexo VI  - Modelo de Declaração de Idoneidade; 

Anexo VII - Modelo de Declaração de Quadro de Pessoal e Societário;  
Anexo VIII     - Minuta de Contrato. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário/RS, 25 de março de 2021. 
 
 
 
 
                    GENOIR MARCOS FLOREK  
                    PREFEITO MUNICIPAL 
Este processo se encontra examinado  
e aprovado pela Assessoria Jurídica. 
 

Em ___/____/_______ 

 

Tamires Rufato  
Assessoria Municipal 
 

ANEXO I 
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FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

 

RAZÃO SOCIAL: _________________________________________________________ 
CNPJ:  ________________________________________________________________ 
FONE:_________________________________________________________________ 
E-MAIL: _______________________________________________________________ 
ENDEREÇO: ____________________________________________________________ 
 

LOTE 01 - POÇO ARTESIANO LINHA VALERIANO 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

01 
Perfuração de poço com perfuratriz 
pneumática, diâmetro de 6.1/8” e 8”, 
conforme termo de referência 

m 160   

02 
Coluna de revestimento com tubo 
metálico galvanizado 6.1/2” 

m 20   

03 
Luva metálica, com rosca interna, 
6.1/2” 

Unid. 1   

04 
Cimentação do espaço anelar e laje de 
proteção 

m³ 1   

05 Tampa de proteção do poço Unid. 1   

06 Desinfecção Unid. 1   

07 Teste de vazão conforme NBR 12.212 Unid. 1   

08 
Análise físico-química e bacteriológica 
da água 

Unid. 1   

09 Outorga Unid. 1   

VALOR TOTAL R$  

Prazo de Validade de Proposta: _____ 
 
                                      ___________________________ 
     Local/Data 
 
              ____________________________ 
       Assinatura/Carimbo 
 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

 

RAZÃO SOCIAL: _________________________________________________________ 
CNPJ:   ________________________________________________________________ 
FONE:_________________________________________________________________ 
E-MAIL: _______________________________________________________________ 
ENDEREÇO: ____________________________________________________________ 
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LOTE 02 - POÇO ARTESIANO LINHA SÃO ROQUE 7 VIRADO 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

01 
Perfuração de poço com perfuratriz 
pneumática, diâmetro de 6.1/8” e 8”, 
conforme termo de referência 

m 160   

02 
Coluna de revestimento com tubo 
metálico galvanizado 6.1/2” 

m 20   

03 
Luva metálica, com rosca interna, 
6.1/2” 

Unid. 1   

04 
Cimentação do espaço anelar e laje de 
proteção 

m³ 1   

05 Tampa de proteção do poço Unid. 1   

06 Desinfecção Unid. 1   

07 Teste de vazão conforme NBR 12.212 Unid. 1   

08 
Análise físico-química e bacteriológica 
da água 

Unid. 1   

09 Outorga Unid. 1   

VALOR TOTAL R$  

 
Prazo de Validade de Proposta: _____ 
 
                                      ___________________________ 
     Local/Data 
 
    ____________________________ 
     Assinatura/Carimbo 
 

 
ANEXO II 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 

1 – DAS ESPECIFIÇÕES TÉCNICAS 

1.1. Identificação 

Obra/serviço: Perfuração de Poço Profundo 

Demandante: Prefeitura Municipal de Centenário-RS 

Endereço da obra/serviço:  Comunidade Lajeado Valeriano e Linha São Roque 7 Virado. 

  

2. OBJETO 
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O objeto deste termo é definido pela perfuração de duas (02) unidades de poço tubular profundo, 

situadas nas Comunidades de Lajeado Valeriano e São Roque 7 Virado.  

 

3. OBJETIVOS E GENERALIDADES 

A contratação será por empreitada global, ficando a cargo da licitante a vistoria do local de obra, bem 

como, a interpretação do nível de interferência da qual a licitante estará exposta durante as obras. 

O Município não ficará obrigado a realizar qualquer serviço para a viabilização das obras, exceto a 

prover condições de acesso até o local da perfuração. 

A licitante vencedora ficará responsável pela obtenção de previa autorização para perfuração do poço 

e posterirormente, no prazo de 6 (seis) meses, outorga junto aos órgãos responsáveis, sendo de 

competência da mesma todos os serviços e emolumentos relacionados à obtenção das licenças, 

como projetos, taxas e contratação de profissionais. Todos os serviços que envolvam a perfuração de 

poços deverão ser acompanhados por profissional da área de geologia legalmente habilitado. O 

Município ficará responsável pela execução do cercamento no entorno do poço, instalação de 

bomba, ponto de fornecimento de energia elétrica e demais obras e materiais necessários para 

operação do poço de maneira a viabilizar a obtenção da outorga. 

Antes do início das obras a licitante deverá apresentar ao Município, além da autorização para 

perfuração emitida pelo órgão competente, a Anotação de Responsabilidade Técnica registrada junto 

ao CREA, ou documento equivalente, e a inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO). 

 

  

4. LOCALIZAÇÃO DA PERFURAÇÃO DO POÇO 

a) Poço 01: localizado na Comunidade de Lajeado Valeriano no interior do Município de Centenário, 

RS. 

 

Imagem 1: Imagem aérea da localização do Poço na Comunidade de Lajeado Valeriano. 
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b) Poço 02: localizado na Comunidade de São Roque 7 Virado, no interior do Município de 

Centenário, RS. 

 

Imagem 2: Imagem aérea da localização do Poço na Comunidade de São Roque 7 Virado. 

 

 

5. MANANCIAL 

O Município de Centenário, RS, localiza-se na r e g i ã o  d a  bacia hidrográfica  d o  R i o  U rug u ai  

conforme imagem 3. 
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Imagem 3: Bacia do Rio Uruguai          Fonte: https://www.sema.rs.gov.br/bacias-hidrograficas – março de 2021 

O manancial abastecedor do sistema deverá ser o lençol artesiano com profundidade de perfuração 

máxima estimada de 200 metros, podendo avançar a profundidades superiores, a depender das 

condições hidro geológicas do local a ser verificada durante a construção do poço. 

A licitante vencedora deverá disponibilizar equipamentos, para atender as condições de profundidade 

máxima, diâmetro de perfuração e complementação. Não será aceito em hipótese alguma a legação 

de problemas técnicos e geológicos para não realização do poço nas profundidades estabelecidas. 

 

 

6. PERFURAÇÃO 

O poço deve ser perfurado com equipamento perfuratriz rotopneumática, iniciando com diâmetro de 

8” até atingir o horizonte de rocha sã. Deste ponto segue a perfuração com o dímetro reduzido para 

6.1/8”, não sendo admitido diâmetro inferior a 6” ao longo da perfuração. 

Deverá ser traçado um perfil do caráter geológico de cada camada, com espessura, profundidade das 

camadas. 

O poço será parcialmente revestido com tubos de revestimento em aço DIN 2440. A colocação da 

coluna de revestimento deve obedecer às condições especiais, de modo a evitar ocorrência de 

https://www.sema.rs.gov.br/bacias-hidrograficas
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deformações ou ruptura de material que possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a 

instalação dos equipamentos, garantindo a sua perfeita verticalidade. 

 

7. TESTE DE VAZÃO 

O teste de vazão tem por objetivo a determinação da vazão explorável do poço e é determinado pela 

recuperação do nível quando submetido ao bombeamento. Este teste deverá ser realizado 

obedecendo o que está preconizado na NBR 12.212. 

A vazão pretendida para o poço será de 7.000 litros por hora, sendo que a licitante deverá perfurar 

até encontrar a vazão pretendida ou até o limite estabelecido no Item 5.5 deste material. 

 

8. VEDAÇÃO SANITÁRIA 

Deverá ser construída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento. Essa laje deverá 

ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de 0,15 m e área não inferior a 1 

m². O revestimento deverá ficar saliente 0,50 m acima da laje. 

 

9. PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA 

A licitante vencedora deverá cumprir a Legislação Nacional que rege a Segurança e Higiene do 

Trabalho, além de obedecer às normas específicas de segurança de cada serviço, objetivando a plena 

proteção contra riscos de acidentes com os funcionários e com terceiros. 

 

10. EQUIPAMENTOS 

A licitante vencedora deverá dispor de todos equipamentos necessários para execução dos serviços 

contratados, sendo fundamental a sonda rotativa com capacidade de perfuração superior, no 

mínimo, a 1,5 vezes a profundidade prevista no projeto do poço, bomba de lama tipo pistão ou 

centrífuga capaz de permitir o bom desempenho da perfuração até a profundidade final prevista, 

compressor de ar acoplado a motor elétrico ou diesel com capacidade suficiente para operação do 

equipamento de perfuração, conjunto moto-bomba sub-mersível, gerador de energia e 

equipamentos outros e acessórios em quantidade suficiente para assegurar a execução dos serviços, 

sem paralisação ou atraso decorrente de sua falta. 

 

11. DESINFECÇÃO 

A desinfecção final deverá ser feita mediante a aplicação de uma solução clorada em quantidade tal 

que se consiga uma concentração no poço de 50 mg/l de cloro livre. Se a solução empregada for de 

hipoclorito de sódio a 10 %, deverá ser aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço. 

Deve-se introduzir parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O restante da solução deverá 

ser colocado pela boca do poço de modo a desinfectar o revestimento acima do nível d’água. A 

solução deverá permanecer no poço por um período não inferior a duas horas. 
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12. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA 

A coleta de água para análise físico-química deverá ser feita em garrafa de plástico limpa com volume 

de 3 a 5 litros. Antes da coleta deve-se lavar a garrafa com água do poço e, a seguir, fazer a coleta 

diretamente na boca do poço. 

A coleta de água para análise bacteriológica deverá ser feita em frasco apropriado e seguir as 

recomendações do laboratório. Deverá ser determinado a, alcalinidade, amônia, cloretos, cor 

aparente, dureza total, ferro total, manganês, sulfato, cálcio, fluoretos, nitrito, salinidade, sólidos 

totais dissolvidos, turbidez, coliforme fecal e coliforme total. 

 

13. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

O poço será pago pela profundidade perfurada total e pela quantidade de revestimento e demais 

materiais utilizados, constantes no orçamento. Ao término da perfuração o Município deverá ser 

comunicado e o recolhimento das hastes somente poderá ocorrer na presença da fiscalização da 

contratante para que desta forma seja aferida a profundidade total perfurada. 

 

14. PRAZO 

O prazo para realização do serviço, em dias consecutivos, deverá ser de 30 (trinta) dias, após a 

emissão do Termo de Início da Obra. 

O prazo previsto poderá ser prorrogado por fato superveniente, devidamente comprovado, ou 

acordo entre as partes. 

A Ordem de Início dos Trabalhos será expedida pelo responsável pela fiscalização e acompanhamento 

do serviço. 

15 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

É vedada a subcontratação ou transferência total ou parcial do objeto da licitação. 

16 – VALOR REFERÊNCIA: 

LOTE 01 - POÇO ARTESIANO LINHA VALERIANO 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

01 
Perfuração de poço com perfuratriz 
pneumática, diâmetro de 6.1/8” e 8”, 
conforme termo de referência 

m 160 101,67 16.266,67 

02 
Coluna de revestimento com tubo metálico 
galvanizado 6.1/2” 

m 20 503,33 10.066,67 

03 Luva metálica, com rosca interna, 6.1/2” Unid. 1 166,67 166,67 

04 
Cimentação do espaço anelar e laje de 
proteção 

m³ 1 450,00 450,00 

05 Tampa de proteção do poço Unid. 1 270,00 270,00 

06 Desinfecção Unid. 1 350,00 350,00 

07 Teste de vazão conforme NBR 12.212 Unid. 1 2.033,33 2.033,33 

08 Análise físico-química e bacteriológica da água Unid. 1 1.326,67 1.326,67 
09 Outorga Unid. 1 8.500,00 8.500,00 

VALOR TOTAL R$ 39.430,00 

 
LOTE 02 - POÇO ARTESIANO LINHA SÃO ROQUE 7 VIRADO 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

01 
Perfuração de poço com perfuratriz 
pneumática, diâmetro de 6.1/8” e 8”, 
conforme termo de referência 

m 160 101,67 16.266,67 

02 
Coluna de revestimento com tubo metálico 
galvanizado 6.1/2” 

m 20 503,33 10.066,67 

03 Luva metálica, com rosca interna, 6.1/2” Unid. 1 166,67 166,67 

04 
Cimentação do espaço anelar e laje de 
proteção 

m³ 1 450,00 450,00 

05 Tampa de proteção do poço Unid. 1 270,00 270,00 
06 Desinfecção Unid. 1 350,00 350,00 

07 Teste de vazão conforme NBR 12.212 Unid. 1 2.033,23 2.033,33 

08 Análise físico-química e bacteriológica da água Unid. 1 1.326,67 1.326,67 

09 Outorga Unid. 1 8.500,00 8.500,00 

VALOR TOTAL R$ 39.430,00 

 

 

ANEXO III 

 

CREDENCIAMENTO 

 

(Razão social da licitante)                                                                                            , inscrita no CNPJ sob 

nº                                         , sediada na                                                    , neste ato representada pelo Sr.                                                                    

, portador da cédula de identidade       nº                                           ,       residente       e       

domiciliado       na                                                                 , inscrito no CPF sob o nº                                      

, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins 

licitatórios, confere-os à                                                              , portador da cédula de   identidade   nº                                                            

,   e   inscrito   no   CPF   sob   o   nº                                                  com o fim específico de representar 

o outorgante perante o Município de Centenário, no Pregão Presencial nº ../2021, podendo assim 

retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e 

ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar 

compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento 

do presente mandato. 

 

 

                                ,       de                         de            . 

 

 

 

Outorgante 
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Outorgado 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME OU EPP 

 

(Razão social da licitante)                                                                                            _, através de seu 

responsável legal e contador, declara, sob as penas da lei, que: 

a) enquadra-se na situação de:  

(  ) Microempresa; ou 

(  ) Empresa de Pequeno Porte; 

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

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

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a XI, 

da mesma Lei. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

                                                                  (data) 

 

 

                                                             (Representante legal) 

 

 

 

 

 

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

contador ou técnico contábil da licitante 

(RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 

 

LEMBRETE: Essa declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro fora dos envelopes de pro- posta e 

documentação, juntamente com o Credenciamento. 
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO, CFE ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL 

 

(Razão social da licitante)                                                                                           , inscrito no CNPJ nº                                                   

, por intermédio do seu representante legal o Sr.                                                               ,     portador     

da     Carteira     de     Identidade     nº                                                       ,  e  do  CPF  nº                                                          

,  DE- CLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela 

Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 

                                                                      (data) 

 

  

 

                                                             (Representante legal) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima com S e negativo com N) 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

(Razão social da licitante)                                                                           _, através de seu Responsável 

Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

                                                              (data) 

 

 

 

                                                               (Representante legal) 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL E SOCIETÁRIO 

 

 

(Razão social da licitante)                                                                              , através de seu Responsável 

Legal, declaramos, sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro de pessoal servidor 

público exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão 

(inciso II e III, do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93), nem no seu quadro societário como sócio, 

diretor, administrador ou integrante do Conselho, nenhum servidor público municipal de 

Centenário/RS. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

                                                                  (data) 

 

 

                                                  ________________________________________ 

                                                     (Representante legal 
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ANEXO VIII 

 

 

Minuta: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº        /2021 

 

 

EMENTA: Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO e 

a empresa _______     , para a contratação de Prestação de Serviços de 

Perfuração de Poço Profundo. 

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO, pessoa jurídica de direito 

público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 93.539.138 /0001-44, com sede 

na Av. Antônio Menegatti, nº 845, Centro, Município  de Centenário/RS, 

representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. GENOIR MARCOS 

FLOREK, doravante denominado CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA: A empresa .. , com sede na cidade de  ......../.. ,   na ... ,   nº  .. ,   

Bairro..., CEP . . . , telefone . . . , CNPJ nº..., representada  neste  ato  por  seu  

(qualificação) . . . .  ,  CPF  nº...,   com   endereço   na   Rua..., na cidade de                                   

_/... .,   nº               ....,  doravante denominada CONTRATADA.   

Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº 

..../2021, bem como, das normas da Lei Federal nº 8.666/93, firmam o Contrato 

mediante as cláusulas e condições abaixo. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação de Prestação de Serviços de 

Perfuração de Poço Profundo, tudo conforme descrito no Parágrafo único, no 

Anexo I deste contrato e proposta da CONTRATADA, que faz parte desde 

instrumento, independente de transcrição. 

Parágrafo único. O CONTRATANTE pagará o preço negociado na sessão de 

lances, livre de outros encargos, conforme segue: 
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LOTE Nº ______ 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

01 
Perfuração de poço com perfuratriz 
pneumática, diâmetro de 6.1/8” e 8”, 
conforme termo de referência 

m 160   

02 
Coluna de revestimento com tubo 
metálico galvanizado 6.1/2” 

m 20   

03 
Luva metálica, com rosca interna, 
6.1/2” 

Unid. 1   

04 
Cimentação do espaço anelar e laje de 
proteção 

m³ 1   

05 Tampa de proteção do poço Unid. 1   

06 Teste de vazão conforme NBR 12.212 Unid. 1   

07 
Análise físico-química e bacteriológica 
da água 

Unid. 1   

VALOR TOTAL R$  

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

O valor deste contrato é de R$      (                                                                     ). 

Parágrafo único. Os preços contratados serão considerados completos e 

suficientes para a prestação dos serviços, objeto deste contrato, sendo 

desconsiderada qualquer rei- vindicação de pagamento adicional devido a erro ou 

má interpretação de parte da CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Para o acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços, objeto deste 

contrato, o CONTRATANTE designa servidores nomeados por Portaria, que farão 

o recebimento nos termos do artigo 73, I, "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666/93, da 

seguinte forma: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias consecutivos a contar da prestação 

dos serviços, para efeito de posterior verificação da conformidade com o 

solicitado no contrato; 

b) definitivamente, com a emissão do respectivo documento fiscal, após a 

verificação da qualidade e características dos serviços e consequente aceitação, 

com o pagamento. 

Parágrafo único. Toda e qualquer prestação dos serviços fora do estabelecido 

neste contrato será, imediatamente, notificada à CONTRATADA que ficará 
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obrigada a adequá-los no prazo estipulado pelo Fiscal, ficando entendido que 

correrão por sua conta e risco tais adequações, sujeitando-se, também, às 

sanções previstas neste contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos após a 

prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal. O documento fiscal 

deverá ser da CONTRATADA. 

Parágrafo primeiro. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento 

do empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo 

CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo. Em caso de atraso nos pagamentos, eventual correção 

monetária apenas incidirá após decorridos 12 (doze) meses de inadimplência, 

com base no índice IGP-M apurado no período de referência. 

Parágrafo terceiro. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser 

liquida- das simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo 

descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

Parágrafo quarto. O CNPJ da CONTRATADA constante da nota fiscal e fatura 

deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

Parágrafo quinto. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 

pen- dente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram 

impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 

ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇO 

A presente contratação não incidirá reajustes, nos termos da Lei Federal nº 

9.069/95 e Lei Federal nº 10.192/01. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato vigerá da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021. 

Parágrafo único. Na eventualidade de necessidade de aditamento, este deverá 

ser solicitado antes do vencimento do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do Convênio com a 

Secretaria de Obras e Habitação – Departamento de Perfuração de Poços, Redes de 

Água e Módulos Sanitários – PROA 20/2200-0001774-0 – FPE Nº 3134/2020 e Dotações 

Orçamentárias constante da lei-de-meios de 2021As despesas decorrentes deste 
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contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias da leis de 

meios em execução: 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Compete ao CONTRATANTE: 

I – receber, fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas emergentes da execução 

do objeto contratado; 

II – receber os serviços e lavrar Termo de Recebimento Provisório. Se o objeto 

contratado não estiver de acordo com as especificações do CONTRATANTE, 

rejeitá-lo, no todo ou em parte. Do contrário, após a análise de compatibilidade 

entre o contratado e o efetivamente realizado, será lavrado o Termo de 

Recebimento Definitivo; 

III – efetuar o pagamento no prazo estabelecido na Cláusula Quarta do presente 

contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

I – cumprir fielmente o estabelecido no Anexo I deste contrato; 

II – proceder à prestação dos serviços no prazo e local fixados neste contrato; 

III – arcar com os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, 

trabalhistas, tributários, produtos, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, 

transporte, responsabilidade civil, manutenção e demais despesas incidentes ou 

que venham a incidir sobre os equipamentos, objeto deste contrato; 

a) entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e 

parafiscais, emolumentos, os instituídos por leis sociais, fornecimento de mão de 

obra especializada, administração, lucros, equipamentos e ferramental, 

transporte dos equipamentos, de pessoal, estada, hospedagem, alimentação e 

qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste contrato. 

IV – indenizar terceiros e o CONTRATANTE os possíveis prejuízos ou danos, 

decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, em conformidade 

com o artigo 70 da Lei Federal nº 8.666/93; 

V – arcar com todas as despesas necessárias à execução do objeto contratado; 

VI – cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 
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VII – manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

VIII – responder pela qualidade, quantidade, perfeição, segurança e demais 

características dos serviços, bem como a observação às normas técnicas; 

IX – deverá atender a todas as normas regulamentadoras de saúde e segurança 

do trabalho dadas pelo Ministério do Trabalho; 

X – informar ao setor financeiro da Secretaria Municipal da Administração e 

Fazenda, duran- te a vigência do contrato, qualquer alteração de endereço, 

telefone, correio eletrônico (e- mail) ou outros dados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS 

 

I - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA sujeitar-
se-á às seguintes penalidades, que poderão ser cumulativas, sem prejuízos das 
demais cominações aplicáveis, garantido o direito de ampla defesa: 
 
II - Advertência por escrito: sempre que forem observadas irregularidades de 
pequena monta para as quais tenha concorrido, e desde que ao caso não se 
aplique as demais penalidades. 
 
III - Multa: no caso de negligência e/ou reincidência de irregularidades, já 
advertidas, nos serviços, será aplicada multa de 2.000,00 (dois mil reais). 
 
IV - Multa de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) por dia de atraso, limitado 
esta a 15 dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
 
V - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 
caso. 
 
VI - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao prestador de serviço 
em virtude de penalidade e / ou inadimplência no fornecimento. 
 
VII - As penalidades não serão executadas somente em caso de justificativa das 
negligências, apresentada no prazo de 01 (um) dia e devidamente aceitas pelo 
Município. 
 
VIII - As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízos das 

comunicações estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS MOTIVOS DE RESCISÃO 

São motivos de rescisão do contrato, independente de procedimento judicial, 

aqueles inscritos no artigo 78 da lei regente, acrescidos do seguinte: 

I – a reiteração de impugnação evidenciando a incapacidade da CONTRATADA 

no cumprimento satisfatório do contrato; 

II – quaisquer das situações previstas na Clausula Décima deste contrato;  

III – quando ocorrerem razões de interesse público justificado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 

A CONTRATADA, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os 

direitos da Administração, consoante prevê o artigo 77 da Lei vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEI REGRADORA 

A presente contratação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e Decretos 

Municipais nº 1.947/2020, as quais, juntamente com normas de direito público, 

resolverão os casos omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 

As comunicações dos atos decorrentes deste contrato seguirão, 

preferencialmente, a seguinte ordem: 

a) contrafé do representante legal; ou 

b) correio eletrônico (e-mail), com confirmação do recebimento; ou c) carta com 

aviso de recebimento (AR). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de GAURAMA/RS, com renúncia expressa 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas 

porventura emergentes da presente contratação. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 3 

(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final subscritas, 

para que o mesmo produza todos os jurídicos e legais efeitos. 

 

Centenário/RS,     de                                de 2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO – RS  

GENOIR MARCOS FLOREK  

Prefeito Municipal - Contratante 

 

 

 

Contratada 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

______________________             ____________________________________ 
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