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CONTRATO N° 052/2021 

 

Município de Restinga Sêca 

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. 

Inexigibilidade de Licitação 014/2021 

Processo Administrativo nº 35980/2021. 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado pelo 

Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, Eng. Agrônomo, inscrito no CPF sob 

n° 001.803.030-07 e RG sob nº 5078300091, residente e domiciliado na Av. Júlio de Castilhos nº 259, apto 

402, Centro, Restinga Sêca, denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a entidade sem fins 

lucrativos ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL –APESC, mantenedora da 

Universidade de Santa Cruz do Sul –UNISC, da Escola de Educação Básica Educar-se, do Centro de 

Educação Profissional da UNISC –CEPRU e do Hospital Santa Cruz –HSC, com sede na Avenida 

Independência, 2.293, em Santa Cruz do Sul, RS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 95.438.412/0001-14, por 

intermédio do NÚCLEO DE GESTÃO PÚBLICA, representada pela Presidente, Prof.ª Carmen Lúcia de 

Lima Helfer, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 888.954.400-72, residente e domiciliada em Santa Cruz 

do Sul, RS, neste ato denominada CONTRATADA tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as 

CLAÚSULAS a seguir: 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. Contratação de serviços para realização de projeto “Sistema de remoção do excesso de ferro das 

águas de abastecimento público: unidade piloto”, na localidade de Jacuí/RS, conforme Termo de 

Referência ANEXO I e Projeto ANEXO II, deste contrato. 

 

2.  DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1. Para a consecução do objeto contratado, a CONTRATADA fornece à CONTRATANTE, em comodato, 

até a conclusão do projeto: um Tanque Hidrofiltros e uma Válvula Automatic Filtro F67B-A. O bem em 

questão foi avaliado pela contratada no valor de R$ 10.500,00.   

§1º Não são de responsabilidade da CONTRATADA o serviço de instalação hidráulica, obra civil, 

transporte de materiais e deslocamento. 

 

3. VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 50.523,00 (cinqüenta mil quinhentos e vinte e 

três reais), a ser pago em parcela única, mediante apresentação da competente Nota Fiscal, que deve ocorrer 

impreterivelmente 30 (trinta) dias úteis antes do pagamento. 

3.2. Em caso de pagamento com atraso, haverá incidência de atualização monetária com base no IPCA-

IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambas as rubricas desde a data de vencimento da 

parcela até seu efetivo pagamento, e multa de 2% (cinco por cento) sobre o montante devido. 

§1º. A Nota Fiscal deve ser emitida pelo valor bruto, sendo que o pagamento ocorre pelo valor líquido, após 

o desconto das retenções legais, conforme legislação vigente. 

§2º. Fica estabelecido que, findo o projeto, e comprovada à eficiência do sistema de tratamento de água, 

objeto deste contrato, a CONTRATANTE pode adquirir os equipamentos mencionados no termo de 

referência, mediante avaliação e recomendação do órgão municipal competente e o devido trâmite legal, ao 

custo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).  
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3.3. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

3.4. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter em local de fácil visualização a indicação do 

número do edital de licitação e do número do contrato assinado. 

 

4. DOS PRAZOS CONTRATUAIS: 

4.1. Este contrato vigora pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste contrato, 

prorrogando-se os seus efeitos até o total adimplemento das obrigações assumidas pelas partes neste ato. 

Parágrafo único. Eventuais alterações devem ser realizadas por meio de aditamentos. 

 

5. DO ORÇAMENTO MUNICIPAL: 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional Programática Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte Bloqueio R$ 

20 511 00 34 2 131 2131 333039 001 50.523,00 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1. São obrigações DA CONTRATADA: 

a) executar a prestação de serviços conforme orientações e programação estabelecida com a 

CONTRATANTE; 

b) destinar recursos humanos para o desenvolvimento da prestação de serviços, utilizando-se, para tanto, de 

profissionais habilitados e capacitados para o trabalho; 

c) aquisição os materiais e reagentes necessários ao desenvolvimento do projeto piloto; 

d) desenvolver uma unidade piloto de remoção do excesso de ferro da água do sistema de abastecimento de 

comunidade de Jacuí; 

e) dimensionar um sistema piloto de remoção do excesso de ferro para uma comunidade de 20 famílias 

(10.000 litros por dia); 

f) desenvolver o projeto civil de instalação do sistema tratamento de água; 

g) orientar a equipe da CONTRATANTE na instalação do sistema tratamento de água; 

h) monitorar, mensalmente, a qualidade da água bruta e tratada (turbidez, condutividade elétrica e ferro); 

i) fornecer à CONTRATANTE um manual de operação do sistema de tratamento de água e relatório técnico 

final de desempenho da unidade piloto de remoção do excesso de ferro da água do sistema de 

abastecimento; 

j) efetuar o pagamento dos profissionais envolvidos na execução dos serviços contratados, inclusive os 

encargos sociais, trabalhistas, tributários e/ou previdenciários correspondentes; 

k) responsabilizar-se pelo pagamento de todos os tributos diretos e indiretos resultantes da prestação dos 

serviços objeto deste contrato e sobre ela incidentes; 

l) responder por todo e qualquer ônus decorrente de processos judiciais, administrativos e reclamatórias 

trabalhistas decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato. 

 

6.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Designar e apresentarà Contratada o preposto da Administração responsável pela fiscalização do 

cumprimento do Contrato fornecendo, inclusive, telefone para comunicação em caso de ocorrências no local de 

prestação dos serviços; 

b)Prestar todos os esclarecimentos necessários ao adimplemento das obrigações; 

c) Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei nº 

8.666/93; 

d) Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da Contratada para que as falhas possam ser 

corrigidas a tempo; 

e) Atestar e encaminhar ao setor responsável pelo pagamento, logo após o aceite do serviço, os documentos 

de cobrança emitidos pela Contratada; 

f) Efetuar o pagamento na data aprazada; 
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g) Não efetuar nenhum pagamento à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 

que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual. 

h) responsabilizar-se pelos deslocamentos para a implantação e realização das atividades; 

i) executar a montagem da unidade piloto de remoção do excesso de ferro da água do sistema de 

abastecimento de comunidade de Jacuí. 

 

7. DAS PENALIDADES: 
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante do certame ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

7.2. As penalidades serão: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal por até 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.3. Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão devidamente 

registradas. 

7.4. Serão aplicadas as penalidades: 

7.4.1. Quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por parte da empresa vencedora; 

7.4.2. Quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para participação no certame por 

qualquer licitante; 

7.4.3. Por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por parte de qualquer licitante; 

7.4.4. Quando houver recusa injustificada da empresa em assinar o contrato, ou não assiná-lo dentro do 

prazo estabelecido pelo Município; 

7.4.5. Sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

7.4.6. Quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material (ais) solicitado(s) e/ou execução do(s) 

serviço(s) por culpa da empresa; 

7.4.7. Quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material (ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) 

executado(s); 

7.4.8. Quando houver descumprimento das cláusulas constantes no contrato ou de dever originado de norma 

legal ou regulamentar pertinente. 

7.5. A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que se 

verificarem pequenas irregularidades. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a 

critério do Município. 

7.6. A multa será de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total registrado, 

para o caso previsto no item 7.4.6, limitado ao prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

7.7. Para os casos previstos nos subitem 7.4.7 e 7.4.8 serão aplicadas a multa de até 10% (dez por cento) 

sobre o valor total registrado. 

7.8. A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente o contrato e 

aplique as outras sanções previstas na lei. 

7.9. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, quando for o 

caso, da garantia prestada ao contrato ou cobrada judicialmente. 

7.10. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

7.11. A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de inidoneidade 

para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade. 

7.12. O fornecedor punido suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração 

de inidoneidade para licitar será inscrito no CMEPE – Cadastro Municipal de Empresas Penalizadas nos 

temos da legislação. 
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7.13. Além das situações previstas acima, o contrato poderá ser cancelado ou suspenso, facultado a defesa 

prévia do interessado, nos seguintes casos: 

7.14. Pela Administração, quando: 

a) por razões de interesse público, devidamente fundamentados. 

7.14.1. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 

cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao contrato. 

7.15. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do contrato, nos casos previstos nos itens acima será 

feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos autos que deram 

origem ao contrato. 

7.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por 

publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o contrato a partir da 

publicação. 

7.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento do contrato (prevista no subitem 7.14.1 somente o 

eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada antes da data da convocação para 

assinatura do contrato, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento  

 

8.  DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE: 

8.1. As partes comprometem-se a, mesmo após o término do presente instrumento, manter completa 

confidencialidade e sigilo sobre quaisquer informações obtidas em razão do presente contrato, reconhecendo 

que não podem utilizá-las de modo indevido, nem divulgar ou fornecer esses dados a terceiros, salvo com 

expressa autorização, por escrito, da outra parte. 

Subcláusula única. A parte infratora responde civil, administrativa e criminalmente por quaisquer danos 

causados à outra parte ou a terceiros em virtude da quebra da confidencialidade e sigilo a que estão 

obrigadas.  

 

9. DA PROTEÇÃO DE DADOS: 

9.1. Cada uma das Partes garante e assegura que cumpre com as diretrizes estabelecidas na Lei nº 

12.965/2016 (Marco Civil da Internet) e na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), estando 

cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis, obrigando-se a adotar todas as medidas razoáveis 

para garantir, por si, seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados 

Protegidos somente de modo a viabilizar a execução do presente Contrato.  

Subcláusula única. Na ocorrência de qualquer incidente de segurança relacionado ao tratamento de dados 

pessoais, objeto do presente contrato, uma parte deve comunicar à outra, com brevidade, sob pena de 

incorrer nas penalidades da legislação em vigor. 

 

10. DA RESCISÃO 

10.1. A rescisão deste instrumento pode ocorrer por qualquer dos motivos abaixo dispostos:  

a) pelo decurso do prazo mencionado na cláusula precedente; 

b) por acordo entre as partes; 

c) unilateralmente, mediante aviso prévio à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

d) por qualquer das partes, e imediatamente, se comprovado descumprimento de qualquer cláusula deste 

Contrato, respondendo a parte inadimplente pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de 

caso fortuito ou de força maior, devidamente caracterizadas e comprovadas. 

 

11. DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 

11.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 

e está vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licitação 014/2021. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO: 

12.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada por servidor designado pela portaria anexa. 

 



                                                                                                                                                            

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000   

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

 

13. DO FORO: 

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos omissos 

a este Contrato. 

  Por se tratar de uma unidade piloto de tratamento de água, as partes estão acordadas de que, as 

características de desempenho técnico e econômico da unidade piloto serão determinadas durante o 

contrato, e constará no relatório final do contrato. 

 

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor, na presença de 

duas testemunhas.  

Restinga Sêca, 01 de Julho de 2021. 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal CARMEN LÚCIA DE LIMA HELFER 

Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul –

APESC 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_________________________ 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

CPF: 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Item Descrição Unid Quant. Valor 

unit. R$ 

Subtotal 

R$ 

1 Serviço de instalação e aferição de filtros de redução de 

ferro em águas oriundas de poços artesianos, serviços de 

amostras de água para determinação de ferro, pelo 

período de 12 meses contados a partir da assinatura do 

contrato e de acordo com projeto Anexo II. 

 

 

Serviço 

 

 

1 

 

 

50.523,00 

 

 

50.523,00 
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ANEXO II – PROJETO  

Sistema de remoção do excesso de ferro de águas de abastecimento público: unidade piloto 

 

1.  Identificação do Projeto 

1.1. Título do projeto 

Sistema de remoção do excesso de ferro de águas de abastecimento público: unidade piloto 

1.2. Período 

12 (doze) meses 

1.3. Coordenador 

Dr. Adilson Ben da Costa (Professor Adjunto/Pesquisador da UNISC) 

Universidade de Santa Cruz do Sul, Departamento de  Ciências da Vida 

Telefone (051) 3717-7519. E-mail: adilson@unisc.br 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2604778196819181  

1.4. Equipe Técnica do Projeto  

Dr. Eduardo A. Lobo, Biólogo, Doutor Ciências Aquáticas. http://lattes.cnpq.br/8859956902184574. 

Dra. Roberta Oliveira Santos, Engenheira de Alimentos, Doutora em Ciência e Tecnologia. 

http://lattes.cnpq.br/6806681510274006. 

Eng. Demis Pessatto Faqui, Engenheiro Civil, Mestrando em Tecnologia ambiental. 

http://lattes.cnpq.br/3294385321303961 

 

2. Objetivos e Metas 

2.1. Objetivo Geral  

Desenvolver uma unidade piloto de remoção do excesso de ferro da água do sistema de 

abastecimento de comunidade de Jacuí, no município de Restinga Seca, RS, Brasil. 

2.2. Objetivos Específicos 

● Dimensionar um sistema piloto de remoção do excesso de ferro para uma comunidade de 20 

famílias (10.000 litros por dia); 

● Desenvolver o projeto civil de instalação do sistema tratamento de água; 

● Instalação do sistema tratamento de água; 

● Monitoramento da qualidade da água; 

● Confecção de um manual de operação do sistema de tratamento de água. 

2.3. Metas/Indicadores 

As metas e respectivos indicadores estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Metas e indicadores. 

http://lattes.cnpq.br/8859956902184574
http://lattes.cnpq.br/6806681510274006
http://lattes.cnpq.br/3294385321303961
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Metas Indicadores 

1. Determinação das condições de operação do sistema de 

tratamento para a produção de 10.000 L dia
-1

 
Modelo matemático de dimensionamento 

do sistema de tratamento 

2. Detalhamento das características construtivas do sistema de 

tratamento e aquisição de materiais e equipamentos 
Projeto executivo do sistema de 

tratamento 

Memorial descritivo e quantitativo de 

materiais 

Aquisição dos materiais e equipamentos 

3. Orientação e supervisão do processo de montagem de sistema 

de tratamento 
Relatório de instalação do equipamento 

4. Analise a eficiência do sistema de tratamento em condições 

reais de operação 

Relatório de monitoramento da qualidade 

da água tratada 

Relatório de monitoramento da geração 

de resíduos. 

5.Desenvolvimento de um manual de operação e manutenção do 

sistema de tratamento 

Relatório final do projeto 

 

 

3. Descrição do sistema de tratamento 

O sistema de tratamento de água proposto será projetado como uma unidade piloto para o tratamento 

da água, projetada para operar por 12 meses. Construída tanque fibra de vidro (compósito) como unidade 

de filtração em carvão ativado de osso, com e um tanque auxiliar para resíduos. Este sistema será 

instalado imediatamente após a saída do reservatório principal da comunidade. A Figura 1 apresenta as 

principais características construtivas. 
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Figura 1. Ilustração do sistema piloto de tratamento de água. 

 

4. Etapas de execução e cronograma de atividades 

As etapas de execução e o respectivo cronograma de atividades, distribuídos em períodos de 12 

meses, pode ser observado na Tabela 2. 

A. Aquisição de materiais e reagentes; 

B. Desenvolvimento do projeto executivo do sistema de tratamento; 

C. Montagem do sistema de tratamento; 

D. Monitoramento da qualidade da água bruta e tratada (turbidez, condutividade elétrica e ferro); 

E. Elaboração do manual de operação e manutenção do sistema; 

F. Relatório parcial e relatório final. 

 

Tabela 2. Cronograma de atividades. 

Atividades Bimestres 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A x x           

B x x x          

C  x x x         

D   x x x x x x x x x  

E    x x x x x x x x  

F      x x    x x 
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5. Orçamento 

A Tabela 3 apresenta os itens de orçamento deste projeto. 

Tabela 3. Orçamento do projeto. 

 Itens de orçamento R$, total 

Recursos humanos 22.393,50 

Tanque Hidrofiltros 30x72 4” T e 4” B Azul Tripod 8.500,00* 

Válvula Manual para filtro F56F 6m³/h 250,00 

Válvula Automatic filtro F67B-A Entr/Saída 1” 6m³/h (ou equivalente) 2.000,00* 

Carvão ativado de osso (20x50 mesh) 10.000,00 

Transporte e deslocamento 1.100,00 

Reagentes e materiais para monitoramento da qualidade da água 5.000,00 

Infraestrutura e apoio técnico administrativo 11.779,50 

Total: 61.023,00 

Itens de empréstimo: - 10.500,00* 

Total final: 50.523,00 

Os itens identificados com “*” serão fornecidos pela UNISC, como comodato. Fica estabelecido que, findo 

o projeto, e comprovada à eficiência do sistema de tratamento de água, objeto deste contrato, a 

CONTRATANTE pode adquirir os equipamentos mencionados no termo de referência, mediante avaliação 

e recomendação do órgão municipal competente e o devido trâmite legal, ao custo de R$ 10.500,00 (dez mil 

e quinhentos reais).  

 

IMPORTANTE: Não estão incluídos o serviço de instalação hidráulica, obra civil, transporte de materiais e 

deslocamento. 
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