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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

                                         E S T A D O D A BA H I A 

                             CNPJ 14.105.191/0001-60 

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 
 

 

 

 

CONTRATO Nº 001/2019. 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 097/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 

 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA E 

A EMPRESA RIACHO LOCAÇÃO DE MAQUINAS & 

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA – ME. 

 

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura do Município de Riacho de Santana, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor 

Tobias, nº 321, Bairro Centro, nesta Cidade de Riacho de Santana, Bahia, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa 

Riacho Locação de Maquinas & Perfuração de Poços Artesianos LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 

01.791.903/0001-09, com sede à Avenida Tiradentes s/n, Térreo, Bairro Centro, CEP: 46470-000, na cidade 

de Riacho de Santana, Bahia neste ato representada pelo Sr, Alecsandre Castro Carvalho, CPF 523.713.795-

49 e RG 0490791662 Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) a Rua Miguel Calmon, nº 863, Térreo, 

Bairro Castelo Branco, CEP: 46470-000, na cidade de Riacho de Santana-Bahia, e pelo Sr. Jenario Alves de 

Souza, CPF 276.614.168-59 e RG 0855100176 Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado a Avenida 

Tiradentes, s/n, Casa, Bairro Centro, CEP: 46470-000, na cidade de Riacho de Santana, Bahia, de ora em 

diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial nº 035/2018 e sua homologação e 

adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados  celebração do presente 

contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 

1 - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – Perfuração de Poços Artesianos no Município de Riacho de Santana/BA. 

2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele 

estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 

 

2.1.1 -Edital do Pregão Presencial nº 035/2018; 

 

2.1.2 -Proposta da Contratada. 

 

2.1.3 – Ata de Julgamento 

 

2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, 

definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

3 - DA VIGÊNCIA 

3.1 - O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019, a contar da primeira ordem de inícios 

dos serviços, podendo ser aditivado nos termos previstos na Lei 8.666/93. 

4 – DO PREÇO 
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4.1 - O preço total previsto para o fornecimento dos serviços deste contrato é o apresentado na proposta final 

da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 389.999,84 (Trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa 

e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme Anexo I deste contrato. 

4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas 

as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 

4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício 

financeiro de 2018, a saber: 

 

 Dotações Previsão de 

Despesas 

Disponibilidade 

Orçamentária 

Unidade 

Orçamentária 

02.10 – Secretaria de Municipal de 

Agricultura e Abastecimento 

 

 

Projeto/Atividade 

1159 – Construção e Revitalização 

de Açudes, Tanques, Barragens, 

Aguadas, Cisternas e Poços 

Tubulares 

 R$ 150.000,00 

2164 – Gestão da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento 

 R$ 100.000,00 

2253 – Manutenção de Açudes, 

Tanques, Barragens, Cisternas, 

Aguadas e Poços Tubulares 

 R$ 100.000,00 

2306 – Programas da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento 

 R$ 59.224,18 

Elemento de 

Despesa 

4.4.9.0.51.00.000 – Obras e Instalações 

3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO 

5.1 – O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019, a contar da primeira ordem de inícios 

dos serviços. 

5.2 - Os serviços objeto deste contrato deverão ser entregues de forma parcelada, e deverá estar disponível 

mediante requisição do setor competente. 

5.3 – O não fornecimento dos serviços ora locados descritos no anexo I deste instrumento contratual no prazo 

descrito no item 5.2, a partir da requisição do setor competente, ensejará à CONTRATADA multa diária no 

valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor global do contrato, e a inexecução total ou parcial, ensejará nas 

penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 

5.4 – O retardamento na prestação dos serviços superior a 02 (dois) dias, do prazo estipulado no item 5.2, 

ensejará na rescisão contratual, além das penalidades previstas no item 5.3. 

6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados em até 90 (noventa) dias, após aprovação do 

boletim de medição, pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, mediante apresentação de boletim de 

medição aprovado pela fiscalização, relatório técnico do poço”, notas fiscais/faturas devidamente 

acompanhadas das Certidões Negativas do Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por 



3/6 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

                                         E S T A D O D A BA H I A 

                             CNPJ 14.105.191/0001-60 

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 
 

 

Tempo de Serviço (FGTS), Fazenda Nacional, Fazenda Estadual da sede da licitante, Fazenda Municipal da 

sede da licitante e da Justiça do Trabalho. 

6.2 – Os valores das Notas Fiscais deverão estar em conformidade com os preços deste contrato, as notas 

fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores não estiverem conforme o contrato, serão 

devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em igual período acima. 

6.3 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura 

Municipal de Riacho de Santana, Bahia. 

6.4 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da 

rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, 

diretamente para CONTRATANTE. 

7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena 

de rescisão. 

8 - DAS RESPONSABILIDADES 

8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e 

conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, 

venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 

8.2 – A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos serviços fornecidos, não se admitindo, em 

nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido 

os mesmos fora dos padrões exigidos. 

9 – DAS PENALIDADES 

9.1 - O não fornecimento dos materiais e serviços objeto deste instrumento determinado pela 

CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por 

cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º 

da Lei 10.520/2002. 

9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir 

qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 

9.3 – Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter 

compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de 

possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de 

rescisão do pacto em apreço. 

9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e 

contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da 

aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens 

precedentes. 

9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver 

direito ou cobrados judicialmente. 
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9.7 - Requisitado o produto da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da 

administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem 

prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 

10 – DA RESCISÃO 

10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 

anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 

enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei 

federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa 

equivalente a dez por cento do valor do contrato. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a 

terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de 

toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 

11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que 

regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 

11.3 -  A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 

federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.   

 

11.4 - Na elaboração do objeto contratado deverá ser observada a legislação municipal, estadual e federal 

pertinentes, assim como todas as normas técnicas da Associação brasileira de Normas Técnicas, 

regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), aplicáveis. 

 

11.5 -  Obrigações legais: A contratada se encarregará de obter todas as licenças e autorizações perante 

órgãos municipais, estaduais e federais para execução da obra e operação do poço, ficando também a seu 

encargo, o registro no CREA da construção do poço. 

 

11.6 -  A fiscalização da poderá rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituição de funcionário da 

contratada, equipamento ou materiais que não considere adequado ou que não atenda as especificações;  

 

11.7 - Quaisquer danos que ocorram a bens móveis, imóveis ou ao meio ambiente, devido à construção do 

poço tubular e aqueles resultantes da imperícia, imprudência ou negligência na execução dos serviços, serão 

de responsabilidade única da contratada, devendo reparar e responder por eles;  

 

11.8 - Remover e dar destino adequado dos sedimentos resultantes da perfuração do poço tubular tais como: 

materiais utilizados, descarte do fluido de perfuração e descarte da água do desenvolvimento e do teste de 

produção, de forma que ao retirar o equipamento o terreno esteja limpo e reconstituído;  

 

11.9 -  É de responsabilidade da contratada a vigilância do canteiro de obra e o fornecimento de energia 

elétrica;  
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11.10 -  A empresa será considerada instalada e apta ao início dos serviços após a fiscalização constatar na 

obra: a perfuratriz, equipamento, ferramental e materiais com capacidade e em quantidade suficientes para 

assegurar a execução dos trabalhos e do circuito para o fluido de perfuração com dimensões compatíveis 

com a profundidade e diâmetro final do furo;  

 

11.11 - O recolhimento das taxas Federais, Estatuais e Municipais, para a construção e operação do poço é 

de responsabilidade da contratada;  

 

11.12 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;  

 

11.13 -  Sujeitar-se à análise, vistoria e aprovação pela fiscalização dos itens acima listados;  

 

11.14 -  A empresa contratada ficará obrigada a apresentar, mediante solicitação da contratante, mesmo 

depois da realização da obra, quaisquer documentos necessários ao esclarecimento de dúvidas ou questões 

sobre o andamento dos serviços, materiais ou equipamentos utilizados no poço ou sobre as características 

ou condições de operação e manutenção do mesmo;  

 

11.15 -  É de responsabilidade da contratada, a vigilância do canteiro de obra. 

 

11.16 – A Contratada deverá emitir relatório técnico do poço que constarão dos seguintes documentos 

conforme os modelos padronizados da contratante todos assinados pelo responsável técnico (RT) do poço. O 

relatório deverá conter os seguintes elementos: nome do contratante; localização do poço; cota do terreno; 

método de perfuração e equipamentos utilizados; perfil litológico e profundidade final do poço; perfil 

composto; materiais utilizados com indicação de diâmetro tipos e espessura; cimentações com indicações 

dos trechos cimentados; planilhas de teste final de produção, com todas as medidas efetuadas, duração, 

data, equipamentos e aparelhos utilizados; análise físicoquímica e bacteriológica da água, firmada por 

laboratório idôneo; indicação da vazão de explotação do poço e respectivo nível dinâmico e indicação do 

nome, número de registro no CREA e assinatura do profissional habilitado. 

O conjunto de documentos que compõem o Relatório Técnico do Poço é:  

• Relatório do poço.  

• Perfil geológico e construtivo do poço.  

• Boletim de análises físico-químicas e bacteriológicas.  

• Anotação de responsabilidade técnica – ART.  

• Outorga 

 

12 - DA FISCALIZAÇÃO    

 

12.1 Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do 

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.  

 

12.2 A Fiscalização ficará a cargo do Serviço de Fiscalização da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento.  

 

12.3 O Contratante designará um ou mais profissionais habilitados com registro no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), responsáveis 

pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste Termo de Referência, providenciando o registro das 

respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART de Fiscalização. 

 

13 - DA TOLERÂNCIA 

 

13.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 

inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá 
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liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais 

permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 

14 – DO FORO 

14.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, dirimir todas e quaisquer 

controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 

presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo 

presentes. 

Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 24 de janeiro de 2019. 

 

 

____________________________________ 

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana 

                  Alan Antônio Vieira 

                          Contratante 

 

 

 

_____________________________________ 

José Sergio Oliveira dos Santos  

Fiscal do Contrato 

 

 

 

Testemunhas: 

1º__________________________________ 

 

CPF:_______________________________ 

________________________________________ 

Riacho Locação de Maquinas & Perfuração de 

Poços Artesianos LTDA - ME 

CNPJ: 01.791.903/0001-09 

Alecsandre Castro Carvalho 

Contratada 

 

______________________________________ 

Riacho Locação de Maquinas & Perfuração de 

Poços Artesianos LTDA - ME 

CNPJ: 01.791.903/0001-09 

Jenario Alves de Souza  

Contratada 

 

2º__________________________________ 

 

CPF:_______________________________ 

 

 

 


