
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para perfuração de poço artesiano na localidade da Enxovia 

– Monte Alegre dos Campos-RS. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

Em solicitação, está sendo apresentado proposta técnica comercial para perfuração de 

poço artesiano na localidade da capela da Enxovia, onde a proposta contempla 

materiais e mão de obra para execução do mesmo.  

Da necessidade de perfuração se dá ao fato da população residente nesta localidade 

vir sofrendo constantemente com a falta de água potável, onde devido à estiagem dos 

últimos meses, veio a agravar o problema, tornando este projeto de vital importância 

social. 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A despesa decorrente desta solicitação correrá por conta da dotação orçamentária do 

orçamento em vigor: (333) obras e instalações. 

                            

                     

4. TABELA DE ITENS 
 

Item Produto/Serviço QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS 01   

 
MONTAGEM NO CANTEIRO DE 
OBRAS 

01   

 
REABERTURA EM 10” DE DIÂMETRO 
DE 0 METRO ATÉ A ROCHA 

04   

 
REVESTIMENTO GELMECÂNICO 6 
1/8” 

04   

 PERFURAÇÃO 6 1/8” 0 ATÉ 100 100   

 PERFURAÇÃO 6 1/8” 100 ATÉ 200 100   

 PERFURAÇÃO 6 1/8” 200 ATÉ 300 -   

 SAPATA GEL MECÂNICA -   

 
SELO SANITÁRIO A CADA OITO 
METROS 

01   

 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO 01   

 FLANGE TAMPA DE POÇO 6” 01   



 

 

 
REVESTIMENTO E FILTRO 
GELMECÂNICO 4” 

-   

 PRÉ-FILTRO (PEDRISCO) -   

 ANUÊNCIA PRÉVIA 01   

 TESTE DE VAZÃO -   

 ANÁLISE DE ÁGUA (FÍSICO-QUÍMICA) -   

 RELATÓRIO PERFIL CONSTRUTIVO -   

 CAMINHÃO PIPA (SE NECESSÁRIO) 01   

 TOTAL   R$  

 
 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

5.1 O critério de julgamento estabelecido para esse certame será de:  

Menor preço global. 

 

6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

6.1. O prazo para entrega dos serviços é de 05 dias após a Ratificação da Dispensa 

de Licitação. 

6.2.  A perfuração do poço artesiano se dará na localidade da Enxovia em Monte 

Alegre dos Campos.  

 

7. DO RECEBIMENTO 

7.1. Os serviços serão recebidos pelo setor de engenharia Municipal no prazo 

máximo de 05 dias. 

7.2. Por ocasião da entrega dos serviços, a perfuração do poço será conferida pelo 

setor de engenharia municipal. 

7.3. Será recusado os serviços caso os mesmos não estejam em acordo com todas 

as especificações do presente neste instrumento. 

7.4. Em caso da perfuração do poço artesiano se der e o mesmo não apresentar 

agua suficiente, a empresa devera conceder um desconto de 20% (vinte por cento) no 

valor total de sua proposta. 

 
8. DO PAGAMENTO 

 

8.1. O pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias da data de 



 

 

apresentação dos documentos de cobrança, desde que a totalidade do objeto 

contratado tenha sido executada, atestada e aprovada pelo CONTRATANTE; 

 

8.2. O pagamento ocorrerá após o recebimento definitivo dos serviços constantes 

nesse termo de referência. 

 

8.3. Em caso de realização do serviço de forma parcial, a fiscalização notificará a 

CONTRATADA, informando o ocorrido, e considerar-se-á como inadimplemento 

contratual, tendo em vista a não entrega de todo o serviço contratado. 

 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou ainda, circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente 

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado 

até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

9. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

9.2  REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União 



 

 

administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão 

Conjunta Negativa).  

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

 

9.3 REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943.  

 

9.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certidão de Registro no CREA, da empresa participante e do (s) responsável (eis) 

ligado (s) ao objeto da licitação (poderá na certidão constar ambos os dados, empresa 

e responsável); 

 

10.4 DECLARAÇÃO, ASSINADA POR REPRESENTANTE LEGAL DA 

PROPONENTE, DE QUE: 

a) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 

9.854 de 27/10/99), conforme modelo anexo; 

b) Declaração na qualidade de licitante do procedimento licitatório, que não foi 

declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 

suas esferas. 

OBSERVAÇÃO: A Documentação somente será exigida do fornecedor com 

menor valor na Dispensa de Licitação. 

 

 

Monte Alegre dos Campos, 05 de maio de 2022. 

 

 



 

 

Eduardo Vieira de Souza 
Agente de Contratação 

 

 

 

 


