
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  Nº 8/2021

O Município de Vitória das Missões (RS), com sede na Avenida Sete Povos, nº 2033,

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. CORNÉLIO  LUÍS  GRIMM, brasileiro, casado

inscrito no CPF sob o nº. 727.021.760-20, residente e domiciliado no Município de Vitória das Missões

(RS),  daqui por diante denominado PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  VITÓRIA  DAS  MISSÕES,

decide dispensar processo licitatório da despesa abaixo especificada, cujo objeto é a Contratação de

empresa para limpeza, desinfecção e monitoramento de 08 (oito) estações de tratamento de água para

consumo humano, visando controle bacteriológico e aplicação de flúor ,  em conforminidade com a

portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03/10/2017. Município de  Vitória das Missões

– RS .

A  aquisição de tais bem, por dispensa de licitação, será realizada com base no art. 24 ,

inciso IV   do mesmo diploma legal.

I  –  DO  OBJETO:  Contratação de  empresa  para  limpeza,  desinfecção e

monitoramento de 08 (oito) estações de tratamento de água para consumo humano, visando

controle bacteriológico e aplicação de flúor, em conforminidade com a portaria de consolidação

nº 5 do Ministério da Saúde de 03/10/2017. Conforme pedido e orçamento em anexo.

Fornecedor Descrição Produto Valor Unit. Valor Total

ARTIBRAS

SANEAMENTO

E

ENGENHARIA

EIRELI  - EPP

Serviço  de controle e monitoramento da

qualidade da água, destinada para consumo

humano,dos mananciais  subterrâneos que

abastecem o  município  de  Vitória  das

Missões, MENSALMENTE,  nas condições

e locais descritos abaixo.

Descrição  das  atividades  a  serem

desenvolvidas no tratamento:

1) Monitoramento  e controle da qualidade

da água, de acordo com a PORTARIA  DE

CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO MINISTÉRIO

DA  SAÚDE  DE  03/10/2017, consistira na

realização das seguintes atividades:

 a) Fornecer os insumos (cloro líquido) em

quantidade suficiente para a desinfecção e

tratamento da água; 

b)  Efetuar  a  limpeza e  desinfecção dos

reservatórios de água conforme legislação

(portaria nº 21, de 19 de janeiro de 1988);

 c) Fornecer materiais utilizados na limpeza

e desinfecção dos reservatório; d) Fornecer

certificado de limpeza e desinfecção dos

reservatórios  de  água  por  ocasião  da

limpeza;

1.976,00 5.928,00



 e) Prestar assistência técnica 24 horas na

manutenção dos equipamentos e insumos; 

f)  Treinar  e  capacitar  tecnicamente um

responsável  para realização de leitura de

cloro residual diário;

g) Fornecer um kit clorimétrico e reagente

para leitura de cloro residual;

h) Fornecer planilha mensal para controle

de cloro residual;

i)  Recolher mensalmente junto ás ETA`s,

amostras de água e  encaminhar para o

laboratório de análises;

j)  Fornecer embalagens e materiais  para

recolhimento de amostras para análises;

l)  Fornecer  mensalmente  análise

microbiológica das ETA`s,  (Anexo XV  da

PORTARIA  DE CONSOLIDDAÇÃO  Nº 5

do Ministério da Saúde de 03/10/2017.

m)  Fornecer mensalmente análise  físico-

química (ph,  cor e turbidez )  das ETA`s

(  Anexo  XIII  da  PORTARIA  DE

CONSOLIDAÇÃO  Nº 5 do Ministério da

Saúde de 03/10/2017.

n)  Prestar  assistência  e  responsabilidade

técnica profissional na área de química;

o)  Fornecer relatório de controle técnico

mensal.

Relação dos Poços:

1) ÁREA  URBANA 

a) Poço da Cohab

b) Poço do Centro 

c)  Poço da Cotrisa (  atualmente Sementes

Lazzaroto)

2) ÁREA  RURAL

a) Poço da localidade do Rincão dos Nunes;

b)  Poço  da  localidade  da  Barca  dos

Castelhanos;

c) Poços da localidade da Esquina Redim;

d) Poço da localidade da Esquina Borchartt;

e)  Poço  da  Localidade do Rincão  dos

Pintos;

O pagamento será efetuado em parcelas mensais, após apresentação da fatura, conforme

serviços executados, mediante boletins emitidos pela fiscalização, até o dia 15(quinze)  de cada mês.

IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

Órgão                                                     07.02

Secretaria de Saúde                               3666



Secretaria de Saúde                               3667

V - DA VIGÊNCIA:  O presente termo de dispensa de licitação terá vigência de 3 meses

(três meses), podendo ser prorrogado até completar 06 meses, conforme parecer jurídico nº

11/2021.

VI  - DA DOCUMENTAÇÃO:  A contratada deverá apresentar:

a)- prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS),  demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por

lei (Art. 195, §3º, CF e art. 2º da Lei nº 9.012);

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

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  (art. 29, inc. V,  da Lei nº 8.666/93).

                     c) – Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica ( CNPJ);

                    d) – prova de inscrição no cadastro de contribuintes do estado ou do município, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

e) – Alvará de licença da sede do município do licitante e Alvará Sanitário.

f) – Certificado de registro da empresa no conselho regional de química; 

g) – Documento de identidade do responsável técnico da empresa e contrato social.

Vitória das Missões (RS), 25 de fevereiro de 2021

CORNÉLIO  LUÍS GRIMM,

Prefeito Municipal


