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MEMORANDO N° 023 /2021 - GAB/RUR 
	

Rurópolis, 10 de fevereiro de 2021. 

A  
CPL - 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Diante da necessidade de licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

POTÁVEL POR CAMINHÃO PIPA QUE VENHAM A SUPRIR A NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RURÓPOLIS, solicito 

que para que se possam licitar conforme descreve o termo de referência encaminho em anexo a 

planilha elaborada por essa Secretaria da exata necessidade municipal observe que na planilha constam 

todos os dados necessários para realização de um procedimento licitatório. 

Solicito que ao publicarem a licitação remeta a esta Secretaria a cópia da mesma para que 

possamos participar do certame, pois a presença técnica irá agilizar e garantir a contratação. 

Atenciosamente,  

Alt  
A.474 

VALMI B " DE MATOS 
SECRETARIO 	 FRAESTRUTURA 

/
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TERMO DE REFERÊNCIA 

,M2KOMMFAVE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CAPTAÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL POR CAMINHÃO PIPA 
QUE VENHAM A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE RURÓPOLIS, com previsão de 
contratação pelo período de 12 meses podendo ser renovado em conformidade com a lei 8.666/93. 
A distribuição será feita nos bairros que ainda não foram atendidos totalmente pela a concessionária 

que administra o abastecimento de agua ewtp„dg,mv.pikcipio. 

Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. As dúvidas poderão 
ser sanadas junto ao referido setor. 

 

e 

444MON.40,ike,..ge  

 

Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços de transporte e distribuição de água 
potável por caminhão pipa, a serem executados em regime de empreitada por preço global, 
diariamente, de acordo com as especificações técnicas, anexas a deste edital, conforme segue: 

a) 	Distribuição de Agua potável por CAMINHÃO PIPA, sendo de responsabilidade da contratada 
a captação e distribuição com volume mínimo de 310.000 L/dia. 

Considerando que a concessionária responsável pelo o abastecimento de Agua, ainda não conseguiu 
fazer a distribuição de água a todos os bairros do município 

Considerando que a seca é um fenômeno climático configurado pela queda dos  indices  pluviométricos 
para níveis sensivelmente inferiores aos da normal climatológica, comprometendo as reservas 
hidrológicas de superfície e de subsuperficie, fazendo com que os inúmeros cursos d'água venham a 
secar em alguns bairros do município, o que resulta na falta de água para o consumo humano 

Considerando que os fatores climáticos responsáveis pela baixa pluviosidade anual, os danos e 
prejuízos vinculados A. seca no municipio também são potencializados pela própria natureza 
pedológica. Como há locais onde os solos são pouco desenvolvidos, estes muitas vezes não 
apresentam condições satisfatórias para um efetivo armazenamento de água e, portanto, apresenta 
baixa retenção desta. Associado as causas já descritas, a grande insolação favorece a evaporação e a 
evapotranspiração, o que contribui para aumentar o índice de aridez nos bairros que não estão sendo 
atendidos pela concessionária. 

Considerando que A. agua potável e um item de sumo importância para a sobrevivência da 
humanidade 

Dessa forma, objetivando garantir um atendimento à população Ruropolense emergencial mais 
eficiente e eficaz a PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS pretende registrar preços para 
prestação dos serviços de transporte e distribuição de Agua nos bairros afetado pela falta de água nos 
bairros e pelo os desastres climatológicos 
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01 caminhões pipa capacidade  minima  de 17.000 L; 
01 caminhões pipa capacidade  minima  de 15.000 L; 
02 caminhões upa ca acidade  minima  de 10.000 L; 

4̀\ 

A Contratada deverá manter um escritório no Município de Rurópolis, com atendimento ao 
público de segunda a sexta-feira, em horário comercial, assim como um telefone para contato e 
fornecer o(s) número(s) para a Contratante. 0(s) número(s) de telefone para atendimento de 
sugestões/reclamações pela população deverá(ão) ser fixado(s) nos veículos de prestação de 

serviços da Contratada. 

b) A Contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
social, trabalhista, comercial e tributária, bem como pelos eventuais acidentes, danos e 
prejuízos que a qualquer titulo causar ao Contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em 
decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores. A 
contratada será a única responsável pelos serviços objetos deste Edital, estando o Município 
isento de qualquer responsabilidade ambiental sobre os mesmos. Obrigatoriamente apresentar 
junto com a proposta de preços a planilha de composição de custos. 

c) As marcas, os modelos e outras características dos veículos propostos para a realização dos 
serviços ficam a critério da empresa contratada, desde que observadas às exigências e 
condições expressas no Termo de Referência. 

d) Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação e trafego. Ressalta-se 
nessa exigência: 

1. Perfeito funcionamento do velocímetro e Odometro; 
2. Perfeito estado de conservação da pintura; 
3. Limpeza geral do veiculo e equipamento, constituindo obrigação contratual a 
lavagem e desinfecção para fornecer um serviço de qualidade a população; 
4. Deverão atender ao disposto na legislação especifica; 
5. Possuir seguro contra terceiros, com cobertura para danos morais, pessoais e 
materiais; 
6. Respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de 
poluentes; 
7. Trazer além das placas regulamentares, as indicações necessárias ao 
reconhecimento da empresa contratada, telefone para reclamações, o brasão do 
Municipio de Rurópolis-Pa e conter a frase "a serviço da Prefeitura Municipal de 
,Rurópolis"; 
8. Os veiculos deverão ser mantidos em perfeitas condições de funcionamento e uso, 
com documentação atualizada, devidamente licenciada; 

e) Toda as despesas das exigências do presente Termo de Referência correrão por conta da 
CONTRATADA, tais como: Equipamentos, pessoal (motoristas), combustível, lubrificantes, 
manutenção, garagem, dentre outros, ficando a CONTRATANTE responsável apenas pela 
fiscalização da execução dos serviços ora contratados; 

D Competirá A, Contratada a admissão de motoristas, demais pessoal necessário ao bom 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA 
Rua 10 de Maio, 263 CEP: 68.165-000  

SITE: www.ruropolis.pa.gov.br  
E-MAIL: prefeituraajuropolis.pa.qov.br  

Horário de Atendimento: 08h0Omin as 14h0Omin 	 Página I 3 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RURÓPOLIS 
Trabalho e Desenvolvimento 

ESTADO DO PARA 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 
GABINETE MUNICIPAL 

desempenho dos serviços contratados, respeitando, no mínimo, as quantidades mínimas e 
necessárias de funcionários determinadas pelo edital e seus anexos relacionados, correndo por 
sua conta todos os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, 
previdencidrias, fiscais e outras de qualquer natureza. 

aotvr.1 

6.1 0 custo estimado total do presente contratação é de R$ 	1.076.799,96 (Um Milhão e Setenta 
e Seis Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos). 
6.2 0 custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, 
elaborado com base em  or  amentos recebidos de em resas es secializadas, em sessuisas de mercado. 

A Contratada obriga-se a: 
a) Efetuar a disponibilização do equipamento, em perfeitas condições de uso, no prazo e locais 

indicados pela SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, em estrita observância 
das especificações do Edital e da proposta. 

b) Os equipamentos deverão estar em rigorosa observância a normas legais editadas e publicadas 
pelos órgãos reguladores de trânsito e ambientais. 

c) Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto do presente 
licitação. 	 ' 

r-• 
d) Comunicar à administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

O Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de 
contrato; 

g) Responsabilizar-se pelas despesas dos direitos autorais, tributos, encargos trabalhistas, 
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação 
de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre o serviço ofertado, bem 
como sobre os equipamentos locados de terceiros; 

h) Atender a todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

i) Indicar formalmente um preposto para representá-la na execução do contrato. 

j) Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

k) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 
terceiros, que venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do Contrato. e. 
Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

• 
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1) Acatar orientações da Contratante, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

m) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital e seus Anexos. 

n) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

o) A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada, com coletes reflexivos e com 
calçados padronizados, com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI que cada serviço 

requer e capas protetoras em dias de chuvas; 

p) O uniforme deverá ter a identificação da empresa contratada, o brasão do Município de 

Rurópolis/PA e conter a frase "A serviço da Prefeitura Municipal de Rurópolis"; 

q) Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

r) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

s) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Licitante vencedora relatar à 
Prefeitura Municipal toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 

função; 

t) Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

u) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, tributários, fiscais e 
comerciais; 

v) A empresa contratada deverá designar um preposto (gerente) para fins de representá-la junto à 

contratante, com amplos poderes para tudo que se relacione com a execução dos serviços. 

w) Recolher  ART  (Anotação de Responsabilidade Técnica) do serviço objeto deste contrato. 

A Contratante obriga-se a: 
a) Receber serviço ofertado, disponibilizando local, data e horário; 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento; 

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA 	 SITE: www.ruropolis.pa.qov.br  
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a) Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano 
de difícil ou impossível reparação; 

b) No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar comprovante de que 
possui local de captação de agua com capacidade do volume necessário a distribuição prevista 
no edital, licenciada pelo órgão ambiental contendo laudo que atesta a qualidade de agua 
potável, adequada ao consumo humano. 

c) Ate o dia quinze do mês, apresentar o  book  contendo cópia dos recibos de pagamento de 
salário dos funcionários do mês anterior, juntamente com todos os comprovantes de 
recolhimento das obrigações patronais (FGTS, INSS, PIS, PASEP e COFINS) 

a) A fiscalização da contratação será exercida por um representante da administração, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência A, administração. 

b) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

c) 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

a) A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 
contratação é aquela prevista no Edital. 

12.1. A quantidade de metros cúbicos estimada baseou-se na média do que foi executado na 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019-CON/SEMINFRA conforme item 9 do edital 

Item DISCRIMINAÇÃO Unid. Quant. P.  Unit  P. Total 

1 

CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
POTÁVEL Captação e Distribuição de Água 
Potável aos órgãos públicos (escolas, hospital,  etc.)  e 
domicílios 	residenciais/comerciais, 	conforme 

„---, MÊS 12 
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demanda, com volume mínimo 310.000 Litros /Dia 
(Trezentos e Dez 	mil )litros diários de segunda a 
sábado e com plantão aos domingos em eventos e 
programações 	dentro 	do 	município ) nos 	bairros: 
BAIRRO AEROPORTO 1, BAIRRO /AEROPORTO  
2,BAIRRO 	LAERTE 	ALBANI, 
LAGOA, BAIRRO DO LEITOSO, 

AIRRO DA 
3AIRRO BOM ----- 

JARDIM, BAIRRO DO BOMBA, BtAJRRO 
VISTA, BAIRRO DO ARROZ,AIRRO 

BELA 
DO 777-'  

ZANOTTO, LIXÃO, CAIXA CREC E, BAIRRO 77 
CENTRO, VILA NOVA; 	i ",  
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