
ESTADO DE SANTA CATARINA
Município de Pinheiro Preto
82.827.148/0001-69
Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111
89.570-000, Centro, Pinheiro Preto-SC

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 232/2019

Termo  de  Contrato  de  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  celebrado  entre  o
MUNICÍPIO  DE  PINHEIRO  PRETO,  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA,  e  a  empresa
SONDAOESTE SONDAGENS E GEOLOGIA LTDA autorizado através do Processo n. 196/2019,
Licitação n. 90DL2019, modalidade Dispensa por Justificativa.

CONTRATANTE:
Município de Pinheiro Preto
CNPJ-MF nº 82.827.148/0001-69
Endereço: (sede): Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111
Centro, Pinheiro Preto-SC.
Representada por: PEDRO RABUSKE

CONTRATADA: 
Empresa:  SONDAOESTE SONFAGENS E GEOLOGIA LTDA
CNPJ-MF nº 82.092.842/0001-85
Endereço: Rua Nicacio Portela Diniz, nº 469 Letra D – Jardim Italia
Chapecó – Santa Catarina – CEP 89.802-400

Em  conformidade  com  o  processo  de  licitação  na  modalidade  Dispensa  por  Justificativa  nº
90DL2019, datado de 05/09/2019, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1. O termo de contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados de Sondagem 
Geologica do terreno  para regilarizar o Licenciamento Ambiental do Cemitério Municipal com 
fornecimento de mão de obra e materiais necessários a prestação do serviços bem como 
equipamentos.

1.1. Para as análises de água subterrânea serão exigidos os parâmetros: pH; Condutividade; Cor 
Aparente; Turbidez; NTU; Sólidos Totais; Cloreto; Fosfato; Sulfato; Nitrato; Nitrito; Nitrogênio 
Amoniacal; Nitrogênio Kjeldhal Total; Bactérias Heterotróficas; Coliformes Totais; Escherichia coli e
Clostridium perfringens

Item Descrição Unidade Qtdade Valor Unitário Valor Total

01 Execução de 04 (quatro) poços de 
monitoramento do local 
(piezômetros) conforme ABNT NBR
15.491-1 e a NBR 15.495-2

Unidade 4 962,50 3.850,00

02 Execução de 05 (cinco) sondagens a 
trado, conforme ABNT 15.492 e IN 
52 do IMA

Unidade 5 396,00 1.980,00

03 Coleta e Análise das amostras de 
água conforme resolução CONAMA
420/2009 e CONAMA 96/2008, com
posterior emissão de relatório final

Unidade 4 1.553,21 6.212,84

4 Fornecimento de relatório e ART Verba 1 1.250,00 1.250,00

13.292,84
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1-2. - Os serviços deverão atender às exigências de qualidade, observar os padrões e normas 
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade ambiental – IMA, ABNT e etc. 
Atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 
8.078/1990. 

1.3 A sondagem, deve estar de acordo com a NBR 15.492 “Sondagem de Reconhecimento para
fins de qualidade ambiental  –  Procedimento”  e  os  poços de monitoramento  devem seguir  as
normas 15.495-1 e 15.495-2

a) A execução dos ensaios de campo e a apresentação dos resultados deverão ser de acordo
com as Especificações técnicas contidas no “Manual de Sondagens”, publicado pela ABGE
– Associação Brasileira de Geologia de Engenharia, Boletim nº 3 – 5ª Edição de 2013 e
nas Normas NBR 8036 – Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos
Solos para Fundações e Edifícios, NBR 6484 – Solo, NBR 6502 – Rochas e Solos de
1995, NBR 7250 – Identificação e Descrição de Amostras de Solo Obtidas em Sondagem
de Simples Reconhecimento dos Solos de 1986 e NBR 13441 – Rochas e Rolos. Os casos
especiais ou omissos seguirão as boas práticas de fabricação.

b) Os resultados dos trabalhos deverão ser apresentados em relatório final conforme IN 52,
bem  como  boletins  adequados  para  estudos  geotécnicos  (ABGE),  contemplando  a
descrição  da  metodologia  adotada,  dos  solos  e  dos  perfis  construtivos  dos  poços
instalados.  O  material  recolhido  (amostras)  deve  ser  acondicionado  em  recipientes
próprios para cada tipo de solo devidamente identificados.

c) Sondagens de reconhecimento para fins de qualidade ambiental, devem estar de acordo
com as normas:  NBR 6484 (ABNT, 2001) e NBR 15.492 (ABNT, 2007).

a. A escolha da sondagem a trado justifica-se pela preferência de sondagens sem
fluídos,  porque  essas  excluem  a  possibilidade  de  contaminação  do  aquífero,
conforme indicação da NBR 15492 (ABNT, 2007). 

b. Ao  usar  trados  mecanizados  ou  manuais  deve-se  tomar  cuidado  para  evitar  a
contaminação pelo solo, proveniente da parte superior das paredes do furo durante
a  perfuração  ou  durante  a  coleta.  Revestir  o  furo,  à  medida  que  avança  a
perfuração,  com um tudo de aço, pode prevenir contaminação cruzada, quando
houver necessidade.

c. Sondagens  exploratórias  tem  a  intenção  de  caracterizar  o  fluxo  da  água
subterrânea, concebido no reconhecimento inicial.  É necessário que ela atinja a
profundidade  suficiente  (não  inferior  a  5  metros)  para  fornecer  informações
hidrogeológicas  para  a  determinação  do  caminhamento  de  fluxo  e/ou  zona  de
monitoramento. 

d. O planejamento e locação dos furos deve ser feito em conjunto entre a empresa e
os técnicos do CIMCATARINA, levando em consideração as particularidades de
cada local.

e. As sondagens de simples reconhecimento devem estar de acordo com a NBR 6484
(ABNT, 2001), em sua totalidade,  desde planejamento até execução. Para cada
caso em específico, serão definidos a quantidade de furos e locação em conjunto
com a contratante.
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d) Considerações gerais:  conforme NBR 15495-1 (ABNT, 2007), os materiais utilizados na
construção  de  poços  de  monitoramento  e  que  entrem em contato  com a  água  a  ser
amostrada não devem alterar  de maneira mensurável  a qualidade química da amostra
para  as  substâncias  a  serem  avaliadas.  O  tubo  de  revestimento,  tubo  filtro  e  os
equipamentos  de  injeção  dos  selos  anulares  devem  ser  limpos  com  vapor  ou  água
imediatamente antes da instalação do poço, ou devem ter garantia quanto à limpeza pelo
fornecedor e ser entregues e conduzidos à área em embalagem de proteção adequada
para preservar a limpeza dos materiais até sua instalação.

a. Os poços de monitoramento devem ter no mínimo 1,70m de profundidade, caso
atinja o impenetrável antes dessa profundidade, este furo deverá ser dado como
terminado sendo iniciado um novo furo, deslocado entre 2m e 3m para qualquer
direção  do  furo  inicial.  Deverão  ser  realizadas  até  3  tentativas  de  perfuração
adicional por poço (de acordo com a NBR 15495-1 e 15495-2). A localização dos
poços  deve  ser  indicada  pela  contratante.Tubo  e  revestimento  e  revestimento
protetor com 0,5 m de altura a partir da superfície do solo.

e) A análise da água deverá apresentar os seguintes parâmetros:

 Temperatura da água;
 NA – Nível da água;
 pH;
 Condutividade; 
 Cor Aparente; 
 Turbidez; 
 NTU; 
 Sólidos Totais; 
 Cloreto; 
 Fosfato; 
 Sulfato; 
 Nitrato; 
 Nitrito; 
 Nitrogênio Amoniacal; 
 Nitrogênio Kjeldhal Total; 
 Bactérias Heterotróficas; 
 Coliformes Totais; 
 Escherichia coli e 
 Clostridium perfringens.

a) Apresentar mapa com localização dos poços instalados.

b) Emissão de responsabilidade técnica.

1.4 -  Os serviços  prestados serão recebidos pelos responsáveis  por  seu acompanhamento e
fiscalização, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação.

A garantia do serviço prestado com material será de no mínimo 01 (um) ano.

TOTAL CONTRATADO:  R$  13.292,84 (treze mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e
quatro centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO
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2.1. Os recursos para pagamento do objeto do termo de contrato estarão garantidos através das
classificações orçamentárias:

2000 - PODER EXECUTIVO
2002 - SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
4 - Administração
122– Administração Geral
3 – Dadministração Geral
2.22 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
171– Despesa
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
300- Recursos Ordinarios – Ex. Anterior

2.2. O pagamento do preço será efetuado por meio de depósito na conta bancária da contratada, 
até o 5º (quinto) dia do recebimento definitivo, através de Ordem Bancária, mediante 
apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

2.3. Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA deverá
fazer  constar  como beneficiário/cliente  a  ser  indicado,  da  Nota  Fiscal/Fatura  correspondente,
emitida sem rasuras, e ainda o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da Agência e
da conta-corrente da CONTRATADA e a descrição clara e sucinta do objeto.

2.4. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no momento da
aceitação, os serviços prestados, não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com
as especificações estipuladas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO e VIGÊNCIA

3.1. A forma de execução do presente Contrato será indireta, sob o regime de empreitada por
preço unitário, conforme disposto na Lei n° 8.666/93.

3.2 O contrato terá início na data da sua assinatura e término em com a entrega total dos produtos
e efetuação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Constituem  obrigações  do  CONTRATANTE,  sem  prejuízo  das  disposições  específicas
estabelecidas no Edital:

4.1.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Contrato;
4.1.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
4.1.3.  Assegurar  o  livre  acesso  dos  empregados  da  CONTRATADA,  quando  devidamente
identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar suas tarefas;
4.1.4.  Efetuar  com  pontualidade  os  pagamentos  à  CONTRATADA,  após  o  cumprimento  das
formalidades legais;
4.1.5.  Fornecer  à  CONTRATADA,  todos  os  esclarecimentos  necessários  para  execução  dos
serviços e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços ora
contratados.

4.2. O CONTRATANTE reserva para si o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato no caso
de  inobservância  pela  CONTRATADA de  quaisquer  das  cláusulas  e  condições  estabelecidas
neste Contrato.
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4.3. O CONTRATANTE efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços
por meio do Gestor/Fiscal do Contrato, devendo este fazer anotações e registros de todas as
ocorrências e determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

4.4. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos e obrigações vinculadas à
legislação  tributária,  trabalhista,  previdenciária  ou  securitária  e  decorrentes  da  execução  do
presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberá, exclusivamente à Contratada.

4.5. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por quaisquer
danos  causados  a  terceiros  em  decorrência  de  ato  da  Contratada,  de  seus  empregados,
prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas necessárias à
boa  e  perfeita  prestação  do  serviço,  conforme  solicitado.  Responsabiliza-se,  também,  pela
idoneidade  e  pelo  comportamento  de seus empregados,  prepostos  ou subordinados,  e  ainda
quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros.

5.2 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas,  no total  ou em parte,  os vícios,  defeitos e incorreções resultantes da execução do
objeto.

CLÁUSULA SEXTA – VINCULAÇÃO DO CONTRATO

6.1 O presente contrato fica vinculado à  Licitação nº  090DL2019 – modalidade Dispensa por
Justificativa, obrigando-se à  CONTRATADA em manter  a  vigência  do  presente  contrato,  em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas por lei.

CLÁUSULA SÉTIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O  presente  contrato  rege-se  pelas  disposições  contidas  na  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas
alterações, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 2.785/07, e demais normas e Princípios de
Direito Administrativo aplicáveis.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

9.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão.

9.2 Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas no art.  78 da Lei nº
8.666/93.

9.3 A rescisão do contrato poderá ser:

9.3.1  Determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da  Administração,  nos  casos  enumerados  nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

9.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;

9.3.3 Judicial, nos termos da legislação aplicável.

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES
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10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

10.1.1. Advertência;

10.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre valor total do contrato;

10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo até 2 (dois) anos;

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação.

10.2. As  sanções  previstas  nos  itens  11.1.3  e  11.1.4  poderão,  ainda,  ser  aplicadas  caso  a
CONTRATADA:

10.2.1.  Tenha  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meios  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.2.2. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessário na prestação de serviço, até o limite de 25 % (vinte e
cinco por cento).

11.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual
controvérsia oriunda do presente Contrato.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante
duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto–SC, 05 de setembro de 2019.

CONTRATANTE
Município de Pinheiro Preto

PEDRO RABUSKE

CONTRATADA
SONDAOESTE SONDAGENS E GEOLOGIA LTDA

REPRESENTANTE
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TESTEMUNHAS:

_______________________________________
Nome:
CPF:

_______________________________________
Nome:
CPF:


