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Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE XAVANTINA 

 

Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro - CEP 89780-000 - Telefone: (49) 3454-3100 
  

TERMO DE APOSTILAMENTO N. 001/2023 PMXV 
 

Termo de Apostilamento ao Contrato n. 002/2019 PMXV, celebrado 
entre o MUNICÍPIO DE XAVANTINA e a empresa LICS SUPER ÁGUA 
EIRELI, que tem por objeto a prestação de serviço especializado de 
controle e monitoramento da qualidade de água de poços artesianos, 
com fornecimento de materiais necessários e comodato de uma ETA 
(Estação Tratamento Água), no distrito de linha das Palmeiras, 
Município de Xavantina-SC, de acordo com o Processo de Licitação n. 
070/2018, modalidade Pregão Presencial n. 053/2018. 

 

Como mera execução contratual e em cumprimento ao contido na cláusula sétima do 
contrato original e de acordo com o artigo 65, §8º, da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO DE 
XAVANTINA resolve apostilar o Contrato n. 002/2019 PMXV, a partir desta data, para 
reajuste do valor unitário em 5,97% (com base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, acumulado nos últimos 12 meses), passando a vigorar conforme 
tabela abaixo:  
 

Item Quant. Unid. Especificação Marca Valor Atual Novo Valor 

1 12,00 MES 

Contratação de empresa especializada para atuação 
no controle e monitoramento da qualidade da água de 
um poço artesiano com fornecimento de materiais 
necessários e comodato de uma ETA - Estações de 
Tratamento de Água, no Distrito de Linha das 
Palmeiras, Município de Xavantina-SC. O 
monitoramento na Estação de Tratamento e o controle 
da qualidade da água consiste na realização das 
seguintes atividades: a) Fornecer os insumos (cloro e 
flúor) em quantidade suficiente para a desinfecção da 
água consumida; b) Fornecer uma 1 (uma) estação de 
tratamento de água em forma de Comodato; c) Efetuar 
a limpeza e desinfecção de 4 (quatro) reservatórios de 
água conforme legislação (Portaria nº 21, de 19 de 
janeiro de 1988); d) Fornecer materiais utilizados na 
limpeza e desinfecção dos reservatórios centrais; e) 
Fornecer certificados de limpeza e desinfecção dos 
reservatórios de água centrais por ocasião das 
limpezas; f) Prestar assistência técnica 24 horas na 
manutenção dos equipamentos e insumos; g) Prestar 
assistência e responsabilidade técnica profissional na 
área de química, juntamente com o registro da 
empresa e do profissional; h) Fornecer relatório de 
controle técnico mensal; i) Fornecer embalagens e 
materiais para recolhimento de amostras para análises; 
j) Recolher mensalmente duas amostras de água e 
encaminhar para análise laboratorial; k) Fornecer 
mensalmente 02 (duas) análise microbiológica 
"Coliformes Totais e Termotolerantes" por poço; l) 
Fornecer mensalmente 02 (duas) análise físico-
química "pH, cor, flúor, cloro e turbidez" por poço; m) 
Fornecer Nota Fiscal dos serviços de monitoramento e 
controle da qualidade; 

LICS 2.070,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.194,44 

 

Xavantina, 02 de janeiro de 2023. 
 
 
 

_____________________________ 
ARI PARISOTTO 

Prefeito Municipal 

Assinado de forma 
digital por ARI 
PARISOTTO:25121
618972


		2023-01-02T13:42:00-0300




