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PREFÊIÍURA MUNICIPAL OE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/OOO1-88

CONTRATO DE SERVICO

PREGÃO ELETRôNrCO N(} OO5/2022
PROCESSO ÀDMINISTRATIVO NO, NO 2022006- CPL

CONTRATO No 20220316001 CPL- PMSBlMA

CLAUSULA SEGUNDA' DO 'JALOP.

O Valor global pela aquisição do objeto contratual é de R5: 976,47 6.15 ínovecentos ê setenta

e seis mtl ouatrocentos e sete nta e rea,s ntavrls , que inclui os tributos, encargos,

CCNTRATO QIJE ENTRE SI FAZENI, DE UNl LADO, A
PREFEITLJRA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA E DO

OUIRO LÂDO A EMPRESA: PLAMONTEC
PLANEJAMENTO OBRAS TERRÂPLENAGEM ITDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, PCSSOA JUTídiCA dC

Direito Público lnterno, inscrita no CNPJ no 06.125.389/0001-88, com sede na Pça Bernardo

Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO BERNARDO - IVIA, doravante denominada CONTRATANTE,

neste ato, representada pelo sr. FRANCISCO DAS CHAGÀS CARVALHO, portador da Cédula

de Identidade no 572348 e do CPF no 182.609.183-15, residente e domiciliado na cidade de

Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar

com a empresa: PLAMONTEC - PLÁNÊTAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita

no CNPI no. 4L.617.192/0001-67, sediada na Av. dos Holandeses no 14 edif. Century

Multiem presasala 105 cep: 65.071-380 Calhau São Luis - MA, neste ato representada pelo

senhor: Edilson Luiz Castelo Branco Rocha, portador da carteira de Identidade No

000000062592-2 (sESP/tvlA) e do cPF no. 125.646.053-20. residente e domiciliado na Rua

Quatro, casa 20, Quadra I0, Cohatrac III, São Luís/MA, doravante denominada CONTRATAD&

têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PE no 005/2022, e

PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2022006, que se regerá pela Lei n.o 8.666i93, mediante as

cláusulas e condições seguintes:

CúUSUIÁ pRIMEIRA - DO OBIETO O presente CONTRÀrO tem por base legal o PROCESSO

ADMINISTRATIVO NO 2O22O()IJ CPL-PMSB, tendo por objeto a Contratação de empresa para

Empreitada por Preço Global, para a Contratação de empresa implantação de sistema de

abastecimento de agua ern comunidades rurais do município de São Bernardo/MA; Integram o

presente contrato, independen tentente de transcrição, o edital seus anexos e a Proposta da

Contratada.

frete ou despesas de qualquer 'ratureza que incidarrr sobre o objeto do contrato. Re

serviços citados abaixo

DESCRTÇAO DOS SERVIçOS QUANTITEM VALOR
TOTALLOTE UNICO

ferente aos

VALOR 
l

UNITARIO Itr
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PREFÊITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125'389i 0001-88

OBRA: IMPLANTAÇAO DE UM SISTEMA

SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENÍO DE

Ácun no MUNIcIPIo DE sAÔ BERNARDo-

MA. POVOADO ENXU

OBRA: IMPLANTAÇAO DE UI\4 SISTEMA

SIMPL]FICADO DE ABASTECIMENTO DE

Ácun ruo MUNlctPIo DE sAÕ BÊRNARDo-

MA. POVOADO PEDRINHAS

OBRA: IMPLANTAÇAO DE UM SISTEMA

SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE

Ácun no MUNICIPIo DE sAÕ BERNARDo-

MA' POVOADO FORMOSA

VALOR TOTAL

cúuSUI-I TERCEIRA. DOS RECURSOS FINANCEIROS

DOS TERMOS DE REFERENCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursos:

I

1 319.300,70

1

ADMINISTRAÇAO
04.452.0570.2t90.0000 - IMPL SIST ABASTEC

3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

cúsut-A QUARTA - Dos ACRESIMos E SUPRESSÕES

Ã ófl-1-UinOn fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supàssOes que se fizerer-n necessários no fornectrnento dos materiais, objeto deste contrato,

até ZSoto(vinie e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato. em observância ao art'

65 § 1o da Lei 8.666/93.

CúUSULA QUINTA 
. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

ó p*,u*" àontrato.ntru,, o* uigo,. nu data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de 360

it ãrãrto. e sessenta) dia:,, pr.:cenáo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas,

mediante Termo Adrtívo, confi,in]" aftigo 57, inciso i, oa Lei no 8'666/93, e suas alterações'

cúusulA sÉxrA - DA Fis-AL iz,''',(Ào

A fiscalização do Contrato sera efetuada por

adminlstraião: Sr. Izaniel Cutrinr Bogéa que poder

necessário à regularização da Íaira do fornecimento

das penalidades previstas destír rrlstrumento'

serur<jor designado pela Secretaria de

á a qualquer tempo, determinar o que for

observando, bem como propor a aplicação

315.448,30315.448,301

319.300.702

J

976.476tts

CLAUSULA SETIMA. DO i,A6AÍ{ÉNTO

ípuàu*"nto será efetuãdo upu. up,"t"ntução da Nota iiscal correspondente aos produtos

adouiridos já a Nota Fiscal di:,,e está oevidamente alestada peio Setor Competente e será

àfetivaOo nó praro de até l0 (trinta) dias contados da oata do atesto'
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: 06.125.389/00o1-88

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA,

mediante transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA, uma vez satisfeitas as

condições estabelecidas neste Contrato.

pAúGRAFO SEGUNDO - eualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será

moüvo de correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo

de pagamento até que o problerna seja deflnitivômente sanado.

pAúGRÂFO TERCEiRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua

regularização fiscal e com o Fisco Feoerai e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS. Tal comprovação sera feita mediante apresentaçào de Certidão negativa de debito - CND.

Bem como, manter conforme anigo 55 inciso xlll cia übrigação da contratada de manter,

durante toda execução do conirato, enr compatibilidade com as obrigações por eles assumidas,

todas as condições de habrlitação e qualificação exigidas na licitação'

PARÁGRA OUARTO . A CON'IRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento,

cobrado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de

pendência ou descumprimento de condições contrárias

ULA O ITAVA - DO REA]IJSTE

O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se

houver aumento autorizado peio governo Federal'

ct Ât tqt IIANÔNÀ-T) q RPTCÂí^ÔF Â.NNTR AN TFo q, D

A CONTRATANTE obrigar-se-á :

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da secretaria Municipal de Administração que será

responsável pelo acompanhamento e flscalização da execução do objeto do

presente contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigações,

verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de conservação e

validade dos serviços, anotando em registro próprio todas as oconências

relacionadas a exêcução do contrato determinando o que for necessário a

regularização das Íaltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza. mediante solicitação

escrita da CONTRATADA, informações adicronais, para dlrimir duvidas e orienta-la

em todos os casos ontissos;
d) As decisões e provldencias que ultrapassarem as competências, do

representante deverão ser solicitadas, a seus superlores em tempo hábil para

adoção das medidas convenientes;
e) 

'Receber 
o ob;oto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da

Lei 8,666/93.

CLAUSU

O presente Contrato não poderá ser obleto de cessão ou transfer
LA DECIMA . D CÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-á a;

ência, no todo ou em parte.

T

{&
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: 06.125.389/0001-88

a)Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de
Empenho ou Ordem de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela
Secretaria Municipal de Administração, em estrita observância a sua proposta e ao
Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da
prestação do serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar
esclarecimentos necessários ao servidor designado parâ acompanhar e fiscalizar a
execução do fornecimento, e a Secretaria Municipal de Administração, quando
solicitado;
d) Observar o horario do expediente administrativo, compreendido entre 0B:00 h

as 12:00 como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e
serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato
e de seus documentos integrantes, com observância dos reguisitos, bem como da
legislação em vigor para perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todãs as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciá rios, e comerciais resultantes
da execução do contrato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou
reduzindo essa r esponsabilidade em face da flscalização ou acompanhamento
efetuado pela Secretaria lvlunicipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em paÊe, o objeto
deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução.

A PRIMEIRA . D

O descumprimento, total orr parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações
ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal no 8.666/93,
aplicando nos aftigos 81 a BB.

PARAGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato
sujeitará a CONTRATADA, à mlrita de mora correspondente a 0,3olo (três centésimos por cento)
ao dia, sobre o valor do fornecimento, ôte o limite de 10% (dez por cento).

PARAGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, ap[car à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou
parcial do Contrato, as seguintes sançoes:

a) Advertência;
b) Multa de I0 % (dez por cento) sobre o valor do Contratoi
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
EsrADo oo uenlnnÃo

CNPJ: 06.125.389/0001-88

e) As sanções previstas nas alíneas 'a", "c" e "d" podendo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARAGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação
escrita à CONTRATADA e publicada no;ornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento
legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advetências e multa de morô.

CúSULA DECIMA SE NDA. DA RESfI§AOti
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cunrprimento de cláLrsulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos;

c) - a ientidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;
d) - o atraso inlustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do Fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;

Q - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem
como a fusão, cjsão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como
as Secretaria Municipâl de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma
do § 10 do ad. 67 desta Lei Federal no 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração socral ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
i) - razões de rnteresse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa
a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo
admrnistratrvo a que se reíere o contrato;
m) - a supressãc, por parte da CONÍRATANTE, compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do
at. 65 desta ler;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNAROO
ESTADO DO MÂRANHÃO

CNPI: 06.125.389/0001-88

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente

imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a

CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

o) - o atraso supenor a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela

CoNTRATANE decorrentes dos tornecimentos já recebldos salvo em caso de

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,

assegurado a CoNTRATADÂ o direito de optar pela suspensão do cumprimento

de suas obrigações até que seja normalazada a situação;

PAúGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos

autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa'

PAúGRAFO SEGUNDo - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a)determinadaporatounilateraleescritodaAdministraçãonoscasos
enumerados nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:

b)amigável,poracordoentreasparles,reduzidasatermonoprocessoda
licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

judicialmente, nos termos da legislação'

CLASULA DECIMA TERCEIRA . DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

os serviços deverão ser entrcgues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas

orçamentárias, parte integrante deste.

PAúGRAFO PRIMEIRO - O obleto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo

quà os se*iços que não satLfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão

recusados e áolocados a disposrção da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo

estabelecidos entre as Partes;

pAúGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Murricipal de SÃO BERNARDO poderá ser

concedido novo prazo para receoimento dos serviços reieitado. ocorrendo a rejeição pela 2a

,ãr, o.ontruto poderá ser rescirrdido. A ÇQNTRATADA será notiflcada para regularizar no prazo

Máximo de 15 (quinze) dias coi'ndos, sob o rrsco de incidrr nas penalidades previstas no Art 87

da Lei n" 8.666/93;

CúSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

iste contrato podeà ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei

no 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICAÇAO

D*tr" d" pr*" d" ,0 Úinte) <iraq contaoos da sua assinatura, a CoNTRATANTE providenciará

a publicação em resumo, do píesente Contralo
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PRTÊEITUTTA MUNICIPAI. T}E SÃO BÊRNARDO
ESTADO DO MARANHÀO

(iNFl: 06.125.38910001-88

cúusulA sÉTiMA - Do ÊoRo
O foro da Comarca de 5Â.C BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir

dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato.

E por estarenr de acordo, depois de iido e achado conforme, foi o presente

instrumento lavrado em 3 (três) vias de igual tecr e forma, assinado pelas partes e testemunhas

abaixo.
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5ão Bernardo

3as Carvalho
de f-inanÇas

CT}jIJI.R,:1TÂNTI:

..r i :

ADILSCN LUiZ CAST€LO

SRANCO
frOCllÀ:1:5í16c5320

Àrsi ÊdJ Cê rbnne digital Poí
ADiLsôN LUlz cAsrELo BRANco

' :i3c!.1Âr 2:É.4605320
Da( os: 2022.03.16 1 500.49 {3'0O

PLAÍ,.iONTÉC - PLANE]AI,IEITITO OBRAS TERRAPLENA GEM LTDA

CNPJ no. 4I.617.1921 00Al-67
Edilson Luiz Castelo: Êrartcc Rocha

CPF nÔ. i25.64r.053-20

SÃC tsFRNAEDO(I4A), 16 DE MARÇO DE 2022
lsi.1r',1dÊ lorra Jr"),l3lPo' '
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