
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. OI5/2022.
PREGÂO ELETRÔNlCO SRP NE 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nq. ne 2022015- CPL

CONTRATO Nq 2022O405OO1 CPL. PMSB/MA
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA E DO

OUTRO LADO A EMPRESA: OLIVEIRÁ E SILVA LTDA

PREFEITURA MUNICXPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CilPJ: 06.125.389/0001-88

C0NTRATO pE SERVIÇO

A PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO, Pessoa lurídica de Direito

Público Interno, inscrita no cNPI ne 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo coelho de Almeida

863 - Centro, SÃO BERNARDO - MA, doravante denominada coNTRATANTE, neste ato, representada pelo

sr. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da cédula de ldentidade ne 572348 e do CPF nq

182.609.183-15, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuiçôes

legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: oLMIRA E SILVA LTDA, CNPI nq

Oa.4g4.S4g IOOO1-05, sediada na Rua são Vicente s/n sala 02 centro São Bernardo - MA, neste

ato representado pelo senhor: Roberto viana Silva, portador(a) da carteira de Identidade ns

46406110 SSP/PI e do CPF ns 829.98701353 , residente e domiciliado na cidade de são

Bernardo - MÂ, doravante denominada C0NTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos

contidos na proposta objeto do PE ne ol3/2022, e PROCESSO ADMINISTRATM Ne.2022qL:í que se

regerá pela Lei n.a 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA pRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO

ADMINISTRATIVO Na 2022015- CpL-pMSg, ienao por objeto Registro de Preço para futura execução dos

serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos poços artesianos do município de SÂO

BERÍARDO/MA Integrim o presente contrato, independentemente de transcrição, o edital seus anexos e

a Proposta áa Contr-aáda. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou

termá que a dispensou ou inexigiu, ao conüte e a propostâ do licitante vencedor'

CúUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pela aquisição do obieto contratual é de R$: 1 ' 079 ' 88o ' oo[um milhâo e setenta e nove

mil e oitocentos e oitenta reais). que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza

que incidam sobre o objeto do contrato.
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SEDE - 21 POÇO ATIVO
INTERIOR:
CHAPEL DE COURO - 01 POÇOS

coouErRo - 06 PoÇos
BICU]BA _ 02 P OS

PORTEIRINHÀ _ 03 POÇOS

crGÀNA - 01 POÇO

MADEIRÀ CORTADA _ 01 POÇO

PEDRTNHAS - 02 POÇOS

sÃo CAETANO - 01 POÇO

BORRACHUDO - 02 POÇOS
MOMBA -02PO OS

coRrsco - 01 POÇO
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PREFEITURA MUilICXPAI DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAilHÃO

CI{PJ: 06.125.389/0O01-88

MARRECA - 01 POÇO

sÃo RÀTMUNDO - 02 POÇO

BOMFTM - 02 POÇOS

CABECETRÀ DO BOMFTM - 0r POÇO

MAMORANA - 03 POÇOS

BArXÃO DO MEIO - 01 POÇO

ALTO BONTTO - 01 POÇO

sÃo BENEDTTO * 03 POÇOS

ÃNAPURUS _ 01 PO o
PAIME]RAS _ 02 PO OS

BAIXÀ GRÀNDE _ 06 POÇOS

MORRO DO SALTO DA PEDRÀ _ 02 POÇOS

PORTO DE MELANCIAS _ OI PO o
PORTO FORMOSO _ 01 BOMBA NO RIO
FORMAS 03 POÇOS

SANTO EUGENIO 02 POÇOS

ENTROCAMENTO O2 PO OS

MALHADA AITA _ O]. BOMBA NO RIO
PEDRINHA DA BEIRÀ DO RIO 01 PoÇO 01 BOMBA NO R]O
VILA SÃO JOSE - 01 oPO

NOVA ESPERANÇA _ 02 POÇOS

CURRAIS 02 PO OS

SANTA RrTA - 02 POÇOS

CÀRRÀXIS _ 01 POÇO

MTGUEL - 01 POÇOS

ANAJAZTNHO - 01 POÇO

COCAI DO CURRAIS - 01 PO OS

POÇO COCAI DOS CABELUDOS _ 01 POÇO

ourloMBo - 01 PoÇo
QUTLOMBO - 0r POÇO

SÃO JOSE 01 POÇO

rNxu - 06 POÇOS

CAMINHO VELHO OI POÇO

SAITO DA PEDRÀ _ 01 BOMBA NO RIO

NR
sERVrÇO !.ÁO DE
OBRÀ

UND QNT
V.Uti|:T

MENSÀJ.

VAIOR
TOTAL

MENSAI,

V. TOTÀT
ANUAI,

PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
CORRETIVA E

PREVENT]VA DOS

POÇOS ÀRTESTANOS
DE

RESPONSABILlDADE

106 849,018 89.990,00 1.079.880,00
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PREFEITURA MUNICXPAL DE SÃO BERilARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CI{PJ: 06.125.389/0O01-88

DO MUNICÍPIO DE

SÃo BERNARDO _

MA.

a\i

CúUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratãÉo dâ presente licitação correrão

por conta de Recursos:

ADMINISTRAÇÂO
339039 - 000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurÍdica

CúSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÔES

A CONTRAiADA nca obrigada a aceitâr, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões

que se fizerem necessários no Serviço do obieto deste contrato, até 25olo (vinte e cinco) por cento do valor

i;icial atualizado do contrato, em observância ao arL 65 § 1e da Lei 8.666/93'

cúUsULA QUINTA . DO PRAZO DE VIGÊNCIA

0 presente àntrato entrará em ügor na data de sua assinatura € Íindar-se-á no dia 31/72 /2022, podendo

ser prorrogado, após manifestaçãã das partes envolvidas, mediânte Termo Aditivo, conforme artigo 57'

inciso I, da Lei ne 8.666/93, e suas alterações.

CúUSULA SEXTA. DA FISCALIZAçÃO

A fiscatizaSo do Contrato será eietuada por servidor designado pela Secretâria de administração: Sr.

lzaniel Cuírim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da

falta do Serviço ob-servàndà, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento'

CLÁUSULA SÉTIMA . DO PAGAMENTO

o pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos iá a

Uátaiiscat deve estar deüdá*"ni. 
"turt"á" 

pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30

(trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentor serão creditados em nome da GoNTRÂTADÀ mediante

transferência bancaria em conà.-o.."nr" d, C0NTRATADA do BANCO do BRASIL AGENCIA: 2826-

6 CONTA CORRENTE: 30.600-2, titula: oliveira e silva LTDA, uma vez satisfeitas as condiçôes

estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentâÉo nscal será motivo de

correção por parte da CONTFÁTÂDA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que

o problema seja definitivamente sanado.

PAúCRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a C0NTRATADA deverá comprovar sua

regularizaÉo fiscal e com o Fisco FederJl e com o Fundo de Garantia por Tempo d-e Serviço - FGTS' Tal

.ãiipi"r"ía" será Íeita mediante apresentação de certidão_ negativa de debito - cND. Bem como, manter

.onrlrln" â*igo 55 inciso XIll da oLrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato,

em compatibilidade com as ourigaioós por eles assumidas, todas as condições de hâbilitação e

qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará iuros de mora Por atraso no pagamento'-cobrado

"t.""ér 
d" d"*a".to. não hábil, tot l ou pariialmente bem como Por motivo de pendência ou

descumprimento de condiçôes conüárias'

CúUSULA OITAVA - DO REAIUSTE

0 valor do presente Contrato só poderá ser rearustado

ü
aumento autorizado pelo governo Federal.

durante o prazo de sua vigência, se houver
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PREFEITURA MUNICTPAT DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

CLÁUSULA NoNA . DAs 0BRIGAÇÔEs DA CoNTRATANTE
A CONTRÂTANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretâria Municipal de Administração que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execufo do obieto do presente
contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigaçõeg verificar a qualidade,
inviolabilidade das embalagens, estado de conservação e validade dos produtos,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato
determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orienta-la em
todos os casos omissos;
dJ As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em têmpo hábil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o obieto do contrato na forma do arl 73, inciso II, alÍneas a e b da Lei
8.666/93.

CIÁUSULA DÉCIMA - DAS oBRIGACÕES DA CoNTRATADA
0 presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A C0NTRATADA obrigar-se-á a:

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 Vl, observando a

qualidade.

cJ Mânter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação
do serviço para representáio na execução do conkato e prestar esclarecimentos
necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Serviço, e

a Secretaria Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08;00 h as

12:00 como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de
segunda a sexta- feira;
eJ Cumprir Relmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de
seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislafro
em vigor para perfeitâ execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da
execução do contrato e ouüos 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 responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efêtuâdo pela
Secretaria Municipal de Ad ministraÉo:
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o ob.ieto deste
contrato em que se verificarem vÍcios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CúsULA DÉCIMA PRIMEIRA. DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADÀ de qualquer das obrigações ora
estabelêcidas, suieitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal ne A.666/93, aplicãndo nos
artigos 81 a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso iniusuncado no cumprimento do obieto deste Contrato suieitará a

CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,37o (três centésimos por cento) ao di4 sobre o valor
do Serviço, até o limite de 10% [dez por cento).
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PREFEITURA I.IUNICXPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06,125.389/0001-88

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo ânterior, a CONTRÁTANTE poderá,

garantida a préüa defesa, aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato,

as seguintes sanções:
a] Advertência;

bJ Multa de 10 % [dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participaÉo em licitat'o e impedimento de contratar
com a administração, por prazo nâo superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou conFatâr com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções preüstas nas alÍneas "a", 'c' e 'd" podendo ser aplicadas

conjuntâmente com a prevista na alÍnea "b".

pARÁçRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluÍdas os

casos de aplicafo das penalidades de advertências e multa de mora.

CúSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA RESCISÃO

A inexecuÉo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as

previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contraruais, especificações, proietos ou prazos;

b] - o cumPrimento irregular de cláusulas contratuais, especincações, proietos e

Prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do sewiço ou do Serviço, nos prazos

estipulados;
d) - o aúaso iniustificado no inÍcio da obra, serviço ou Serviço;

eJ - a paralisação do Serviço, sem iusta causa e prévia comunicaçáo à

CONTRATANTE;

0 - a subcontratação totâl ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA

com ou6em, a sessão ou transferência total ou parcial, bêm como a fusão, cisão ou

incorporação não admitidas no edital e no contrato;
g) - o deiatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as

Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de AdministraÉo;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1e do

arL 67 desta Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretaÉo ou â instauraÉo de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTIIATADA;

liJ - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA" que preiudÍque a execuçâo do contrato;

l) - razões de intàresse público, de alta relevância e amplo conhecimento, iustificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está

subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se

refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CoNTRATANTE, compras, acarretando modificação

dovalorinicialdocontratoalémdolimitepermitidono§ledoart'65destalei;
n) 'a suspensão de sua execução, por ordem escritâ da CONTRATANTE' por prazo

superioral20(centoeüntê)dias,salvoemcasodecalamidadepública'grave
peiturbação da ordem interna ou Suerra, ou ainda por repetidas suspensôes que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente

imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras preüstat assegurado a

CONTRATADÀ nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento dâs

obrigações assumidas até que seia normalizada a situação;

$
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E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente

insüumento lawado em 3 (úês) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

PREFEITURA ÍI{U]{IGPAL DE SAO BERilARDO
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE decorrentes dos Serviços já recebidos salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a C0NTRATADA
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçôes até que seja

normalizada a situaÉo;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão conFatual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o confaditório e a ampla defesa.

PARÁGRAIo SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados
nas alíneas'a' a'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo enüe as partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislaÉo.

CúsULA DÉCIMA TERCEIRA . DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os serviços deverão ser entregues conforme Cronogmma constante nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O obieto do contrato será recebido conÍorme Cláusula Décima, sendo que os

serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a

disposição da CONTRATADÀ para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeirura Municipal de sÂo BERNARDO poderá sêr concedido

novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2e vez, o contrato poderá

ser rescindido. A CoNTRATADA será notihcada para regularizar no prazo Máximo de 15 (quinze) dias

corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. 87 da Lei n" a.666/93:'

CúSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas iustificativai no caso previsto no arl da Lei no

8.666 /93.

CLÁUSULA DÉCIMÁ SEXTA - DA PUBLICACÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRÂTANTE providenciará a

publicação em resumo, do presente Contrato.

CúUSULA SÉ,flMA - DO FORO

O foro da Comarca de SÂO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou

pendências resultântes deste Contrato.

i

SÃO BERNARDO(MA), DE 28 MARÇO DE 2022
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