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PROCESSO ADMINISTRÂTIVo I{": 0355.345 / 2022.
LrcrTAçÂo N" : ot I 2022 / CPL.
MODALIDADE: Convite;
TIFO: Menor preÇo global;
RFÍ}IME DE EXECUçÂO: Empreitada por preço global;
OBJETO: ContrataÇâo de empresa pârâ prestaÇao de serviços de operaçâo e manutençáo
de poços artesianos, reservatórios e redes de distribuiçáo de água da municipalidade, em
conformidade com o Anexo I (Especificaçáo do Objeto).
ENTTDADE PROMOToRA: MunicÍpio de Sucupira do Riachão, Estado do Maranháo.
DATA E HORA: A abertura do certame ocorrerá dia 11 de fevereiro de 2022, às 09:00 h;
EIIDEREÇO: Rua Sáo José, n" 477 , CeÍfiÍo - Sucupira do Riacháo/MA;
RECURSoS: Tesouro Municipal;
ÍU}{DAMENTAÇÃO: tri Federal n" 8.666/93 e alterações posteriores, bem como

- disposiçÕes do Edital.

EDITAL DE COM/ITE IT" O1/2O22ICPL

O uaicípio de Sucuplra do Riachão, Ectado do Maranháo, através da
Prefeitura Municipal, por intermédio da Comlrsáo Permanette de Licltaçáo/CPl, torna
público para conhecimento dos interessados que realizará ücitaçáo na moda.lidade Conüte,
tipo menor preço globa1, sob o regime de execução, empreitada por preço global, regida pela
Lei Federal n" 8.666/93, e suas alteraçÕes posteriores, bem como disposiçÕes contidas no
presente Edital e seus Anexos.

O recebimento dos envelopes lacrados contendo em separado os documentos de
IIABILITAçÃO "Envelope n" 01' e PROPO§TA DE PREçOS "Envelope n"02" serão
realizados no dia e hora supracitados, procedendo-se no dia e hora a abertura do Envelope
n" 01 , na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua São José, n" 477 , Ceyrtro - Sucupira
do Riachão/MA. A licitaÇâo se regerá conforme âs condiçÕes seguintes:

Se no dia previsto para abertura da LicitaÇáo nâo houver expediente, o
recebimento e o iúcio dâ abertura dos envelopes referentes a este Convite seráo realizados
no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal.

1. OBJETO DA LICITAçÁO
1.1. A presente Licitâçáo tem como objeto a Contrataçáo de empresa para prestaÇáo

de serviços de operação e manutenÇáo de poços artesianos, reservatórios e redes de
distribuiçâo de água da municipalidade, em conformidade com o Anexo I
(Especificaçào do Objeto).

2. CONDIçÔES DE P/IRTICIPAçÁO

2.1. Poderáo participar da licitaçáo empresas devidamente cadastrada junto a órgâo d
Administração Pública Federal, Bstâdual e Municipal, ou que atenderem a todas as

condiçÕes exígidas parâ cadastramento até 24 (ünte quatro) horâs anteriores à data
do recebimento das propostas, observadas a necessária qualificação.

2.2. Os interessados poderão ser representados no procedimento licitâtório por pessoâ
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devidamente credeociâda, desde que posoua plenos poderes, inclusive para
renúncia ao direito de interposiçáo de recursos.

2,3. Os interessados que se Íizerem representar por sócio gerente, diretor ou
administrador deverâo apresentar registro, ato constitutivo, estatuto ou contÍato
social, juntamente com a cédula de identidade ou documento equivalente.

2.4. os documentos enumerados no item 2.3 deveráo ser apresentados até o início da
sessáo de abertura do envelope de habilitaçâo.

2.5. Náo poderáo participar diretâ ou indiretâmente deste certame servidor ou
dirigente do órgâo contrâtânte e do responsável por esta licitaçâo, bem como o eutor
do projeto, básica ou executiva, em conformidade com o enunciado no Art. 9o, da Lei
Federal n' 8.666193.

2.6. Nenhum interessado poderá participar da prcocnte licitação representândo maís
de um licitante.

2.7. Na hipótese de interrupçáo e conseqüente reabertura das sessôes de recepçáo
e/ou julgamento da habilitaçáo e dâ proposta, os licitantes poderâo fazer-se
representar pelos mesrnos mandatários designados para a sessâo inicial. Havendo
designaçáo de novos representantes, estes deveráo atender às exigências do item 2,2
deste Edital.

2.8. Ê fâculteda ao ücltante À apresentaçâo do credenciamento previsto noc iten§ 2.2 e
2.3 deste Edital no momento da abertura dos trabalhos, aquele que náo o
apresentar estará impedido de se manifestâr durante o procedimento licitâtório.

2.9. E vedada a participaçáo de consórciog nesta licitaÇâo.

3. DA DOCUMEflTAçÃO E PROPO§TA

3.1, No dia, hora e local indicado no preâmbulo, os interessados entregarâo, através de
seu representÍrnte legâl ou pessoâ credenciada, 02 (dois) envelopes à ComtÚüo
PGreaaerto dc Llcltaçâo/CPl, deüdamente lacrados, a saber:

EITVELOPE IIIO 01
* Prefeltura Mualclpal de Sucuplra do Rtachâo/MA;
* Comissáo Permanente de Licitaçáo/CPl
* Nome e endereço do iicitantes;
r Número e data do Convite;
* A palavra "DOCImEIITAçÁO"

E!ÍVELOPE !ü" (}2
i Prefeltura Mualclpal de Sucuplra do Rlachão/DIA;
* ComissÂo Permanente de Licitaçáo/CPl;
* Nome e endereço do ücitante;
* Número e data do Convite;
* A palavra "PROFO§TA'

& SUCIJPIRA
DORACT{AO
Admlnlatrondo poro o povo

Rua Sá.o José, no 477, Cenlro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/MA



# BHtíffi.
_. _ -.. Administrondo poro o povo

3.2 - IX)CUMENTAçÃO - O envelope n" 01 deverá conter, em original ou qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópias simples desde que
acompanhadas dos originais para que após a conferência sejam autenticadas por membros
da Comissáo, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento dos
envelopes, ou ainda por publicação em órgáo de imprensa oficial, os seguintes documentos:

3.2. 1 - PARA HABTLITAçÂo
3.2.1.1 - Habtlttaçô.o úrídtca.
Al Registro comercial, no caso de empresa individual ou Ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vigor, deúdamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso de sociedade por açôes.

Bl Côpia de documentos pessoais dos sócios e/ou proprietário.

8.2.7.2 - Reguladd.ode Flsca..
Af Prova de Inscriçáo no Cadastro Naciona.l da Pessoa Jurídica (CNPJ).
B) Certidâo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Diüda Ativa da

União, com abrangência inclusive as contribuiçôes sociais preüstas nas alineas h'a d'do
parágrafo único do art. 11 da l-ei í" 8.212/1991.

Cl Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
Dl Certidâo Negativa de Débito expedida pela Fazenda Municipal referente ao Imposto

Sobre Serviço de Qualquer Naturezâ (ISSQN).
El Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.
Ff Cerüdâo Negativa de Débito e DÍvida Ativa, junto a Fazenda Estadual.
Gf Certidão EspecÍfica e Simplifrcada, emitida pela Junta Comercial do Estado, sede do

domicilio da licitante.
IIf Alvará de localização e funcionamento vigente.

3.2.1.3 - Qz,altfrco.çAo Técnlco'.
Al Apresentaçâo de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurÍdica de

direito público ou privado.

3. 2. 7. 4 - Qualltlcaçôo econômlco-;fhtoneelra.
Af Balanço Patrimonial e demonstrâÇÕes contábeis do último exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situaçáo Íinanceira da
empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.

Bf Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juúdica.

ParàgraJo
dlsoensad.a no

Úntco) - A docufi,c.rttalçAo relatüta à habllítaçdo, pod.erá. ser
todo ou em Darte. com fulcro no Art. 32, parâgrafo 7" da Lêt

8.666/93.

3.3. PROPOSTA - O envelope n" 02 deverá conter, em 01 (uma) via propos
daülografada em papel timbrado do licitante, sem emendas, rasuras
devidamente datadas e assinadas e deverá conter:

ou entrelinhas,

3.3.1. Praz,o de validade da proposta de âté 60 (sessenta) diâs, contados a partir da

Rua Sáo José, rt" 477 , Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/MA



&SUCI.JPIRA
DORACI{AO
Admlhl.tÍôlldo po?o o poio üÍ

data da licitaçâo, Íicando estabelecido que somente se nã.o ocorrer o empenho, neste
prazo, Íica o fornecedor liberado para optâr pelo cancelamento ou pelo pedido de
reajuste da Bua proposta.

3.3.2. EspeciÍicaçâo, quântitativos, valores unitários e totais dos itens constantes no
Anexo I (Projeto BáBlco) em moeda corrente.

3.3.3. Dados bancários da licitante.

3.3.4. Declaraçáo de que nos preços apresentados, estáo incluÍdos todos os custos
necessários à perfeita execuÇão do objeto pretendido.

3.4. Náo serâo consideradas as propostac apreoentadas fora do prazo, bem como,
aqueles que contiverem recursos, emendas, borrÕes ou entreünhas de modo a ensejar
dubiedade, principalmente em relaçáo a valores, bem como as que apresentarem preço
global ou unitá,rio simbólico, irrisório ou de valor zero.

3.5. A proposta vencedora será aquela que apresentar menor preço global.

3.6. A proposta, uma vez aberta, vincula o licitante, obrigando-o a executar os serviços
licitados caso lhe seja adjudicado o objeto.

3.7. Nâo se considerará qualquer oferta de vantâgem náo prevista no Edital, nem preÇo
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

4..ruLcAuEIfTO

4.1. Habtlttqçâo

4.1. 1. O julgamento iniciar-se-á com a âberturâ do envelope no 01, contendo da
documentaçáo relativâ ao envelope n.'OI, contendo a documentaçâo relativa à
habilitaçâo dos concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos ücitantes
presentes e membros da Comlráo Perrnanente de Llcttação/CPL.

4.1.2. Após a apreciaçào dos documentos exigidos, a ComluÃo perraeaonte de
Licttaçâo/CPL declâraÍá hâbilitados os licitantes que os apresentârem na
forma indiciada neste Edital;

4.1.3. Náo havendo impugnaçôes quanto a habilitaÇâo, os ücitantes poderão,
unanimemente, desistir dâ interposiÇáo de recursos, o que constará em Ata, procedendo-se
à abertura dos envelopes n' 02, dos concorrentes habiütados;

4.1.4. Aos concorrentes inabilitados serâo devolüdos os envelopes fechados contendo
as respectivas propostas, desde que nâo tenha haüdo recursos ou após sua denegaçâo;

4.1.5. Havendo interposiÇáo de recursos, a Comlsã.o PêrE arcato de Llcltaçâo/
suspenderá a sessâo lavrando-se Ata circunstanciada dos trabalhos ató entào executado
comunicará, por escrito, com antecedência mÍnima de 48 (quarenta e oito) horas, aos
licitantes habilitados, data, hora e local de sua reabertura, Nessa hipótese os envelopes no
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02, devidamente lacrados e rubricados pelos presentes, permanecerão, até que se reabra a
sessâo, sob guarda e responsabilidade do Proaldeate da Comlsão pcrmaaeate de
Llcitaçáo/CPL.

4.2, Proporta:

4.2.1. Após a abertura dos envelopes de n." O2, â Comlrrão permaaeate de
Licltação/cPl, divulgará aos licitantes presentes as condições oferecidas pelos
participantes habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos mesmos e membros da
Coml§ão Pernaaeate de Licttaçâo/ CPL.

4.2.2. A Conl..eo Permanente dê Ltcitação/Cpl poderá, a seu critério, exigir
comprovaçáo documental adicional de informaçÕes contidas nas propostas.

4.2.3. Será declarado vencedor o participante que oferecer o Eeaor preço pot global,
dentro das condiçÕes exigidas no Edital. Obedecendo âo controle dos preços unitários de
cadâ item da planilha, no qual o critério de aceitabilidade como preço máximo serão os
contidos na planilha orçamentária do Projeto Básico.

4.2.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fârá
obrigatoriamente por sorteio, na presença de todos os licitantes.

4.2.5. Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitaçâo e os mapas
de apuraçâo e classiÍicação elaborados segundo o critério de julgamento.

s. ADJUDTCAçÃO E HoMOLOGAçÃO

5.2. A Autoridade Competeate, poderá revogar a licitaçâo por razÕes de interesse
público, devendo anulá-la, de oficio ou por provocaçáo de terceiros, quando o motivo
assim justificar.

5.3. Não havendo recursos e homologada â licitação será convocado o vencedor para,
no prazo de 05 (cinco) dias assinar o contrato e receber a Nota de Empenho.

5.4. Ocorrendo desatendimento ao prazo estabelecido em 5.3, a Autorldade
Competotrte convocará, segundo a ordem de classificaçâo, outro licitante, se não
preferir proceder a nova licitaçáo.

5.5. Atendida a convocaçâo o licitante celebrará o contrato desde que aceite as m
condiçÕes da proposta do concorrente desistente, inclusive quanto ao preço,
acordo com o Art. 64 da Lei no 8.666/93 e suas âIteraçÕes.
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5.1. Nâo havendo interposiçâo de recursos quanto ao resultado da licitaçáo, ou após o
seu julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comltrão
PerEaaeEte de Licltação/CPl adjudicar o objeto da licitação ao vencedor,
submetendo tal decisâo a Autorldade Competeute.
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6. rN/IDIMPLEMEI{TO E SA!{ÇôES

6.1. o atraso injustificado no cumprimento do objeto do contrâto sujeitârá o
fornecedor à multa de mora correspondente a O0,solo ao dia, sobre o valor dos
produtos â serem fornecidos enquânto perdurar o inadimplemento.

6.2. }Jêm de multa aludida em 6. 1, a prefeltura Mrnrclpal poderá garantida a prévia
defesa, aplicar ao licitante vencedor, na hipótese de inexecução total ou parcial do
contrato, as seguintes sançÕes:

6.2.1. Advertência
6.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da quantidade náo fornecida dos
produtos, nos casos que ensejam sua rescisão determinâdâ por ato unilateral e
escrita da Prefeiturâ Municipal.

6.2'3. suspensâo temporária de pârticipâr em licitaçáo e impedimento de contratar
com a Administraçáo por prazo náo superior a 02 (dois) anos.

6.2.4. Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contrâtar com a administraçáo
púbica enquanto perdurarem os motivos determinântes da puniçâo.

6.3. As sançÕes previstas nos subitens 6.2,L, 6.2.5 e 6.2.4 poderáo ser aplicadas
juntamente com a prevista em 6,2,2.

7. RECEBIMET{TO DO OBJETO COIITRATADO

7. 1. O objeto desta licitaÇáo será recebido recebida provisoriamente, pela prefeltura
Mualclpel, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até
quinze dias da comunicaçáo escúta do contratado de que os serviços foram
concluídos.

7.2. Apôs o recebimento proúsório, o servidor ou comissâo designada pela autoridade
competente, receberá deflnitívamente os serviços, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observaçáo hábil, ou vistoria que
comprove a adequaçáo do objeto aos termos contratuais, ficando o contratado
obrigado a repârar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em
partes, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes
resultantes da execuçâo ou materiais empregados.

A. PA(}AUENTO
8.1. O pagamento será efetuado mediante apresentaçâo de Documento Fiscal,

acompanhada das CertidÕes de Regularidade e deúdamente atestada pelo setor
competente, até o rútimo dia útil do mês subsequente, para que o licitante vencedor
deverá na oportunidade fomecer o número da conta e agência onde ocorrerá o
crédito na tesouraria da Prefeitura Munícipal,

9. RECI'RAOA ADUIilIATRÂTIVOS
9. 1. Dos âtos dâ administraçáo decorrentes da aplicaçáo deste Edital, cabem:
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9. 1. 1. Recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimaçáo do ato da
lawatura da data, nos casos de:

af habilitaçáo ou inabilitaçáo do licitante;
bl julgamento das propostas;
cl anulação ou renovação da licitaçáo;
df indeferimento do pedido de inscrição em registro cadâstral, sua alteraçâo

ou caÍrcelamento.

9.1.2. RepresentaÇão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisâo
relacionada com o objetivo da licÍtaçáo ou do contrato, de que náo caiba
recurso hierárquico.

9.1.3. Pedido de reconsideraçâo, de decisáo da Autoridade Competeate na
hipótese do Inciso III, da alÍnea "Í" do art. 109 da Lei Federal 8.666/93, no
prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

9.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio do que praücou o ato
recorrido.

1(). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
10.1. Os recursos orçamentários paÍà fazeÍ face às despesas desta licitaÇão correrâo

por conta da seguinte dotaçâo orçamentária:

o Ualdade OrçeEêütárla: O7.O1 - Secrêtarla Muuicipal de Infraestnrtura.
o Projeto/Ativldade: 17.511.OO11.2.O47 - üanutençáo e Funclorraaênto dos Poçor

Arteclanoc ila Zor.a Urbaua e Zona Rural.
o Natureza da Derpera: 3.3.9O.39.OO - Outror Serviçor de Tercelros - Perroa

Jurídlca.

11. DAS DISPiOSIçÔES GERAIS.
11.1. Além das disposiçoes deste Convite, âs propostas e os contratos delas

decorrentes sujeitam-se à Ifgislação úgente, ki Federal n" 8.666/93 e alteraÇÕes
posteriores, bem como disposiçÕes deste Edital e anexos.

11.2. O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condiçÕes
contratuais, acréscimos ou supressões nas quantidades especificadas no Anexo I,
limitada as alteraçÕes até o limite de 25o/o (ünte e cinco por cento) do valor inicial
contratado.

1 1.3. A Administraçâo poderá revogar ou anular estâ licitâçáo nos termos do artigo 49
da Lei n." 8.666/93.

1 1.4. A Comissáo prestará todos os esclârecimentos e informaçoes adicionais
eventualmente necessárias sobre o certame, na sede da Prefelturs tualcipal, na
Rua São José, no 477, CentÍo - Sucupira do Riachão/MA, estando disponíveis
atendimento, no horário normal de expediente.

11.5. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da ücitaçáo será a me
reallzada no primeiro dia úül subseqúente, no mesmo horário e local designado
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preâmbulo deste Edital.

11.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do inicio e
incluir-se-á o dia do vencimento.

11,7, PaÍa fins de dirimir controvérsias decorrentes desta licitaçáo, será considerado
domicilio contratual eleito pelas partes, à Cidade de São Joáo dos Patos/MA, sendo
unicamente competente o respectivo Foro.

1 1.8 - Integram o presente Edital, indepe ndentemente de transcrição:

AI|EXO I: EspeciÍicaçào do Objeto (Projeto Básico);

AIíEXO II: Modelo de Carta Credencial;

AIIEXO III! Declâraçáo de Cumprimento âo Art. 27, inciso Y, d,a l,ei 8.666/93;

ÁIIEXO IV: Minuta do Contrato.

Sucupira do Riacháo - MA, 04 de fevereiro de 2022.

OSE W N BARBOSA DA SILVA
PÍêrldêatê da CPL
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E§.PECIFICACÁO IIO OBJATO
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ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

I -FUNDAMENTAÇÃO
Em cumprimento a Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações, é elaborado o presente para que seja
efetuado a contrâtação de prestação de serviços em manutenção de poços adesianos, reservatórios e

redes de distribuição de água.

2 - OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviços de operação e maflutenção de poços artesianos,
reservatórios e redes de distribuição de água da municipalidade, em conformidade com este

documento.

2.I -JUSTTFICATIVA
Este pedido tem a finalidade de atender a necessidâde de manutenção e conservação de todo o sistema
de captação, annazenagem e distribuição de água da municipalidade, visando manter o adequado
funcionamento dos poços, bem como os equipamentos que realizam o abastecimento público de água.

A contratação em tela justificâ-se em razão da necessidade manter em pleno funcionamento o sistema
de abastecimento de água das comunidades rurais e locais urbanos que possuem suas unidades
abastecidas por poços artesianos que utilizam bombas submersas e ou motores-bombas, que podem
apresentâr defeitos a qualquer têmpo, sem que haja outros meios de abastecimento de água.
Garantindo o direito da população ao acesso à agua potável que constitui serviço público essencial.

3 -DAS CONDIÇÓES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar desta flrtura contratâção, interessados que tenha ramo de atividade compatível com
o objeto pretendido e que âtenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e

requisitos mínimos de classificação das propostas.

4 - EXIGÊNCIA FTJNDAMENTAL PARÂ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os preços adotados pelos interessados deverão estar de acordo com os praticados no mercado do
Estado do Maranhão, especificamente na cidade de Sucupira do Riachão/MA e neles deverâo estar
inclusos todas as despesas necessárias, inclusive custos com, impostos, taxas, transpoÍte e quaisquer
outras despesas inerentes à prestagão dos servíços, em conformidade com pesquisa de preços em
anexo.

5 - DO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO
Foi realizado uma pesquisa de mercado para orçar o valor estimado da futura contratação; consultando
três empresas que atuam no ramo do objeto a ser licitado e pedindo a eles que encaminhem orçamento
informal. Daí foi extraido preço médio, conforme abaixo:

Item Descricão Detâlhada Poços Und Vl. Unt. Vl. Totâl

0l

SERVIÇO DE OPERAÇÁO DE
POÇOS ARTESIANOS E DE
MAI\IUTENÇÃO PREVENTTVA,
Execução dos serviços de operação
e manutenção em poços aíesianos,
reservâtórios e redes de distribuição
de água da municipalidade,
compreendendo: Limpeza
(desinfecção e desobstruçâo do poço
artesiano); retirada e recolocação de
conjunto motobomba; rsalização de
teste de yazÀo e produção:
monitoramento de corrente elétrica.
nivel estático e dinâmicol

2t Mensal RS 1.792, 19 R§ 37.635,99
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msnutenção êm Psinel elétrico de
comando com a finalidadc de
avaliar as condiçôcs para o prcfeito
funcionsmento, detectando
possiveis desgastes em peças;

rcvisào no encanamcnto do poço
com verificaçâo do cstado de
conservsçÃo ds tubulaçâo (corrosâo,
incrustação de roscs e luvâs);
rcalização dc pcscaria dc
motobomba c tubulaçõcs):
mânutenção de reservatórios (caixa
d'óguas1. compreendendo:
verificaçâo e correçâo de
vazamentos. bcm como quaisqucr
rerviços necessários; manutenção
em todê I rede de distribuiçÃo de
água, comprcendcndo: vcrificação e

coffcção de vazamcntos, bcm como
quaisquer serviços necessários a
proporcionar o perfeito estado de
func ionamsnto do mcsmo.

RELAÇÃO DOS POÇOS E LOCALTDADES ONDE O SERVrÇOS SERÃO
PRESTADOS

TOTAL §ERAL MESES04 R§ 37.635 99 RS 150.

Item Localldades Und Rêservatórlo
1 Povoado Amaro Poço Artesiano 10.000 Litros

Povoado Alto do Frito Poco Artêsiano 10.000 Litros

3 Povoado Brocotó PoÇo Artesiano
4 Povoado Riachinho PoÇo Artesiano 10.000 Litros

5 Povoado Sucuruju PoÇo Artesiano 10.000 Litros

Povoado Canto do Brejo PoÇo AÍesiano 10.000 Litros

7 Povoado Bom Jesus Poço Artesiano 10.000 Lítros

I Povoado Bom Jesus PoÇo Artesiano '10.000 Litros

9 Povoado Sapucaia Poço Artesiano 10.000 Litros

í0 Povoado Bacuri dos LourênÇo PoÇo Artêsiano 10.000 Litros

11 Povoado Bacuri do Crispiniano PoÇo Artesiano 10.000 Litros

12 Povoado Piaçaba Poço Artesiano 10.000 Litros

13 Povoado Tinguis PoÇo Artêsiano '10.000 Litros

14 Povoado Passagem Funda Poço Artesiano í 0.000 Litros

15 Povoado Morro Vermelho Poço Artesiano 10.000 Litros

16 Povoado R6canto PoÇo Artesiano 10.000 Litros

17 Povoado Jatobá PoÇo Artesiano 10.000 Litros

í8 Povoado MatanÇa PoÇo Artêsieno Cistêrna

19 Povoado Baixão do Domingão PoÇo Artêsiano 10.000 Litros

20 Povoado Pequi PoÇo Artesiano 10.000 Litros

2

'10.000 Lltros

b
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21 Povoado Mata Po Artesiano 10.000 Litros

DETALHAMENTO DOS SERVrÇOS

l. Serviços de operação de poços:
Os serviços deveram ser realizados de segunda a sábado, durante o período de execução do
contrato, considerando também os dias de feriado, em todos os poços do Município.

Deverá ser realaado no período de até l2(doze) horas por dia, considerando a vazão de cada
poço e a quantidade de unidades abastecidas.

Os operadores deverão realizar o procedimento de ligação das bombas e manobras hidráulicas
visando à garantia do abastecimento da totalidade de unidades de cada localidade.

2. Serviços de mânutençâo preventiva:
Deverá realizar revisão periódica dos poços mensalmente, executando as atividades previstas
nos manuais de manutenção e/ou em normas técnicas.

Nas manutenções preventivas deverá ser verificada qualquer anomalia de funcionamento tais
como:

a

ta

a

a

a

ta

a

ó-DA VIGENCIA:
A futura contratação tená vigência de 04 (quatro) meses, contados a partir da assinatura do contÍato
administrativo, devendo os valores pactuados ser fixos e irreajustáveis neste período.
Os valores poderão ser alterados, nos casos previstos pelo dispositivo no Art. 65 da Lei Federal n"
8.666193, sempre através de Termos Aditivos em ordem crescante, observando os respectivos créditos
orçamenúrios.

7 - DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional em até 30 (trinta) dias úteis a emissão de
Documento Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada da Nota de Empeúo e

Certidões de Regularidades junto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Débitos
Trabalhistas e ao FGTS, diretamente na conta bancária indicada pelo fornecedor ou na Tesouraria do
Executivo Municipal.

Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigaçôes
em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive;
O Executivo reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços prestados
não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.
8. DÀS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Executar os serviços pretendidos, eonforme especificações descritas neste Termo de Referência e na
Proposta de Preço, observadas as respectivas quantidades e pr€ços.

Vibração excessiva da bomba;
Parada da bomba sem causa aparente;
Oscilações de voltagem e ampeÍagem;
Falhas de funcionamento de eletrodos;
Presença de ar na ágaa bombeada;
Aquecimento excessivo de qualquer componente do quadro elétrico;
Presença de areia e/ou turbidez na água bombeada;
Possíveis vazamentos na rede hidráulica.
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Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem previa autorização
do Executivo Municipal.

Arcar com as despesas, e quaisquer outras despesas decorrentes da prestação de serviços;

Responsabilizar-se pelos danos causados dircta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a tcrceüos,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizâção ou o acompanhamento pela CONTRATANTE, por intermédio da
autoridade competente;

LânçaÍ 11â nota frscal as especificações dos Sewiços de modo idêntico àquelas constantes do objeto
deste instrumento;

Mântct duÍante a execução do contrâto, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitaçâo e qualificação exigidas no instrümento contratual.

9 - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE:
Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, objeto do presente contrato.

Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovado Prestação de Serviços, podendo
recusar aqueles que não estejam de âcordo com os termos do contrato.

Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instÍumento, observando as nonnas administrativas e financeiras em vigor.

Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorÉncia relaçionada çom os serviços objeto desse
instrumento.

Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento das obrigaçôes
assumidas pela CONTRATADA.

O contrâto seá acompanhado e fiscalizado por um reprcsentante da Administração especialnente
designado, çsnforme o art. 67 daLei 8.666193.

10. DOS Rf,,CURSOS ORÇAMENTÁRrOS
Os recursos orçamentários para fazer face às despesas desta licitação correrão por contâ da seguinte
dotaçâo orçamentária:
Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Projeto/Atividade: 17.511.0011.2.047 - Manutenção e Funcionamento dos Poços Artesianos da Zona
Urbana e Zona Rural.
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

1T . DISPOSIÇÔE§ GERAIS:
Quaisquer esclarecimentos sobre a prestação dos serviços a serem exêcutados poderâo ser prestados

ucupira do Riachão - MA, M de feverciro de 2022.

Guimarâes
Secretário Municipal de Infraestrutura

Portrria n" 003/2021

ÇuiotauÍas
enkaestíutura

PoÍta

l.úuio
Secretári

oa3/2021

-

pcla Prefeitura M



&SUClJPIRA
EloRIACI{AC)
Admllrlatroôdo poro o pôvo

fi

coln ITE É. otIzoz2ICPL
/urExo lI

Papel Tlmbrado da Emprcra

IIODEI,O DE CIIRTA DE CREDEI{CIAIIEITTO
DD REPRTSEITTA.!ÍTE

À\7 COUI§gÁO PDRMAIÍEI|TE DE LICITAçÃO/CPL
PRETEITI'RÂ UUIÍICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACIIÃO/MA
corvrTE N" otl2o22lcw,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa
vem pelâ presente informar que o Sr. .........., é pessoa designada pela Empresa para
representáJa perante essâ Comissáo, inclusive com poderes pârâ renunciar ao direito de
interposiçâo ou desistir de recursos, em qualquer fase da licitaçáo em epígrafe.

Atenciosamente,

Assinatura do representante da licitante

Rua Sáo Joaé, n" 477, Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/MÁ
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À
COMI§§ÃO PERUANEITTE DE LICITAçÁO/CPL
PRETEITURÂ UI'ilICIPAL DE SUCUPIRÂ DO RIACHÃO/UA
coln TrE §o ot I 2Íy22 | cPL,

., inscrita no CNPJ n.o.......... ., por intermédio
de seu representante legal, Sr. (a) .........., portador (a) da carteira de identidade n..

DECIÁRA, para fins do disposto no inciso....e do CPF n.'
V, do art. 27 d,a lei 8.666, de 2lde
outubro de 1999, que não emprega
insalubre e:

junho de 1993, acrescido pela lei n.. 9.854, de 2Z de
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigou ou

( ) não empregâ menor de dezesseis anos;

( ) nâo empregâ menor, â partir de quatoÍze anos, na condiÇão de aprendiz.

Local e data

Nome
Assinatura do representante da licitante

Rua Sâo José, n" 477, Cenúo - CEP; 65.668-000 - Sucupira do Riachào/MA

colvrTD No otI2o22IC?L
ANEXO IU

Papel Timbrado da Flrma

DECLARá,çÁO DE CUMPRIMENTO DO ART. 27, INCISO V, DA 8.666/93
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colnITE N" OLI2Oa2IC?L
AI{EXO ÍV

ilIITUTA DE COITTRATO N" 

-12022,cor{TRATO ADMINT§TRATIVO DE PRE§TAçÁO DE
§ERVIçO§ QrrE EI{TRE 8I CELEBRAM O MU!{ICÍPIO
DE SUCUPIRA DO RIACHÁO, E§TADO DO
MARÂIIHÁO E A EMPRE8A **ffi********r.

Pelo presente instrumento pârticular de contrato de um lado o llualcíplo de
Sucuplra do Rlachão, Ertado do üaranhão, pessoâ juridicâ de direito público intemo,
inscritâ no CNPJ sob o no 01.612.338/0001-67, situado na Rua Sáo José, n' 477, Centro -
CEP: 65.668-00 - Sucupira do Riâchâo/MA, neste ato representado pot ****t'*t'*)')'****t"t' ,

\/ brasileiro(a), casado(a), portador(â) do RG sob o t1o ********, inscrito(a) no CPF sob o n"
* t'** 

'í 
t'* 1í * * * , residente e domiciliado(àl na """""*"*, doravante denominada simplesmente

Contratsrte. E, de outro lado a empresa >>>>>>>>>>, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ no >>>>>>>>>>>, com sede à >>>>>>>>>>>>>, neste ato representada na
forma de seu Ato Constitutivo, por >>>>>>>>>>>, brasileiro, >>>>>>>, portador de RG n'

simplesmente ContretadÉ, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente
Contrato, que se regará pela Lei o." 8.666193, e suas âlteraçÕes, a legislaçáo que rege a
espécie, atendidas as cláusulas e condiçÕes que se anunciam a seguir:

CIÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como objeto a Contratação dz
ernpveaíI pac presto,çAo de cerulçoc de opêtc,çAo e mo,nutençAo de poçoc o,tAeaío;noa,
rascflta,tôrlos e redac de dlsdbulção da &gua d.a munlcípo.llda,dq em conformidade
com o Anexo I (Especificaçâo do Objeto) e proposta de preços da licitante.

CLÁU§ULA SEGUI|DA . É de exclusiva responsabilidade cla Contratada o pessoal
empregado nos serviços, o qual nâo terá, com a Contratante, nenhum úncuio empregatício,

CIÁUSULÂ ÍERCEIR - A Contratada se compromete, na execuçã.o deste Contrato, a
observar todâs âs leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da
aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos
necessários à execuçáo deste Contrato.

CIÁU§UIÁ QUARTA - Aos serviços orâ contrâtâdos seráo executados conforme as
especificaçóes exigidas pele Contratânte.

CIáü§UI,A QUMTA - A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela
perfeÍta qualidade técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicaçáo dos materiais,
inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, náo aceitos pela
Íiscalizaçáo da Contratante, devam ser refeitos.

CIáU§ULA §EXTA . A Contretante indicará um responsável como seu preposto, para
exercer aa atividades de Íiscaüzaçáo dos serviços ora contratâdos.

Rua Sáo José, no 477, Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/MA
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CIÁUSULA SÉTIMA - A Contratada se obriga a atender, imediatamente, todas as
solicitâções da fiscalizaçâo da Contratante, relativamente aos serviços contrâtâdos.

CLÁUSUIÁ OITAVA - A Contratada manterá permanentemente, na direção dos serviços,
um profissional qualificado, obrigando-se a subsútuilo e retirá-lo, bem como a toda pessoa
que, direta e indiretamente com ele se relacione a qualquer útulo, mediante solicitaçâo da
Contratante, que fica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa decisão.

CIÁüSUL,A NONA - O pÍazn de vigência do presente contrato será até 311 12 /2021,
contados a partir de sua publicação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato só poderá ser objeto de prorrogaçào caso o
motivo apresentado esteja devidamente enquadrado no art. 57, da lri n" 8.666/93, seja
justificado por escrito e condicionado a parecer prévio da Prefeitura Municipal.

PARÁGR.âFO SEGUIIDO - A Contratâdâ ficará obrigada a âceitâr, nâs mesmas condiÇÕes
contratuais acréscimos ou supressÕes que se fizerem necessários, até 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CIÁUSüLA DÉCIMA - Pela aquisiçào do objeto pretendido, â Contratante pagará á
Contratada o valor global de R$ >>>>>> (rrrrrrrrrrr), com recursos oriundos da seguinte
dotação orçâmentária:

Unldade Orçamentárla:

ProJeto/Atividade:

Natureza da Derpera:

PARÁGRâFO PRIUEIRO - O prazo de pagamento será de até o último dia útil do mês
subseqüente, contados a partir dâ apresentaÇão de Documento Fiscal, acompanhada das
CertidÕes de Regularidade e devidâmente atestada pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMETRA - pelo inadimplemento das obrigaçôes contrâtuâis,
sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

A) Multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor glotral do
serviço, por dia de atraso no inÍcio da execuÇâo dos trabalhos.

B) Além da multâ aludida na letra "4", a Contratante poderá, gârantidâ
ampla defesa, aplicar ao Contratado, na hipótese de inexecuçáo total ou parcial da
obrigação, as seguintes sanÇoes:

8.1) advertência;
El.2) multa de IO%o ldez por cento) sobre o va_lor nào executado do

contrato, nos casos que ensejarem sua rescisâ.o determinada pelo Prefeito
Municipal;

B.3) Suspensáo temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com Administração Pública, poÍ pÍazo não superior a 02 (dois)
anos;

B.4) Declaração de inidoneidade para licita-r ou contratar com
Administraçáo Pública enquanto perdurarem os rnotivos determinantes da
puniçáo;

Rua Sâo Josê, n" 477 , Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/MA
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8.5) As sançóes prwistas nos cubltens B.1, 8.3 e 8.4, poderâo aer
âplicadas juntamente com a prevista no E}.2.

oIÁUaUIA DfrItA SDGUNDA - Além das penalldades já" d"eclinadas e da obdgaçao de
refozer os seruíçus ndo aprouadas pela fiscalizaçao, a contratad,a poderá ser suspensa de
licitar perante a contratante, que também umunicará. o fato aos demais ôrgaos d.a
Ad.ministr aç do Pública.

cIÁusuLA DÉCIMA TERCEIRA - por atrâso no pagamento das faturas, â contratante
pagará à contratadâ a multa diá,ria de 0,33olo (trinta e três centésimos por cento) sobre o
valor em atraso, até o ümite de 10% (dez por cento).

cIáu§UTÁ DÊctMA QUARTA
Contratadar

Seráo de direta e exclusiva responsabilidade da

I - Quaisquer acidentes que porventurâ ocorram na execuçâo das obras e
serviços;

II - O uso indevido de patentes e registros;
III - Os fatos que, estando em moÍâ a Contrâtada, decorrerem de caso

fortuito ou força maior e resultem na destruiçáo ou danificaçáo das obras em construção,
estendendo-se tâl responsâbilidâde até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
das obras e as indenizaçÕes e terceiros.

cIÁuÉuLA DÉcmA QUINTA - A contrâtada se compromete, na execuçáo do presente
contrato, a observar todas as leis, regulamentos e código de posturas do Múnicípio,
especialmente as de segurança pública e as Normas Técnicas da ABTN, bem como atendér o
pagâmento das despesas decorrentes de impostos e taxâs, da aplicaçáo das leis
trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expediçáo de lictnça necessária á
execuçáo deste Contrato.

cláusulÁ DÊcrMA SEXTA - Durante a execuçâo dos serviços, cumprirá à contrâtada a
execuçáo das seguintes medidas:
, Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigaçÕes Íiscais incidentes ou que üerem a
incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento delinitivo pelo contratante dos serviços.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉTIuA - A contratante poderá declarar rescindido o presente
contrato, sem que assista à parte inadimplente direito a qualquer indenizaçáo,
independentemente de aúso, notificaçâo, interpelaçáo judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casosl

I - falência, concordata ou dissoluçáo da Contratadâ;
II - inadimplência de qualquer de suas cláusulas;
III - interrupçâo dos trabalhos pela Contratada por mais de 10 (dez) dias

consecutivos, sem motivôs just-iÍicados;
lV - transferência do Contrato no todo ou em parte, sem prévia autor2açâo

da Contratante;
V - utilizaÇáo deste Contrato para caucionat qualquer operaçáo financeira,

sem prévia e expressa autorizaçáo da Contratânte.

CIáUBULA DÉCruA OITAVA - As partes elegem o Foro de Sâo Joâo dos patos/MA,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da interpretâçáo deste Contrato.

Rua Sá,o José, ne 477, Ccntro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachâo/ MA

&SUctJPIRA
DORACI{AO
ACmlnlatrondo p6rê o pcvo



DO

E, por estarem assim justâs e contrâtadas, âssinam o presente instrumento
em 02 (duâs) vias, de igual teor e para um só fim, juntâmente com as testemunhas que a
tudo assistiram.

l,ocal e Data.

Autoridade Competente
COlTTRATA!5TE

CONTRATADA

CPF:

TESTEMIINIIAS:

CPF:

Rua Sâo José, n" 477, Centro - CEP; 65.668-000 - Sucupüa do Riachâo/MA


