
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - .nirpfít?i

CNPJN'' 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

r-ojofi'*

OMunicípio de São João dos Patos, através da Secretaria Municipal de Adminis
tração. convoca a empresa MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI. inscrita no CNPJ
de n° 19.543.790/0001-80, sediada na Avenida Nina Rodrigues, Edifício Península Mali e
Offices, Sala 114, pavimento-0l7-n°-07.-Ponta-D'areia: São^tuís/M/|i:para"ass^ do con
trato decorrente''da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇÕp n° 06/2021, referente à
contratação dè empresa especializada para a Implantação de Sistema de Abastecimento de
Agua no Municipio.de São João dos Patos/iyiA, por meio do Convênio FUNASA n.° GV
0093/16.. 1

;Cumpré-nos Jnformar que a desatençãoMnjustifica 1a^ acarretará as sanções
previstas em lei. \\/- ]' í

'~ oque'de:mom'ento se.hos^j^senta.lsubsc revemo-ncs jom apreço.!Sendo

1 L.

• r.i

S^b;João,dòs Patos MA, 09 'de'a^ÍrCié 2021

XiThuany CÇ
SecréfáriárMünf rdè:

Gomes,
ídrninistraçâò

www.saojoaodospatos.ma.gov.br , x
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro -CEP; 65.665-000, Sâo!joão dos Patos/MA

. /
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PR0CESS0>í1Z)MA//STRAT1VO N" 2302001/2021

PREFEITURA MUNICIPA

65665-000-São Jo

06.089.668/0001-
Admínlstração,

EMPREENDIME

Edifício Penínsu

representada p
020025272002-

presente Contr^
global, sujeitand^ê
espécie, bem cBSo
Administrativo

Contrato, indep^nS

CONTRATO N2 1204004/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO EA
EMPRESA MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EiRELI, NA PORMA
ABAIXO:

35 - Centro. CEP

[a no CNPJ sob n®
[ia Municipal de

, e MAKIXIMUS

Nina Rodrigues,
;/MA, neste ato
'83-43 e RG n.s

Ia celebração do
[eítada por preço
ções aplicáveis à
os do Processo

integrante deste

Alãtravés dmtnistra

socItainoiG

oravanteide

CLAUSULA PRIMEIRA^FIIN

O presente ContratD^emafâom
pertinentes e a
parte integrant

CLAUSULA SEGUNDA

O presente CON

São João dos Paf^/

Azeved

osise

global, tudo de
06/2021, edemSs^SSfj^dSB
fazer parte inte^ mento!

CLÁUSULA TERQEitoSsI^mlGtoB

Para execução

cinco mil, setecSgrosie

Preços apresenta
renta nove

02rll@e teinoUToo

reeõiGiobai^m 24^7A9

sessentaie5lw>ícematfo$)?Be

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DACONTRATADA

- Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

a) Conduzir os serviços de acordo, com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita
observância do instrumento convocatório, do Projeto Básico, da Proposta de Preços e da legislação vigente;

I I
b) Prestarosserviços no endereço constante da Proposta de Preços; j
c) Proveros serviçosora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos òs níveis de trabalho;
d) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; I

I

e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado o problema ou a impossibilidade de
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; '

es posteriores,

mpetente, tudo

no Município de
itada por preço
DE PREÇOS NS

ei?3mbém passam a

MS e quarenta e

m a Proposta de
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ 06.089.668/0001-33 | i '
Secretaria Municipal de Administração í

f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da

unicef^

legislação aplicável;

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou
prestações objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreçiões resultantes de execução
irregular ou do empregoou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes comas especificações;
h) Observado o disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter preposto, acompanhar e se
responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica ;e disciplinar da atuação da
equipe disponibilizada para os serviços; ||
i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os
serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto
contratual;

j) Manter em estpí
execução do obje|
k) Manter, dure
condições de ha!

I) Cumprirtodas

m) indenizar t

causados por di
ao CONTRATAN

n) Observar o c
n9 8.213/91.

CLÁUSULA QUI

- Caberá ao CO

a) prestar as Inf

b) comunicar à

imediatamente

c) mandar refaz

técnicas, tendo

d) fornecer ates
emitido o term

e) indicar técn

contratados.

f) efetuar os pa

CLÁUSULA SEXTi

—O prazo de execução do objeto será de 360 (trezentos e sessenta) dias,' conforme Cronograma Fisico-
Flnanceiro, acontar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. ] '
PARÁGRAFO PRIMEIRO -Olicitante vencedor terá 5(cinco) dias acontar do recebimento da ordem de serviço
para o início dos serviços.

I

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser
prorrogados, em conformidade edesde que atendidos os requisitos dispostos nó Árt. 57 da Lei ns 8.666/93.

I f

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL ' ! !
1 ] '

-Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA apresentará à
Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data deassinatura do contrato, comprovante
de prestação da garantia de execução no valor correspondente a 2% (DOIS POR CENTO) do valor global do
contrato, a qual deveráser prestada em uma das formas previstas abaixo:

I i
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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 ' ;

Secretaria Municipal de Administração

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública - Se a opção da garantia for Título

da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai; ^mediante registro em sistema

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente
à garantia deverá ser efetuado em conta poupança da Prefeitura Municipal ;de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, na CONTA CORRENTE: 10298-9, AGÊNCIA: 1734-5, PREF MUN SÃO JOÃO DOS PATOS - TRIBUTOS,
BANCO DO BRASIL.

PARÁGRAFO TERCEI

entidade em funci

Maranhão, cobri

financeira, de í

mínimo 60 (sess

PARÁGRAFO Ql
original, emítid
Patos/MA, Esta
imprescrltibilida
(sessenta) dias

PARÁGRAFO Ql
garantia de exé
inclusive multas

PARÁGRAFO SE

Úteis contados

fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉ

a) com a devolu'
em dinheiro a

circunstanciado,

b) no término d

CLÁUSULA OIT

- As despesas

orçamentária:

CONVENENTE

17 Saneamento

17 511 Saneamento Básico Rural

17 511 0021 2102 OOQO EXPANSÃO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA
4.4.90.51.00 Obras E Instalações

Valor: R$ 250.000,00
Suplementada

CONCEDENTE

PÉ SJQS

OTACÃO
execução

rantia

MENT

dflte

ontrata

inai, emitida por

atos. Estado do
a de atualização

validade de no

ça bancária, no

de São João dos

financeira, de
e no mínimo 60

tar do valor da

ela Contratada,

e 5 (cinco) dias
r descontada na

cias depositadas
ediante termo

Istros.

guinte dotação

ly

Fonte: 6100000000 Programa de Trabalho: 10511206876560021 ED:4440 42 Piano Interno: Z3511000616
R$250.000,00 NE ns 2016NE800205 de 11/05/2016.

CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO
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SÃO JOÃO
DOS PATOS ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJN" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

/:Af>

ünicef^j'

- o pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome dò proponente vencedor, para
crédito na conta corrente por eie indicada, em moeda corrente nacionai, em até'30 (trinta) dias, contados da
data da entrada no protocoio desta Prefeitura da Nota Piscai emitida coni base na medição previamente
aprovada pela Fiscalização. ^

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas a cada 30 dias ĉorridos dos serviços, ou em
periodicidade menor, a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de
recebimento da ordem de serviço. j '
PARÁGRAFO SEGUNDO: Acontratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com
base no cronograma apmvadaávígent-e«Be»setorMde«DrQtocolo«ciaMBfeleitúaaMüfltGk?aí«de São João dos
Patos/MA, débito junto ao
INSS, FGTS, Fazen

Dívida Ativa

administrativo e

PARÁGRAFO TE^
por meio do se
desta Prefeitura

PARÁGRAFO Ql
juntada aos aut

para que condu

PARÁGRAFO Ql
serviços, devera

a) Registro do s

b) Uma cópia d

c) Uma cópia da

d) Uma cópia da

PARÁGRAFO SEMQ
desta licitação e^o
Regularidade ju
Dívida Ativa Est;

PARÁGRAFO

descontos deco

PARÁGRAFO 01^^
cronograma físidõsfioa
podendo, no
financeira.

m

uas vias, ou enca

ume

taoos os seguintes docuraen

anotaçao e respo

aime

efrofapfiovãdolm entamTaíreito

de Débitos e da

um processo

João dos Patos

da no protocoio

|o protocolo para
ipal de Finanças,

ira medição dos

serviços objeto
o Certificado de

de Débitos e da

muitas e outros

s, em relação ao
b do CONTRATADO,

biante disponibilidade

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que á CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimpiemento da parcela, terá a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N= Númerode dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
i=índice de atualização financeira =0,0001644, assim apurado: .
I = (TX/lüü) 1= (6/100) I = 0,0001644
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PPEFeiTll»A OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 2%.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso, será incluído na
fatura/nota fiscal seguinteao da ocorrência. * ;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista nosubitem 11.10
acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão
concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para' 'custeio do objeto da presente
licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DASfAfcTERX@ES

- Este Contrato

a) unilateralmen,

ação técnica aos

b) por acordo
S.666/1993 e su

PARÁGRAFO PR

25% (vinte e cin

PARÁGRAFO SE

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCI

PARÁGRAFO Ú
residente duran

quanto ao subs

(dez) dias da cíê

CLÁUSULA DÉCI

- Sem prejuízo
Municipal de S

nomeados pela

PARÁGRAFO P
pela Administra

respo

Aditivo

poderá

m 1 i

ESTADO DO MARANHÃO '
PREFEITURA DESÃO JOÃO DOsIPATOS - MA

CNPJ N'' 06.089.668/0001-33 | ;
Secretaria Municipal de Administração

iinicef^J

smas condições
93;

Lei Federal ns

ercentual de

ei Federal ns

nai habilitado

lONTRATANTE

prazo de 10

Ia Prefeitura

os e técnicos

s serviços.

preposto, aceito

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas'previstas no projeto básico
anexo a esteedital, além das estabelecidas na legislação em vigor. \ .

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a comjjetêncla do Fiscal, deverão
ser solicitadas a seussuperiores emtempo hábil paraa adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO ; !
- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Sãy João dos'Patos, através da
Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art.73 da Lei n°8.666/93. > . \

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído oserviço, esta será recebida provisoriamente,,pelò responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciadò, assinado pelas'partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita do Contratado.
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uhicef^J

PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório do serviço, caso haja
ínconformidadessignificativas quanto às especificações. 1

PARÁGRAFO TERCEIRO - No casode Inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento
definitivo. !

I

PARÁGRAFO QUARTO - Orecebimento definitivo doserviço seráefetuado porservidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado peias| partes, após odecurso do prazo
de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que

I n.e 8.666/93.comprove a adequação d

PARÁGRAFO QÜIN.
civil pela solidez

CLÁUSULA DÉCI
- A ínexecução

abaixo, verifica

contratuais em

observando-se

a) advertê

b) muita;

c) suspens
Municipal

d)declaraç|5

PARÁGRAFO PR

a) descomprime
ameacem a qua

de sanção mais

b) outras ocon

Municipal de S
sanção mais gra

c) na primeira o

d) a qualquer

efetivamente e

FISCALIZAÇÃO.

PARÁGRAFO SE^j^

a) Caso haja a ínexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10%j(de2 por cento) sobre o saldo
contratual ou R$ 22.000,00, o que for maior. Para ínexecução total, a muita apljcada será de até 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso Injustificado na execução
correspondentea R$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por,dia de, atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá serconfigurada a ínexecução parcial do objeto

a) Ocorreratraso injustificado dos serviços por prazosuperiora 30 (trinta) dias.

b)Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregularde cláusulas contratuais;

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a ínexecução total do objeto quando",o adjudícatário se recusar
a assinar o contrato ou recebera ordem de serviço e ainda'quando houver atraso.injustificado para início dos
serviçospor mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.

I

i ' ;
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í •
I

PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atraso injustificado naexecução dosserviços, quando:
|i '

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) diasje inferior a 30 (trinta) dias. Após
o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. !

I
b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1,
as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

GRAU

prasencaMd

ocorre

oume epXQ

ocOTrencía!

sewiGO^coíitratua

roco

e serviço nos

InitW
pleto, paliativo sut

g3^

ssDoraocorrenc

õl^ífãa

codtíAl^HugeteiplagQj^^

aprovado pela FISCALIZAÇÃO - porocorrência.
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversosj do' objeto do
contrato - por ocorrência.

prazos

ção do
previamente

wiiiratu - por ocorrência. 1 ,

Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem
motivo justificado -por ocorrência. |!
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão
corporal ou conseqüências letais - por ocorrência.

05

05

06

TABELA 2

1 ,

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 R$ 200.ÜÒ

1
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2 R$ 400,00

3 R$5ob;oo i .
4 R$i.oóó,o;o'
5 R$ 3.000,00'
6 R$ 5.000,00'

PARÁGRAFO SÉTIMO: Osomatório de todas as multas aplicadas ao longo da'execução contratual não poderá
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a
Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO.
Prefeitura Muníci

com a Prefeitura

poderá seraplic
objeto, conform

PARÁGRAFO N
sanção de decla
IV,art. 87, da Le

a) tiver
recolhim

b) praticE

c) demo
Munícipa

d) repro
seus em

prévioda|

e) ocorr

licitatórl

f) aprese
objetivo
das cond

g) comet

PARÁGRAFO DÉ

ou de contratar

Inídoneidade p^
juntamente corr

JOIO

õls

ossuir «

contratar com A

r e de contratar

;Lel n.9 8.665/93,
cução parcial do

|ração Pública; A
revista no inciso

raude fiscal no

om a Prefeitura

rmações de que
consentimento

o procedimento

m parte, com o

I, a manutenção

iciparde licitação
de declaração de

cadas à Contratada

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular! processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de São Joio dos Patos, Estado do
Maranhão à Contratada. I

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente,!fica a Contratada obrigada a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação,'através de DAM, devendo
ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para Inscrição em dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Aaplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de
contraditório e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAAMPLA DEFESA =

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima mencionadas, são cabíveis
recursos, sem efeito suspensivo:

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência
b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de

ciência do indeferimento do pedido de reconsideração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEjCTA - RESCISÃO

I

da decisão;
I I '
02 (dois) dias úteis, contados da

- A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, çgm ás conseqüências contratuais
previstas na Lei nS

PARÁGRAFO PRI

PARÁGRAFO SE
poderá além d

contrato até o v

PARÁGRAFO TE
ampla defesa, s
úteis para se

motivadamente

CLÁUSULA DÉCI

PARÁGRAFO PR
casos especialís

antecedência, e

PARAGRAFO SE

concordância d

pelos serviços p
eles imputáveis

PARÁGRAFO T
cláusulas deste

CONTRATANTE.

PARÁGRAFO Ql
cessão total ou

concessionário

CLÁUSULA DÉCI

ANTE

OITAVASKfiGENC

O presente instr

mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS OUSUPRESSÕES

^âfbstr

admitira

registros

pi >

9 8.666/93.

[o, o Contratante
decorrentes do-íj

íih 1'?

contraditório e a

de 5 (cinco) dias

ratante adotar.

cificações, salvo
:om a necessária

[ços com a previa
CONTRATANTE,
os fatos e atos a

ireito, todas as

)A para com a

ATADA, a fazer

:, em relação ao
istrumento.

podendo ser alterado

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, §
12 da Lei nS 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLICAÇÃO
1Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei n2 8.666 de 21de junho de

1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE
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- Os preços dos serviços objeto deste contrato poderão ser reajustados.
Construção do Mercado (INCC-M)/ mediante solicitação do CONTRATADO 'após o interregno de 1 (um) ano

pelo' índice Nacional de Custo da

(computadas as eventuais prorrogações) contado da data prevista para
orçamento a que essa proposta se referir.

apresentação da proposta, ou do

I. IPARAGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que viera ser determinado pela legislação
entãoemvigor. j ;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajust '

PARAGRAFO TER

reajustamento d

CLÁUSULA VIGÉ:

Os casos omiss

demais legislaçõ

CLÁUSULA VIGÉ

Fica eleito o F

renunciando as

contratados, as:

evesoiNeto

CONTRATADA

o referente ao

uas alterações e

nte CONTRATO,

starem justos e
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