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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/1731 – PMC 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24, INC. V) Nº 021/2022 – PMC. 

 

CONTRATO Nº 099/2022 – PMC 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 – PMC, 

QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A 

EMPRESA ALÇA COMÉRCIO DE GÁS LTDA, 

CONFORME ABAIXO SE DECLARA. 

 

 Pelo presente instrumento, a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 19.121.415/0001-41, com sede na , s/nº – Centro – Colares/PA, CEP: 

68.785-000, neste ato representado por sua Gestora, Sra. TÁSSIA SUELLEN 

NASCIMENTO MONTEIRO, portadora da cédula de identidade n° 4852156 PC/PA e 

CPF/MF nº 949.320.422-72, residente e domiciliada neste Município de Colares, doravante 

denominada simplesmente de “CONTRATANTE” e, de outro lado à empresa ALÇA 

COMÉRCIO DE GÁS LTDA, com sede na Passagem Santa Rosa, nº 14, bairro: Centro,  

Colares/PA – CEP: 68.785-000, CNPJ 31.369.558/0001-72; Telefone: (91) 99164-5391, 

email: jhenniferpaixao25@gmail.com; neste ato, representada pelo senhora JHENNIFER 

MARTA DE MOURA PAIXÃO, portadora do RG nº 7298639 PC/PA e CPF nº 

024.255.752-10, residente e domiciliada na Avenida Senador Lemos, s/n, Santo Antônio de 

Tauá/PA, CEP: 68.786-000, doravante denominada simplesmente de “CONTRATADA”, 

tem ajustado o presente contrato administrativo de fornecimento Gás Liquefeito de Petróleo 

– GLP, de forma parcelado, nos moldes e demais disposições que  determina a Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, assim como no decreto nº 

9.412/2018, combinada com as normas do direito público pertinentes e subsidiariamente pela 

legislação civil em vigor, em decorrência  do procedimento licitatório – DISPENSA DE 

LICITAÇÃO Nº 021/2022 – PMC, que vincula as partes, nos moldes das cláusulas que 

estipulam e aceitam, a seguir indicadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA DESCRIÇÃO:  

1.1 - A presente licitação tem por objeto a DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade 

com o ART. 24, INC. V, para contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de recarga 

gás liquefeito de petróleo apresentado envasado em botijões de 13 kg, para atender as 
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necessidades das secretarias, fundos municipais do município de Colares/PA, conforme 

edital, proposta apresentada, que para todos os fins e efeitos legais, passam a fazer parte 

integrante deste contrato. 

1.2 Descrição, quantitativo e valor do objeto: 

Item Descrição Unid. Qtd. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 

Gás Liquefeito de Petróleo – GLP 

(somente o gás) apresentado 

envasamento em botijões de 13 kg, 

e entregue no endereço da 

secretaria requisitante 

UNID 200 R$ 130,00 R$ 26.000,00 

TOTAL R$ 26.000,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E 

FORMA DE FORNECIMENTO: 

2.1 – Este contrato terá sua vigência no período compreendido entre 04 de agosto de 2022 

a 03 de agosto de 2023, podendo ser prorrogado, conforme o interesse das partes, 

obedecendo os limites legais; 

2.2 – O Contratado iniciará o Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, a partir 

da assinatura deste contrato; 

2.3 – O Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP ao contratante será realizada de 

forma parcelada, de acordo com a necessidade do contratante, a qualquer dia da semana no 

outro local indicado na ordem ou na requisição de fornecimento expedida pelo contratante, 

que indicará o local para entrega do objeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE 

PAGAMENTO: 

3.1 – O Contratante pagará a contratada pelo fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – 

GLP, estipulado neste contrato, o valor anual estimado de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil 

reais), sendo de forma parcelada, mensalmente, conforme a quantidade requisitada em até o 

10º dia após o recebimento da nota fiscal/fatura, conforme o  

Item 9 do edital de dispensa de licitação. 

3.2 – Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 

através de transferência bancaria na Conta Corrente nº 17787-3, da Agencia nº 01496, do 

Banco Bradesco de propriedade da Contratada. 

3.3 - Obedecidas às formalidades legais O PAGAMENTO será efetuado em até 10 (dez) dias 

úteis após o fornecimento, comprovadamente, após a LIQUIDAÇÃO de Nota Fiscal válida, 
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a qual deverá ser apresentada junto ao recibo, e ATESTADA pelo servidor responsável da 

contratante, e protocolada a tempo, após o correto recebimento, devidamente acompanhada 

das Certidões Federal Conjunta Negativa de Débitos, Estadual (Tributaria e Não Tributaria), 

Municipal, FGTS, CNDT e outras por leis exigidas, devida e obrigatoriamente regulares e 

atualizadas sob pena de violação ao dispositivo no § 3º do art. 196 da Constituição Federal 

1988.  

3.4 - A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação 

e reapresentação.  

3.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante contratada, enquanto pendente qualquer 

obrigação legal ou contratual, sem que isso gere direito à alteração dos preços ou de 

compensação financeira por atraso no pagamento.  

3.6 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, 

o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.  

3.7 -  Não haverá pagamento de qualquer adicional ao preço ajustado 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E 

RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO: 

4.1 – Obriga-se o contratado às seguintes providências e procedimentos, além de outras 

obrigações previstas neste contrato: 

4.1.1– Efetivar o fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, parceladamente no 

decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura deste instrumento contratual; 

4.1.2– O Contratado deverá fornecer Gás Liquefeito de Petróleo – GLP conforme a 

solicitação autorizada pelo contratante. 

4.1.3– Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 

supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 

contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham 

incidir sobre o objeto desta Dispensa de Licitação, bem como apresentar os respectivos 

comprovantes, quando solicitados pela contratante; 

4.1.4 - Responsabilizar pelos prejuízos causados à contratante ou a terceiros, por atos de seus 

empregados ou prepostos. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

5.1 – Obriga-se o Contratante às seguintes providências e procedimentos, além de outras 

obrigações previstas neste contrato: 
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5.1.1 – Expedir solicitação de fornecimentos em papel timbrado da contratante, assinados 

pelo gestor de fundo; 

5.1.2 – Providenciar o pagamento de todas as solicitações expedidas que estejam 

devidamente em conformidade com o estabelecido no edital de dispensa de licitação para o 

fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP; 

5.1.3 – Comunicar ao contratado qualquer suspeita de irregularidade na execução deste 

contrato, e requerer a este as providências cabíveis. 

CLAUSULA SEXTA – DA RECISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

6.1 – O presente contrato poderá ser rescindido consensualmente por ambos signatários, sem 

incidência de multa ou indenização: ou unilateralmente, com justa causa (inadimplemento 

contratual) ou sem justa causa: 

6.1.1 – Ocorrendo rescisão sem justa causa, aquele que rescindir pagará multa na proporção 

de 7% (sete por cento) do valor global do contrato para a outra parte; 

6.1.2 – Havendo justa causa para rescisão contratual, o culpado pagará a proporção indicada 

no item 6.1.1, desta cláusula ao inocente; 

6.1.3 – Ocorrendo causas supervenientes, imprevistas, o contratante poderá, no uso de 

prerrogativas excepcionais, rescindir ou alterar o contrato unilateralmente, se convier ao 

interesse público, através de ato devidamente fundamentado; sem aplicação de qualquer 

penalidade ou indenização, conforme previsão contida nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 

nº 8.666/93; e poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência do contrato, mediante 

comunicação escrita. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 

7.1 – Em caso de inexecução total das obrigações deste contrato, bem como de ocorrência 

de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, sujeitar-se-á o contratado, 

sendo-lhe garantida ampla defesa, as seguintes penalidades: 

 I – advertência; 

 II – multa de 0,5% (meio por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso na 

solicitação do fornecimento requisitado, a cada ocorrência de atraso; 

 III – Multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, quando o contratado 

se recusar a cumprir as obrigações assumidas expressamente, e quando executar o 

fornecimento com especificações diversas daquelas definidas no contrato e no edital, a cada 

ocorrência das causas; 

 IV – Rescisão Contratual; 
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 V – Suspensão temporária do direito de participar em licitações promovidas pelo 

contratante, ou impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

 VI – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com administração pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou penalidade, conforme prezo indicado. 

7.2 – O valor das multas aplicadas será descontado dos créditos do contratado pendentes de 

pagamentos pelo contratante; revertendo em favor da Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 

7.3 – Não havendo crédito a ser pago para o contratado, o valor das multas aplicadas será 

inscrito na dívida ativa do Município de Colares, e cobrado mediante execução judicial. 

7.4 – As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada 

a defesa prévia do contratado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

7.5 – O pagamento das multas não eximirá a contratada de corrigir as irregularidades que 

deram causa a penalidade, no prazo estipulado pela contratante. 

7.6 – O contratante deverá notificar a contratada, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis, 

autuando-se o respectivo processo administrativo, que será apensado aos autos do processo 

licitatório. 

7.7 – As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias 

excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escritos, fundamentadas em fatos 

concretos, facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do contratante, 

desde que formuladas no prazo máximo de 5 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

8.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Contratante, 

obedecidas aos elementos de classificação orçamentaria da Lei Orçamentária do Município, 

exercício 2022: 

Funcional Programática: 

08 122 0008 2.044 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 

08 244 0008 2.071 – Manutenção do Centro de Ref. de Assist. Social – CRAS 

08 243 0008 2.055 – Manutenção do Conselho Tutelar dos Dir. da Criança e do Adolescente 

08 244 0008 2.061 – Manutenção do Programa Apoio ao Cidadão e Comunidade Carentes. 

Elemento de despesa: 
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3.3.90.30.00 – Material de consumo. 

 

CLÁUSULA NONA -  DA FISCALIZAÇÃO: 

9.1 – A fiscalização do contrato, desde o início até o término, atuará no interesse exclusivo 

do contratante, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade do contratado, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

9.2 – Fica designado o servidor Nardin da Silva Santos Júnior, cargo: Agente 

Administrativo, RG nº 3530968 PC/PA e CPF/MF nº 698.167.942-68, lotado na Secretaria 

Municipal de Assistência Social, para representar a Assistência Social, no exercício do dever 

de acompanhar e fiscalizar a execução do presente instrumento contratual, nos termos do art. 

67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 

10.1 - Fica eleito o Termo Judiciário de Colares, para dirimir quaisquer dúvidas do presente, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

E por estarem de acordo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 

02 (duas) testemunhas, para que produza seus efeitos legais 

 

Colares/PA, 04 de agosto de 2022. 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Tássia Suellen Nascimento Monteiro  

Secretária Municipal de Assistência Social 

Contratante  

 

 

ALÇA COMÉRCIO DE GÁS LTDA  

Jhennifer Marta de Moura Paixão 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 

1º________________________________ 

CPF: 

 

2º________________________________ 

CPF: 


		2022-08-05T09:05:43-0300
	ALCA COMERCIO DE GAS EIRELI:31369558000172


		2022-08-04T11:21:39-0300
	MARIA LUCIMAR BARATA:10385355220


		2023-03-07T12:20:20-0300
	TASSIA SUELLEN NASCIMENTO MONTEIRO:94932042272




