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CONTRATO Nº 001/2018 
 

Termo de Contrato celebrado entre O FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO 

DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA e a empresa 

WELLINGTON DAS NEVES SOBRINHO, referente à 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA 

ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA-PA    

 
 

O Fundo Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho de Conceição do 
Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de 
Conceição do Araguaia, Estado do Pará, à Avenida 07 de setembro, s/n, Centro - CEP 68.540-
000, Conceição do Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.497.073.0001-82, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Sra. Secretária  Núbia Aparecida 
Neiva Oliveira Martins, brasileira, Casada, CPF 037.291.986-37 e RG 1.753.773 SSP/MG, 
residente na Rua Inocêncio Costa, Nº 2024 – Setor Universitário - Conceição do Araguaia – PA 
CONTRATANTE, e por outro lado, a empresa Wellington das Neves Sobrinho, inscrita no 
CNPJ 24.205.708/0001-47 aqui representada por Wellington das Neves Sobrinho, inscrito no 
CPF N° 836.047.662-49 e RG n° 5221800 SSP/PA, residente e domiciliado à Rua Oito n.º4588 
– Emerêncio – Conceição do Araguaia – PA – CEP 68540-000, doravante denominado 
CONTRATADO,  mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 
GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, 
Conforme termo de referencia ANEXO I do edital, conforme itens respectivos; 
 
2. A entrega dos botijões obedecerá ao estipulado neste Contrato, como as disposições 
constantes dos documentos que integram o Processo nº 20180000012  - PREGÃO 
PRESENCIAL 001/2018 e que independente de transcrição, fazem parte integrante e 
complementar deste mesmo instrumento, no que couber. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA PREÇO 
UNITARIO 

PREÇO 
TOTAL 

01 RECARGA EM BOTIJÃO 
DE GÁS GLP 13 KG 

Unid. 200 PARAGÁS 94,00 18.800,00 
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O gás de cozinha GLP 13 kg deverá respeitar as discriminações contidas no Termo de 
Referência, sem defeitos ou avarias, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos 
competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO e etc - atentando-se o 
proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor), e outras editadas pela poder executivo deste 
Município.   

TOTAL GERAL 18.800,00 

 
        TOTAL GERAL:  R$ 18.800,00 (Dezoito mil e oitocentos reais). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO.  
 
2.1 O proponente vencedor deverá entregar os botijões de gás de cozinha no endereço da 

própria Secretaria de Assistência Social, Habitação e Trabalho e nos endereços das Unidades 

do CRAS NORTE, CRAS SUL, CREAS, CCI, UNIDADE DE ACOLHIMENTO, BOLSA FAMÍLIA, 

PETI, sempre que for acionado, mediante a solicitação do responsável, sendo que todos os 

custos relativos a entrega será do proponente vencedor.’  

 
2.2. Sempre que acionados, a entrega desses botijões de gás deverá ser imediata, a partir da 
solicitação, sendo que a solicitação para entrega será conforme a necessidade do Fundo 
Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho e de suas Unidades, da seguinte forma: 
 

• 60 (sessenta) botijões de gás para o Cras Norte e Sul; 

• 40 (quarenta) botijões de gás para o CCI 

• 20 (vinte) botijões de gás para o Peti 

• 50 (cinquenta) botijões de gás para a sede da secretaria 

• 10 (dez) botijões de gás para o Bolsa Familia 

• 10 (dez) botijões de gás para o Creas 

• 10 (dez) botijões de gás para a unidade de acolhimento 
 
2.3. Os botijões de gás, objeto desta Licitação, deverão ser fornecidos conforme as exigências 
de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle 
de qualidade industrial, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 
39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e outras editadas pelo 
Poder Legislativo deste Município.  
 
2.4. O objeto desse termo deverá ser fornecido de forma parcelada e estimativa, sempre que 
houver a necessidade, a partir da assinatura do contrato até findar a vigência do mesmo que se 
dará no dia 31 de dezembro do ano vigente ou o consumo de todo o quantitativo licitado e 
contratado, prevalecendo a situação que ocorrer por último, podendo ser prorrogado e alterado 
(art. 65, §1º da Lei de Licitações).    
 
2.5 - O servidor responsável designado como representante do Fundo Municipal de Assistência 
Social, Habitação e Trabalho, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato será 
designado pela Gestora do Fundo, sendo a Sra. Mislene Pereira Maciel Saraiva. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

3.1. Compete à CONTRATANTE: 

 

3.1.2 permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências para a 
entrega dos botijões de gás referentes ao objeto; 
 

3.1.3. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada; 
 

3.1.4. assegurar-se das boas condições dos botijões de gás, verificando sempre a sua 
qualidade e prazo de validade; 
 

3.1.5. fiscalizar, através do Chefe da Diretoria de Compras, o cumprimento das 
obrigações assumidas pela contratada; 
 

3.1.6. emitir, por intermédio do fiscal de contrato, relatórios sobre os atos relativos à 
execução do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos 
botijões de gás, à exigência de condições estabelecidas neste termo e à proposta de aplicação 
de sanções; 
 

3.1.7. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas 
neste termo. 

 

3.2 - Compete à CONTRATADA: 

 

3.2.1, Deverá o contratado iniciar imediatamente a entrega dos botijões de gás, 
entregando-os de acordo com o especificado no item 2.2 e ainda: 
 

3.2.2. responder pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Assistência 
Social, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega dos botijões de gás, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
Fundo; 
 

3.2.3 arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for desde que 
praticada por seus empregados durante a entrega dos botijões de gás; 
 

3.2.4. zelar pelo perfeito estado e entrega dos botijões de gás contratados, observando o 
prazo de validade dos botijões de gás, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer 
serem sanadas em até 24 (vinte quatro) horas, a contar da notificação; 

 
3.2.5. entregar os botijões de gás dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela 
boa técnica; 
 

3.2.6. manter durante o período de vigência do contrato um Preposto aceito pelo Fundo 
Municipal de Assistência Social, para representá-lo administrativamente sempre que for 
necessário; 
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3.2.7. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo 

mediante prévia e expressa autorização do Fundo Municipal de Assistência Social, Habitação e 
Trabalho; 
 

3.2.8. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato 

de assinatura deste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

4.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente, de acordo com o ITEM 16.1 DO EDITAL, 

contados da apresentação da nota fiscal/ fatura e documentação relativo ao domínio do 

contratante. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária na Conta Corrente 

nº 10.448-5, Agência 0914-8, Banco Brasil 

 

4.2 O presente contrato tem o valor global de R$ 18.800,00 (Dezoito mil e oitocentos reais). 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

5.1 O prazo de vigência contratual é a partir da assinatura do termo de contrato ate 31 de 
dezembro de 2018 ou a entrega de todo material licitado, o que vier ocorrer primeiro. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

6.1 O presente Contrato é celebrado mediante licitação na modalidade Pregão Presencial, 

conforme o estabelecido na Lei 10.520/2002 c/c a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 

7.1 O presente Contrato será publicado, em extrato, no Diário Oficial dos Municípios, conforme 

determina o Artigo 61, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 

8.1. O atraso injustificado no início da execução deste Contrato sujeitará a Contratada à multa 

de mora, a ser calculado sobre o valor anual do Contrato, sem prejuízo das demais sanções, 

inclusive a prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será aplicada na forma 

seguinte: 

 

a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%; 

 

b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, calculada sobre o 

valor do bem em atraso, limitada ao máximo de 10%, sem prejuízo da 

rescisão unilateral por parte do Executivo. 
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8.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no ato convocatório e neste 

instrumento, o Poder Executivo Municipal poderá, garantida a prévia defesa do contratado no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as 

seguintes sanções. 

 

a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações 

necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega dos 

bens, a critério do Executivo Municipal; 

 

b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado 

sobre o valor da nota de empenho; 

 

c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos. (artigo 7°, Lei n° 10.520/2002) 

 

8.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro do Fundo Municipalde 

Assistência Social, Habitação e Trabalho, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a 

respectiva notificação; 

 

 8.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada 

por ocasião do pagamento efetuado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, Habitação e 

Trabalho.  

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

9.1. O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

 Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, 

do art. 78, da Lei 8.666/93; Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de 

aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das 

partes, resguardando-se o interesse público; 

Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 

 

9.2 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, 

assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente 

de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

 

9.3 Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente 

contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse 

público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que 

assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

10.1. O objeto licitado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), 

nos termos do art.65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, salvo exceção prevista no § 2º do art.65 

consoante a redação dada pela Lei nº 9.648 de 27.05.98.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1. A despesa com a presente licitação correrá a conta da Dotação Orçamentária:  

 

PROGRAMA: 09.0909.08.122.0137.2010            ELEMENTO:3.3.90.30    FONTE:0130   
PROGRAMA: 09.0909.08.243.0131.2018            ELEMENTO:3.3.90.30    FONTE:0130     
PROGRAMA: 09.0909.08.244.0132.2030            ELEMENTO:3.3.90.30    FONTE:0130      
PROGRAMA: 09.0909.08.244.0137.2028            ELEMENTO: 3.3.90.30   FONTE:0140     
PROGRAMA: 09.0909.08.243.0125.1006            ELEMENTO:3.3.90.30     FONTE:0100     
PROGRAMA: 09.0909.08.243.0132.2019            ELEMENTO:3.3.90.30     FONTE:0130      
PROGRAMA: 09.0909.08.243.0131.2017            ELEMENTO:3.3.90.30     FONTE:0130    
PROGRAMA: 09.0909.08.122.1203.2011            ELEMENTO:3.3.90.30     FONTE:0130 
PROGRAMA: 09.0909.08.244.0125.2022            ELEMENTO:3.3.90.30     FONTE:0130 
 

                           

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

 

12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Conceição do Araguaia, Pará, com renúncia expressa a 

outros, por mais privilegiados que sejam para dirimir quaisquer questões fundadas neste 

Contrato.  Por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 
 Conceição do Araguaia - PA, 29 de Janeiro de 2018. 

 
 

 
_________________________________  
Núbia Aparecida Neiva Oliveira Martins 

 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social    
 
 

__________________________________  
Wellington das Neves Sobrinho 

CNPJ 24.205.708/0001-47 
 
 
 

Testemunha  Testemunha 
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