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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165.2021.03.9.024 

CONTRATO, QUE ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALENQUER E DE OUTRO LADO A 
EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE 
AGUIAR - EPP, COMO ABAIXO VAI 
MELHOR DECLARADO. 

Pelo presente instrumento, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE ALENQUER-PARÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 03.445.984/0001-02, com sede 
à Rua José Leite de Melo, 1500 – São Cristóvão – Alenquer Pará, neste ato representado pela 
Secretária Municipal de Assistência Social, Sr.ª Maria Dielly Lima de Souza, portador da 
Cédula de Identidade nº 9534573 PC/PA, inscrito no CPF/MF nº 012.849.782-30, residente e 
domiciliado na Rua Novo Horizonte, s/nº, Bairro Esperança – Alenquer-Pará, doravante 
denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa DOMINGOS SOUSA DE 
AGUIAR - EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
sob o nº 34.683.771/0001-42 sediada a Av. Magalhães Barata, nº 779, Bairro Aparecida, 
Santarém - Pará, neste ato representado pelo Sr. DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR, 
brasileiro, portadora da Cédula de Identidade nº 1364531 SSP/PA e CPF nº 195.825.792-34, 
residente e domiciliado à Rua Galdino Veloso, nº 227, Bairro Centro, Santarém - Pará, 
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, mediante às normas 
disciplinares da Lei nº 10.520 de 17 julho de 2002, do Decreto nº 10.024 de 02 de setembro 
de 2019, do Decreto nº 7.892 de 23 janeiro de 2013, da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 junho 1993, e as 
exigências acima citada e mediante as Cláusulas e condições a seguir expressas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, 
PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, DA PREFEITURA DE ALENQUER/PA, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I-A, QUE 
INTEGRA ESTE DOCUMENTO, conforme descrição abaixo: 
2.  

ITEM  DESCRIÇÃO QTD UND VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL  
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1 

BRINQUEDO, TIPO CARRO, DIVERSOS 
MODELOS, MATERIAL PLÁSTICO, 
DIMENSÕES 
C. 18,5 X L. 6,5 X A. 7,0 CM NO MÍNIMO, 
EMBALAGEM CAIXA OU ENCARTELADO, 
APROVADO PELO INMETRO. 

1.500 UND. R$ 5,30 R$ 7.950,00 

2 

BRINQUEDO, TIPO KIT COZINHA NA 
CAIXA, 
COM NO MÍNIMO 05 PEÇAS, MATERIAL 
PLÁSTICO, ENCARTELADO, MODELOS 
VARIADOS, APROVADOS PELO INMETRO. 

1.500 UND. R$ 8,30 R$ 12.450,00 

3 

BRINQUEDO, TIPO CARRO NA CAIXA 
MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES C. 22 X 
1.9,5 X A. 10 CM NO MÍNIMO, 
EMBALAGEM CAIXA OU 
ENCARTELADO, APROVADO PELO 
INMETRO. 

1.000 UND. R$ 5,70 R$ 5.700,00 

4 

BRINQUEDO, TIPO BONECA, COM 
CABELO, 
COM ROUPA, MATERIAL PLÁSTICO, 
ALTURA 
DE APROXIMADAMENTE 50 CM, 
EMBALAGEM 
NA CAIXA, APROVADO PELO INMETRO. 

1.000 UND. R$ 27,80 R$ 27.800,00 

5 

JOGO DE RAQUETE, PEÇAS EM MATERIAL 
PLÁSTICO, COM DUAS RAQUETES E NO 
MÍNIMO 01 BOLA, ENCARTELADO, 
APROVADO 
PELO INMETRO. 

1.000 UND. R$ 5,80 R$ 5.800,00 

6 

JOGO, TIPO DOMINÓ, PEÇAS EM 
MATERIAL 
PLÁSTICO, EMBALAGEM CAIXA, 
APROVADO 
PELO INMETRO. 

1.000 UND. R$ 7,30 R$ 7.300,00 

7 
BRINQUEDO TIPO BOLA DE FUTEBOL, 
MATERIAL EMBORRACHADO, APROVADO 
PELO INMETRO. 

3.000 UND. R$ 4,50 R$ 13.500,00 

     R$ 80.500,00 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. Os preços do fornecimento são aqueles constantes da Planilha apresentada pela 
CONTRATADA, sendo que o valor total do contrato é de R$ 80.500,00 (Oitenta Mil e 
Quinhentos Reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

3.1. A CONTRATADA ficará obrigada a cumprir os prazos apresentados em sua proposta e 
aceitos pela administração para o fornecimento dos produtos, contado a partir do recebimento 
da autorização da Ordem de Serviço expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALENQUER/PA. 
3.2. Prestar os fornecimentos/objeto licitado imediatamente, contados a partir da ordem de 
serviço/fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Alenquer. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

4.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 024-
2021-SEMAS, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei 
nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

5.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, 
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma 
legal. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

6.1. O prazo de vigência do(s) contrato(s) será da data da assinatura a 31/12/2021 conforme 
dotação orçamentaria, conforme art. 57 da Lei nº 8.666/1993, com validade e eficácia legal 
após a publicação do seu extrato na imprensa oficial, tendo início e vencimento em dia de 
expediente, devendo se excluir o primeiro dia e incluir o último. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

7.1. Fornecer a CONTRATANTE o número dos telefones celulares dos responsáveis 
técnicos para o caso de contato imediato. Além do fornecimento do número, o telefone celular 
deverá estar permanentemente ativo e em poder do profissional supracitado; 
7.2. Manter durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, incluindo a 
atualização de documentos de controle e arrecadação de tributos e contribuições municipais, 
estaduais e federais; 
7.3. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 
no objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado; 
7.4. Comunicar imediatamente, por escrito, à CONTRATANTE, por meio da fiscalização do 
contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam 
adotadas as providências de regularização necessária; 
7.5. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor indicado pela 
CONTRATANTE para acompanhamento da execução do contrato, prestando todos os 
esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas, por 
intermédio do preposto indicado; 
7.6. Manter os seus colaboradores sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE 
quando em trabalho na Secretaria Municipal de Assistência Social de Alenquer, porém sem 
qualquer vínculo empregatício com este órgão; 
7.7. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do objeto, nos termos da legislação 
vigente e exigências contidas no edital, observadas as especificações, normas e outros 
detalhamentos; 
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7.8. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia dos produtos e serviços, reservando 
a CONTRATANTE o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados; 
7.9. Responder, civil, penal e administrativamente por quaisquer danos materiais ou pessoais 
ocasionados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros, por seus 
empregados, por sua ação ou omissão, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho, no 
fornecimento dos produtos contratados, inclusive por acidentes, morte, perda ou destruições, 
devidamente apurado por competente processo administrativo, com direito ao contraditório e 
a ampla defesa; 
7.10. Fornecer os itens/produtos imediatamente, contados a partir da Ordem de Fornecimento 
emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Alenquer. 
7.11. Substituir, no prazo de 1 (um) dia útil, a partir do recebimento da comunicação expedida 
pelo fiscal do contrato todo e qualquer produto entregue com alteração em sua composição ou 
sem condições de uso; 
7.12. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração, conforme descrições expressas no 
contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

8.1. Caberá ao CONTRATANTE: 
8.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente 
designado, que será o responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fiel cumprimento 
das condições de fornecimento do objeto contratado, bem como pela atestação do 
fornecimento dos produtos à Secretaria Municipal de Assistência Social, segundo a qual 
anotará em registro próprio todas as ocorrências que julgar relevantes; 
8.1.2. Colocar à disposição da CONTRATADA e de seus funcionários todos os 
esclarecimentos solicitados e dirimir eventuais dúvidas da CONTRATADA quando esta os 
solicitar, bem como prestar as informações necessárias para a perfeita execução do 
fornecimento objeto deste instrumento; 
8.1.3. Dar imediata ciência à CONTRATADA de quaisquer irregularidades ocorridas 
durante os fornecimentos dos produtos; 
8.1.4. Efetuar os pagamentos na forma convencionada no instrumento contratual, dentro do 
prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas; 
8.1.5. Acompanhar o fornecimento dos serviços e avaliar a sua qualidade, manifestando-se 
formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de 
sanções, alterações e faltas e defeitos, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, 
podendo rejeitá-los, mediante justificativa; 
8.1.6. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do contrato e exigir o cumprimento 
de todos os compromissos assumidos pela licitante contratada de acordo com as cláusulas 
contratuais e em consonância com proposta adjudicada e homologada; 
8.1.7. Tratar os funcionários da CONTRATADA com respeito e dignidade; 
8.1.8. Não exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo 
reportar-se somente ao preposto ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contratação prever o atendimento direto com os colaboradores do fornecedor; 
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8.1.9. Facilitar o acesso do preposto da CONTRATADA e demais colaboradores da licitante 
às dependências da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
ALENQUER para o fornecimento dos serviços. 

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. O fornecimento objeto deste contrato será acompanhado e fiscalizada por servidor 
devidamente autorizado pela CONTRATANTE, designado para esse fim. 
9.2. O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com o serviço, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados, no qual a existência de um servidor (fiscal do contrato) da 
CONTRATANTE não elide ou diminui de qualquer forma a responsabilidade da 
CONTRATADA. 
9.3. A fiscalização da execução dos serviços será exercida pela servidora Sra. SILVIA 
SOARES DE PAIVA, RG: 6289834 PC/PA e CPF: 013.259.842-64 à qual competirá velar 
pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no contrato, inclusive 
quanto à aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor, em conformidade com o 
previsto no Contrato e na proposta da CONTRATADA. 
9.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas a autoridade competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE ALENQUER-PA, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 
9.5. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste 
contrato, desde que aceito pela Administração da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO 

10.1. A atestação do serviço caberá à servidor do CONTRATANTE designado para este fim 
representando o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA 

11.1. A despesa e os recursos com o fornecimento dos itens de que trata o objeto, está a cargo 
da dotação orçamentária prevista no orçamento fiscal vigente: 

ÓRGÃO - 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 0301 - Fundo Municipal de Assistência Social 

Proj. Ativ. 08.122.0012.2.068 – Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social 
Cl. Econômica: 33.90.30.00 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 10010000 – Recursos Ordinários 

Proj. Ativ. 08.244.0012.2.086 – Piso Fixo de Media Complexidade-PAEFI 
Cl. Econômica: 33.90.30.00 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 13120000 – Transferência de Convênios a Assistência Social 
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Proj. Ativ. 08.244.0012.2.088 – Piso Básico Fixo-Atenção Integral a Família-
PAIS/CRAS 
Cl. Econômica: 33.90.30.00 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 13120000 – Transferência de Convênios a Assistência Social 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será realizado por meio da retribuição à Contratada com a importância 
correspondente ao item contratado, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar do 
recebimento definitivo, por intermédio de crédito bancário, à vista da apresentação da 
respectiva Nota Fiscal, desde que comprovada à regularidade de sua situação fiscal. 
12.2. Após o fornecimento dos materiais elétricos a CONTRATADA apresentará para fins de 
pagamento, as seguintes documentações válidas: 

12.2.1. Nota Fiscal emitida em nome da CONTRATANTE; 
12.2.2. Certidão de Regularidade Junto ao FGTS; 
12.2.3. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa 
da União; 
12.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
12.2.5. Certidão Negativa Tributária e não Tributária (SEFA); 
12.2.6. Certidão Negativa (Município); 
12.2.7. Ateste do fiscal do contrato. 

12.3. Em original ou em fotocópia autenticada no Setor Financeiro da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALENQUER-PA, situado na Rua José Leite 
de Melo, 975 – Planalto – Alenquer Pará, para fins de liquidação e pagamento, mediante 
ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor, até o 30° (trigésimo) dia contado 
da entrega dos documentos. 
12.4. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALENQUER-PA, 
poderá recusar o pagamento se no ato da atestação, os serviços fornecidos não estiverem de 
acordo com a especificação apresentadas no objeto licitado; 
12.5. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALENQUER-PA 
poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações 
devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão, quando for constatado que os 
serviços entregues divergem das especificações contidas no termo de referência e da proposta 
apresentada pela contratada; 
12.6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou 
de compensação financeira por atraso de pagamento: 
12.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela 12.4. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE ALENQUER-PA entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento 
da parcela, será a seguinte: 
EM = I x N x VP 
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Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = 
Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX) / 365   => I = (6/100)/365 => I = 0,0001644 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
12.8. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 
apresentada posteriormente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. O presente contrato poderá ser alterado ou modificado desde que haja interesse da 
Administração, assim como acréscimos ou reduções e reequilíbrio financeiro do presente, 
desde que comprovado e fundamentado o seu pedido, após consulta à CONTRATADA e 
CONTRATANTE, os mesmos sejam considerados viáveis, nos termos do artigo 65 e 
seguintes da Lei n.º 8.666/93. 
13.2. Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado ou no prazo de 
entrega contratual, serão acordados ajustes apropriados, que deverão ser formalizados através 
do Termo Aditivo. 
13.3. As modificações que implicarem em aumento do preço pactuado na cláusula segunda 
não excederão 25% (vinte e cinco por cento) do referido preço. 
13.4. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese 
de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, 
deverá ser precedida de provas documentais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

14.1. No interesse da Administração (CONTRATANTE), o valor inicial atualizado deste 
contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
14.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 
14.1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, 
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

15.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, resultante do Pregão Eletrônico 024-
2021-SEMAS, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, A 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALENQUER-PA, órgão 
responsável pelo processo/contrato, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante 
contratada as sanções a seguir relacionadas: 
15.1.1. - Advertência, consistente na admoestação formal à licitante sobre o descumprimento 
de obrigação legal, aplicável nas ocorrências consideradas de ínfimo grau lesivo, assim 
entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da 
contratação; 
15.1.2. - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução 
total do contrato; 
15.1.3. - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante contratada, 
injustificadamente ou por motivo não aceito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALENQUER-PA, órgão responsável, deixar de atender 
totalmente à solicitação emitida pela SEMAS; 
15.1.4. - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante contratada, 
injustificadamente ou por motivo não aceito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALENQUER-PA, órgão responsável deixar de atender 
parcialmente a solicitação emitida pela SEMAS 
15.1.5. - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALENQUER-PA por até 02 
(dois) anos. 
Obs.: as multas previstas nos subitens 15.1.2, 15.1.3 e 15.1.4 desta Condição serão recolhidas 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial expedida pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALENQUER-PA. 
15.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 
15.2.1. - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato; 
15.2.2. - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
15.2.3. - Comportar-se de modo inidôneo; 
15.2.4. - Fizer declaração falsa; 
15.2.5. - Cometer fraude fiscal; 
15.2.6. - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
15.2.7. - Não celebrar o contrato; 
15.2.8. - Deixar de entregar documentação exigida no certame; 
15.2.9. - Apresentar documentação falsa. 
15.3. Além das penalidades citadas, a licitante contratada ficará sujeita, ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALENQUER-PA e, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93. 
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15.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALENQUER-PA, em 
relação a um dos eventos arrolados nas condições 15.1. e 15.2. e seus subitens da 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES, a licitante vencedora ficará isenta 
das penalidades mencionadas. 
15.5. As sanções de advertência, suspensão temporária, declaração de inidoneidade, de 
impedimento de licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE ALENQUER-PA poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com a 
de multa, havendo, assim, possibilidade de desconto das multas nos pagamentos a serem 
efetuados à contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 

16.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 
16.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
16.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA 
DA CONTRATADA 

17.1. Este contrato está vinculado aos termos deste Edital de Pregão Eletrônico nº 024-
2021-SEMAS e aos termos das propostas da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

18.1. As questões decorrentes do fornecimento deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de 
ALENQUER - PARÁ, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
18.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo. 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER, ESTADO DO PARÁ, AOS 13 DIAS 
DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE UM. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALENQUER 

CNPJ: 03.445.984/0001-02 
Maria Dielly Lima de Souza 

Secretária Municipal de Assistência Social 
Decreto nº 150/2021 

CONTRATANTE 
 

Testemunhas: 
 
1) _______________________________ 

CPF: 
 
2) _______________________________ 

CPF: 
 

DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - 
EPP 

CNPJ: 34.683.771/0001-42 
DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR 

CPF: 195.825.792-34 
CONTRATADO 
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