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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS 
 

Contrato de fornecimento de mercadorias nº 373/2021, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA - ME. 
 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor  CLEBER FONTANA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, doravante designado CONTRATANTE e de outro, NOVA GERAÇÃO 
ALIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
24.411.938/0001-62, estabelecida na Rua MARINGA, 13, CEP: 85605010, Bairro VILA NOVA, na cidade de 
FRANCISCO BELTRÃO/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da 
Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato de fornecimento de mercadorias 
em decorrência da licitação realizada através do processo de Pregão nº 120/2020, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente termo é o fornecimento de material de limpeza, higienização e EPI’s em atendimento 
as Secretarias de Assistência Social e Saúde, tendo em vista as ações preventivas e corretivas do 
Coronavírus (COVID-19), de acordo com as especificações abaixo: 
 
Lote Item Código  

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário R$ 
Preço total 

R$ 

001 10 75005 KIT HIGIENE – CONTENDO 
PRODUTOS DE PRIMEIRA 
QUALIDADE ABAIXO RELACIONADOS: 
- 02 pacote de absorvente higiênico, com 
abas, cobertura suave, com gel tripla 
proteção, pacote contendo 08 unidades – 
MARCA SUAVE; 
- 01 creme dental com flúor – 
embalagem de 180 gramas – MARCA 
FREDENT; 
- 02 kg sabão em pó de primeira 
qualidade para lavagem de roupas, com 
micropartículas que agem durante a 
lavagem, embalagem de papelão 
impermeabilizado, com prático sistema 
de abertura, na embalagem deverá 
constar a data de fabricação, validade, 
número de lote e registro na Anvisa/MS – 
unidade 1 kg – MARCA KLIP; 
- 02 litros de água sanitária, composição 
química hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 
a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiros, pias. 
Embalagem 1 ou 2 litros – MARCA LAR; 
- 05 sabonete sólido suave cor branca, 
para higiene pessoal, de 90 gramas – 
MARCA VIDA; 
- 02 detergente líquido neutro, com 
glicerina, para remoção de gorduras de 
louças, talheres e panelas (testado 
dermatologicamente). Embalagem de 
500 ml – MARCA LAR; 
- 02 álcool gel antisséptico, concentração 
70%, sem fragrância ou cheiro, prazo de 
validade mínima de 06 (seis) meses, 

várias 
marcas 

UN 500,00 48,50 24.250,00 
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contados da data de entrega. 
Embalagem com mínimo de 450 ml – 
MARCA LAR; 
- 01 kg de sabão em barra glicerinado 
neutro multiuso, embalagem com 05 
barras de 200 gramas cada de 1ª 
qualidade. O produto deverá possuir 
registro/notificação na Anvisa, 
composição e prazo de validade mínima 
de 06 (seis) meses contados da data de 
entrega – MARCA ZAVASKI. 
1000 Unidades – Assistência Social 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A entrega da mercadoria CONTRATADA deverá ser executada em estrita 
obediência ao presente Contrato, assim como ao Pregão nº 120/2020.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
O preço ajustado para o fornecimento da mercadoria CONTRATADA e ao qual o CONTRATANTE se obriga 
a adimplir e a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 24.250,00 (vinte e quatro mil, duzentos e 
cinqüenta reais). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O presente contrato não prevê atualização de valores. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo 
Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento 
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada 
pela mesma. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação 
ocorrerão por conta dos Recursos Outras transferências voluntárias públicas – COVID 19, Transferências 
do sistema único de assistência social – COVID 19, Bloco de custeio das ações e serviços públicos de 
saúde e Prestação pecuniária do poder judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - COVID, da 
seguinte dotação orçamentária: 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,   
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidade assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na 
aprovação definitiva do recebimento das mercadorias. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos serão realizados pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade. 
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PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3161 EA 06.007 08.122.0801.2.200 
3.3.90.30.22.00 

 
1022 

 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do 
domicílio/sede da CONTRATADA e da quitação da Dívida Ativa da União.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
Os produtos objeto deste termo deverão ser entregues (sem ônus de entrega), de  acordo com as 
especificações de cada item do ANEXO I do edital e da cláusula primeira deste termo, parceladamente, 
conforme as solicitações, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Otaviano 
Teixeira dos Santos nº1306, Centro  e na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Otaviano 
Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro, no Município de Francisco Beltrão- PR. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá atender as solicitações da Municipalidade no prazo 
máximo de 07 (sete) dias úteis, contados do momento do recebimento da nota de empenho, confirmação 
por e-mail ou contato telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas e o prazo de que trata 
este parágrafo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante 
o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período 
de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de assinatura deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
1. Os objetos deste contrato serão dados como recebidos conforme: 
 
1.1. Recebimento Provisório: A partir da data da entrega do objeto solicitado, o Responsável Técnico do 
Departamento solicitante e fiscal do contrato, responsável pelo Recebimento, das Secretarias Municipais de 
Assistência Social e da Saúde terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para conferência da Nota Fiscal, 
data de validade dos produtos, lote, quantidade, bem como verificar a conformidade do 
equipamento/produto com o solicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram divergências entre o bem 
solicitado e o entregue, o fiscal do contrato deverá rejeitá-lo e solicitar a reposição num prazo de 72h 
(setenta e duas horas) contados do recebimento da notificação formal pela CONTRATADA. 
 
1.2. Recebimento Definitivo: Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e estando 
todos os produtos em conformidade com o contrato, o fiscal responsável pelo recebimento atestará na Nota 
Fiscal o recebimento definitivo encaminhando a mesma para os tramites legais de pagamento. 
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1.3. A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento definitivo 
da mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a Nota de Empenho/contrato. 
 
1.4. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram 
realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será 
notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 
 
1.5. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos 
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às 
suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 
garantia. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VALIDADE, DAS EMBALAGENS E TRANSPORTE DOS 
PRODUTOS 
2.  
1. Os produtos deverão ser entregues com validade de uso vigente de no mínimo 70% e deverão estar 
acondicionados em embalagem original, de acordo com a Legislação Sanitária vigente. 
 
2. Os produtos deverão ter prazo de garantia de no mínimo 12 (doze) meses. 
 
3. Serão devolvidos todos os produtos entregues fora do prazo de validade acima citado, para substituição, 
correndo à custa da devolução às expensas da CONTRATADA, podendo ainda sofrer as penalidades por 
inadimplência contratual. 
 
4. As embalagens para entrega dos produtos devem conter requisitos mínimos a seguir: nome comercial, 
apresentação, data da fabricação, data de vencimento, número do lote, número de registro no Ministério da 
Saúde. 
 
5. O texto e demais exigências legais previstas para os produtos devem estar em conformidade com a 
legislação do Ministério da Saúde e do Código de Defesa do Consumidor. 
 
6. Não serão recebidos produtos que tenham sido transportados com outros materiais de natureza tóxica, 
que estejam com suas embalagens adulteradas ou, que o veículo de transporte apresente sujidades e/ou 
temperatura inadequada. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
1. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos que contenham Registro/notificação/cadastro junto a 
ANVISA, conforme requisitos técnicos constantes na Lei Federal n.º 6.360/1976 e demais requisitos 
técnicos definidos em regulamentação específica da ANVISA. 
 
2. A CONTRATADA deverá fornecer produtos que preencham os requisitos básicos estabelecidos pela 
legislação em vigor, em especial os requisitos técnicos constantes na Lei Federal n.º 6.360/1976, Portaria nº 
15/88, Resolução RDC nº 14/2007 e demais requisitos técnicos definidos em regulamentação específica da 
ANVISA. 
 
3. A CONTRATADA deverá realizar a entrega do produto solicitado em estrita conformidade com as 
especificações contidas no Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas 
retificações, quer seja no preço, prazo de entrega ou demais condições estabelecidas entre as partes. 
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4. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela entrega dos produtos, respondendo civil e 
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, 
preposto, ou terceiros, na execução do contrato, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar ao 
CONTRATANTE e a terceiros. 
 
5. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela entrega dos produtos, respondendo por danos e 
desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou 
preposto ao CONTRATANTE e a terceiros, desde que fique comprovada sua culpa ou dolo, não excluindo 
ou reduzindo esta responsabilidade o acompanhamento realizado pelo CONTRATANTE, de acordo com o 
art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
 
6. Os produtos deverão ser acondicionados conforme norma do fabricante, devendo garantir proteção 
durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas na 
legislação em vigor e em conformidade com as normas vigentes. 
 
7. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as normas de segurança, ambiental, higiene e 
medicina do trabalho. 
 
8. A CONTRATADA deverá entregar, durante toda a vigência do contrato, a mesma marca dos produtos 
apresentados na proposta. 
 
9. Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura deste termo. Caso ocorra algum 
problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve–se 
encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor do contrato. 
 
10. Todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto 
desta licitação, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 
 
11. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 
1. A recusa da CONTRATADA em retirar e devolver devidamente assinado o contrato importará na 
aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens 
que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para 
retirada e devolução devidamente assinada.  
 
2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento do contrato, sem prejuízo da 
devolução dos produtos/materiais, caso este não atenda o disposto no edital, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas em regulamento. 
 
3. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vinte e 
quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração ou 
continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar ao cancelamento do contrato. 
 
4. Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos 
caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do 
contraditório. 
 
5. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 
a) infringência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato. 
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES 
 
As condições estabelecidas no Pregão nº 120/2020 e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são 
partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
  
1. Caberá a Sra. GENIR FAVERO GALVAN, inscrita no CPF/MF sob o nº 580.861.109-15, representante da 
DETENTORA DA ATA, a responsabilizar-se por:  

 

1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização. 
1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
correção das falhas detectadas. 
 
2. O recebimento do bem, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado 
pelas Servidoras: Clarice da Costa Spada, da Secretaria Municipal de Assistência Social, inscrita no  
CPF nº 018.541.389-79, e-mail: claricespada@hotmail.com, telefone (46)3520-2194 e Carla Schroeder, 
da Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CPF nº 880.763.269-15, e-mail: 
crb.schroeder@hotmail.com, telefone (46)3520-2136, a fim de verificar a conformidade dele com as 
especificações técnicas dispostas no mesmo, junto ao representante da CONTRATADA, assim como 
solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas 
no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das 
penalidades cabíveis. 
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3. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de Saúde, Senhor MANOEL 
BREZOLIN, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.066.200-20 portador do RG nº 7.731.242-0. 
 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 
 
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

Francisco Beltrão, 03 de maio de 2021. 
               
 

CLEBER FONTANA 
        CPF Nº 020.762.969-21 

 NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA - ME 

PREFEITO MUNICIPAL  CONTRATADA 

CONTRATANTE  GENIR FAVERO GALVAN 

  CPF Nº 580.861.109-15 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  MANOEL BREZOLIN,  
 

 
 
 

 


