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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS 
 

Contrato de fornecimento de mercadorias nº 1094/2021, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa CANEI & CANEI LTDA. 
 
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, CANEI & CANEI 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.399.207/0001-43, estabelecida 
na Avenida Dom Agostinho José Sartori, 3191, CEP: 85601400, Bairro São Cristóvão, 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 131/2020, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente termo é o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, que serão utilizados no atendimento às unidades educacionais da rede municipal 
de ensino, de acordo com as especificações abaixo: 

 
LOTE 02 – HORTALIÇAS/ LEGUMINOSAS 

 Percentual 
Mínimo de 

desconto sobre 
valor descrito no 
Nota Paraná (%) 

Valor total R$ 

01 Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná 

- Na ausência de registro de preço praticado pela contratada no Aplicativo Nota Paraná – 
MENOR PREÇO, será realizada pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por 
outros estabelecimentos e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de 
preços obtidos, valor este que será a base para a aplicação do desconto proposto. 

30% 210.089,56 

Descrição dos produtos: 
 

LOTE 02- HORTALIÇAS/LEGUMINOSAS 
 

Item Especificação 
01 ABOBRINHA em perfeito estado de conservação, sem aspectos de podridão, ferimento, deformação grave. de boa 

qualidade - sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida, cor, 
aroma e sabor próprios da espécie. 

02 ALFACE CRESPA de primeira qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, com 
coloração e tamanho uniforme, típicos da variedade, ausência de sujidades, parasitas e larvas.  

03 ALHO de primeira qualidade, fresco, com bulbos de no mínimo 4 cm diâmetro transversal e cada bulbo contendo entre 8 a 
20 dentes. bulbo inteiro e são, sem brotos, sem grão chochos, ardidos, manchados ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. 

04 BATATA INGLESA lavada ou escovada, sã, com coloração uniforme de primeira qualidade, com diâmetro transversal 
mínimo de 5 cm, em embalagens de 2 a 3 kg. sem brotos, rachaduras, cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores 
ou outros defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade. isenta de umidade externa anormal. de colheita recente. 

05 MANDIOQUINHA em perfeito estado de conservação, sem aspectos de podridão, ferimento, deformação grave. de boa 
qualidade - sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida, cor, 
aroma e sabor próprios da espécie. 

06 BETERRABA de primeira qualidade, tamanho médio, perfeito estado dedesenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da 
variedade e especie e grau de evolução e tamanho que lhe permita suportar manipulação intáctas, o transporte e a 
conservação em 06condições adequadas para o consumo, com ausencia de sujidades parasitos e larvas aderentes á 
superficie externa  

07 BRÓCOLIS em perfeito estado de conservação, sem aspectos de podridão, ferimento, deformação grave. de boa qualidade 
- sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvido, cor, aroma e 
sabor próprios da espécie. 

08 CEBOLA DE CABEÇA BRANCA, bulbo de tamanho médio, firmes, com coloração e tamanhos uniformes típicos da 
variedade, com casca lisa, sem brotos, bolores, ferrugem, rachaduras ou outros defeitos que possam alterar sua aparencia 
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e qualidade. de primeira qualidade, nacional ou importada.  
09 CENOURA sem folhas de primeira qualidade, limpa inteira raízes de 14 a 20 cm, em embalagens de 2 a 3 kg. lisa, com 

polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, sem manchasm 
machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. isenta de umidade externa 
anormal. de colheita recente. 

 COUVE FLOR em perfeito estado de conservação, sem aspectos de podridão, ferimento, deformação grave. de boa 
qualidade - sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvido, cor, 
aroma e sabor próprios da espécie. 

10 REPOLHO ROXO de primeira qualidade, fresco, inteiro, em embalagens de2 a 3 kg apresentando cor, tamanho e 
conformação uniformes. livre de machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. 

11 REPOLHO VERDE de primeira qualidade, fresco, inteiro, em embalagens de 2 a 3 kg apresentando cor, tamanho e 
conformação uniformes. livre de machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. 

12 TOMATE tipo especial, oblongo ou redondo , com diâmetro mínimo de 6 cm em embalagens de 2 a 3 kg. com grau de 
maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conservação adequada para conumo mediato e imediato. 
apresentando cor, tamanho e conformação uniformes. livre de machucaduras, bolores, sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A entrega da mercadoria contratada deverá ser executada em estrita obediência ao 
presente Contrato, assim como ao Pregão nº 131/2020.  
 
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$ 210.089,56 (duzentos e dez mil e oitenta e nove 
reais e cinqüenta e seis centavos). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
 
O pagamento será efetuado 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 do 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 recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o Pregão nº 
131/2020 e consequente contrato, são oriundos da receita do Salário Educação, FNDE – Merenda Escolar e 
recursos vinculados a Educação Básica. 
 
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. 
 
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 nas contas: 
DOTAÇÕES 
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Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

3390 07.002.12.361.1201.2037 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

4180 07.002.12.366.1201.2045 113 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

3400 07.002.12.361.1201.2037 113 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

3820 07.002.12.365.1201.2041 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

3930 07.002.12.365.1201.2042 113 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

3920 07.002.12.365.1201.2042 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

4170 07.002.12.366.1201.2045 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

4350 07.002.12.367.1201.2048 113 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO 
 
1. Através do Aplicativo Nota Paraná – MENOR PREÇO: 
 
a. Por ocasião da escolha da referência do valor do produto, poderá será realizada pesquisa no aplicativo 
Nota Paraná – MENOR PREÇO, sendo que o valor praticado pela CONTRATADA no aplicativo será 
tomado como base para aplicação do desconto proposto e seguida aquisição do(s) item(ns). 
 
b. Na ausência de registro de preço praticado pela CONTRATADA no Aplicativo Nota Paraná – MENOR 
PREÇO, será realizada pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros estabelecimentos 
e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos, valor este que será a base para a 
aplicação do desconto proposto. 
 
c. Após definida e realizada a pesquisa de preços, a Administração Municipal indicará, na nota de 
empenho, a MARCA pesquisada, a qual deverá obrigatoriamente ser fornecida pela CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
1.Os produtos objeto deste termo deverão ser entregues rigorosamente de acordo os descritivos constantes 
no ANEXO I – A do edital e na cláusula primeira deste termo e com o cronograma disponibilizado pelo Setor 
de Alimentação Escolar no que se refere a data e quantidade. 
 
1.1. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação e cronograma, de forma parcelada, sem ônus 
de entrega nos locais indicados (ponto a ponto). 
 
2. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 30(trinta), a partir da 
data de assinatura deste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA 
 
1. A ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEVERÁ OCORRER DA SEGUINTE FORMA: 
 
1.1. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação e cronograma na sua totalidade sem ônus de 
entrega nos locais indicados (ponto a ponto). 
 
1.2. O cronograma será enviado por e-mail pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e cabe ao 
fornecedor manter o endereço atualizado. 
 
1.3. De acordo com as solicitações da Secretaria de Educação e Cultura, para as escolas do campo as 
entregas deverão ser realizadas na sede do almoxarifado desta secretaria localizado na Rua Antonio 
Carneiro Neto esquina com Niterói, nº 522, bairro Alvorada, no Município de Francisco Beltrão. 
 
1.4. Caso haja necessidade de alteração da marca contratada, o fornecedor deverá comunicar a contratante 
através de justificativa por escrito para aprovação. 
 
2. LOCAIS DE ENTREGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 
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1 E.M. FREI DEODATO RUA GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 100- CANGO 

2 E.M. BOM PASTOR RUA MARÍLIA, 1199, BAIRRO LUTHER KING 

3 E.M. ANA BOCCHI MACAGNAN RUA VEREADOR ROMEU LAURO WERLANG,2414 , BAIRRO INDUSTRIAL 

4 E.M. MADRE BOAVENTURA RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA, S/N BAIRRO SÃO MIGUEL 

5 E.M. N. SRA. DO SAGRADO CORAÇÃO RUA SIRIEMA S/N, BAIRRO PADRE ULRICO 

6 E.M. PROF. Mª BASSO DELLANI RUA BAHIA, 66, PRESIDENTE KENNEDY 

7 E.M.  Mª HELENA VANDRESEN RUA GOIÁS, 450, BAIRRO ALVORADA 

8 E.M. PROF. RUBENS A. BONATTO RUA PE. MANOEL DA NOBREGA S/N, BAIRRO CRISTO REI 

9 E.M. PROF. PEDRO ALGERI RUA ELIAS SCALCO, 989, BAIRRO MINIGUAÇU 

10 E.M. GERMANO MEYER RUA SALTO DO LONTRA S/N, BAIRRO MARRECAS 

11 E.M. HIGINO A. PIRES NETO RUA ARDELINO MARTINI S/N, BAIRRO SADIA 

12 E.M. XV DE OUTUBRO PROJETO  RUA BREJINHO S/N, BAIRRO JD FLORESTA 

13 E.M. XV DE OUTUBRO RUA CAPINZAL,424, BAIRRO JARDIM FLORESTA 

14 E.M. RECANTO FELIZ (CAIC) RUA ANGRA DOS REIS COM TAUBATÉ, S/N, BAIRRO PINHEIRINHO 

15 E.M. FCO. MANOEL DA SILVA RUA AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA – KM4 – BAIRRO NOVO MUNDO 

16 E.M. DENI L. SCHWARTZ (PONTE NOVA DO COTEGIPE) ENTREGA NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NAS TERÇAS-FEIRAS 

17 E.M. JUSCELINO KUBITSCHEK (RIO TUNA) ENTREGA NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NAS TERÇAS-FEIRAS  
ATÉ 08 HORAS 

18 E.M. BASÍLIO TIECHER (KM 20) ENTREGA NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NAS TERÇAS-FEIRAS ATÉ 
08 HORAS 

19 E.M. N. SRA. DE FATIMA (NOVA CONCÓRDIA) ENTREGA NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NAS TERÇAS-FEIRAS ATÉ 
08 HORAS 

20 E.M. EPITÁCIO PESSOA (SEÇÃO JACARÉ) ENTREGA NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NAS TERÇAS-FEIRAS ATÉ 
08 HORAS 

21 E.M. IRMÃO CIRILO (ASSENTAMENTO MISSÕES) ENTREGA NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NAS TERÇAS-FEIRAS ATÉ 
08 HORAS 

22 E.M. PARIGOT DE SOUZA (JACUTINGA) ENTREGA NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NAS TERÇAS-FEIRAS ATÉ 
08 HORAS 

23 DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR RUA ANTONIO CARNEIRO NETO ESQ  NITEROI , 522  ALVORADA 

24 APAE – ASSOC.  PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CHÁCARA DA APAE NA COMUNIDADE ÁGUA BRANCA 

25 CEMAEN RUA NITERÓI, 468, ALVORADA 

 
3.LOCAIS DE ENTREGA PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
 
1 CMEI IVANIR ALBUQUERQUE RUA PRUDENTE ALBUQUERQUE, 201 BAIRRO CRISTO REI 

2 CMEI PEQUENO PRÍNCIPE RUA SÃO MARCOS, 123, BAIRRO DA CANGO 
3 CMEI MARLI ABDALA RUA BARRA MANSA,S/N, BAIRRO PINHEIRINHO 
4 CMEI SONHO MEU RUA ANGRA DOS REIS, S/N – B. PINHEIRINHO – CAIC 
5 CMEI DIVA S. MARTINS RUA SIRIEMA, S/N – BAIRRO PADRE ULRICO 
6 CMEI IDALINO RINALDI RUA ARDELINO MARTINI, S/N – BAIRRO SADIA 
7 CMEI DELFO JOÃO FREGONESE RUA CAMPO LARGO, S/N – BAIRRO INDUSTRIAL 
8 CMEI HERBERT DE SOUZA RUA BEIJA FLOR, S/N – CONJUNTO ESPERANÇA, BAIRRO PADRE ULRICO 

9 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NICE 
BRAGA 

RUA DAS GAIVOTAS, S/N, BAIRRO MINIGUAÇU 

10 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
CARROSSEL 

RUA X DE OUTUBRO, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL 

11 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZELIR 
VETORELLO 

RUA PIRATUBA, 141, BAIRRO JARDIM FLORESTA 

12 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO 
ENCANTADO 

RUA TABAJARA, ESQUINA COM AGUINALDO SILVA, S/N, BAIRRO NOVO 
MUNDO 

13 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NANCY 
PINTO DE MORAIS 

RUA ANTONIO CARNEIRO NETO, S/N, BAIRRO ALVORADA 

14 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DALVA 
PAGGI CLAUS 

RUA MANDAGUARI, 230, BAIRRO LUTHER KING 

15 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
CANTINHO DO CÉU 

RUA SALTO DO LONTRA, S/N, BAIRRO MARRECAS 

16 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CARMEN 
VARGAS VANIN 

RUA ODÓSIO DALLA MARIA, S/N, BAIRRO CANTELMO 

17 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL LUIS 
CARLOS SANTOS DA SILVA 

TRAVESSA ALEGRETE, 99, BAIRRO SEMINÁRIO 

18 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUA RIO GRANDE DO SUL,785, CENTRO 
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AQUARELA 
19 CMEI ARCO IRIS RUA NITEROI, 522, ALVORADA 
20 CMEI PETER PAN RUA SERGIPE, 1047, NOSSA SRA APARECIDA 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
1 A rotulagem das frutas e hortaliças devem atender os itens da Resolução da SESA nº 748/2014. 
 
2. O transporte bem como o controle higiênico sanitário dos alimentos deve atender os itens do Código 
Sanitário do Paraná (Lei 13.331 de 23 de novembro de 2001) e das legislações vigentes da ANVISA e do 
MAPA. Todos os produtos deverão ser de primeira qualidade e próprios para o consumo da semana 
vigente. 
 
3. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a 
repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções 
previstas neste edital e legislação vigente. 
 
4.A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados do 
CONTRATANTE, independente de dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causados por 
seus prepostos.  
 
5.A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
outros que a legislação exigir, resultantes da execução do contrato. 
 
6. A CONTRATADA deverá entregar, durante toda a vigência do contrato, a mesma marca dos produtos 
apresentados na proposta. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
3.  
1. O CONTRATANTE deverá indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos. 
 
2. O CONTRATANTE deverá permitir ao pessoal da CONTRATADA, acesso ao local da entrega deste que 
observadas as normas de segurança. 
 
3. Caberá ao CONTRATANTE promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
4. O CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
 
5. O CONTRATANTE deverá acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 
através de comissão/servidor especialmente designado. 
 
6. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
 
1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA 
deverá: 
 
a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
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d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução 
dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. 
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial 
sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, 
observadas as normas ambientais vigentes. 
h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado 
civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. 
i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando 
também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos 
trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00. 
j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela 
empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico. 
k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado. 
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. 
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 
biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o 
tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
 
2.A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 
sustentabilidade, como:  
 
a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos; 
b) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função 
“duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal. 
c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 
bem como em áreas não licenciadas. 
d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – 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 do contrato. 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 rescisão 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 à rescisão 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
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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 SEGUNDA - 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 TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES 
 
As condições estabelecidas no Pregão nº 131/2020 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 QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
  
1. Caberá ao Sr ADELAR JOSÉ CANEI portador do R.G. nº 5.706.479-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 
786.900.999-72, representante da CONTRATADA, 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. 
 
1.3. O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será 
efetuado pela servidora Terezinha Brandão, da Secretaria Municipal de Educação, cujo CPF nº 
032.474.509-55. Telefone (46) 35237758, 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. 
 
1.4. Quando a entrega for realizada diretamente nas unidades escolares da rede municipal de ensino, o 
recebedor (MERENDEIRA DA UNIDADE) deverá atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços 
no recibo de entrega ou comunicar formalmente ao respectivo Gestor do contrato eventuais irregularidades 
relacionadas à entrega dos produtos. 
 
1.5. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretária Municipal de Educação e Cultura, 
Senhora MARIA IVONETE DA SILVA, portadora do CPF nº 839.917.869-15 e da RG 4.776.776-8 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 
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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 SEXTA – DA SUCESSÃO E FORO 
 
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, 
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco 
Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 
outras em direito permitidas neste referido foro. 
 

Francisco Beltrão, 15 de dezembro de 2021. 
               
 

CLEBER FONTANA 
        CPF Nº 020.762.969-21 

 CANEI & CANEI LTDA 

PREFEITO MUNICIPAL  CONTRATADA 

CONTRATANTE  ADELAR JOSE CANEI 

  CPF Nº 786.900.999-72 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  MARIA IVONETE DA SILVA 
 

 


