
Contrato de Depósito Mercantil 

 

Contrato nº 94/2021 

 

Depositante: Município de Santa Cecília do Sul, pessoa 

Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº 

04.215.090/0001-99 com sede na Rua Porto Alegre, nº 591, neste 

Município de Santa Cecília do Sul, representado neste ato pelo 

Prefeito Municipal Sr. João Sirineu Pelissaro, brasileiro, 

solteiro, portador do CPF nº 948.753.320-68, residente e 

domiciliada na localidade de Vista Alegre, interior deste 

Município. 

 

Depositário: Supermercado GM Ltda, inscrita com o CNPJ nº 

11.687.770/0001-70, com sede na Rua Rodolpho Goelzer, nº 222, 

Bairro centro, CEP 99.952-000, na cidade de Santa Cecília do Sul 

- RS, representada neste ato por sua sócia administradora, a 

Sra. Daniela Artuso Girardi, inscrita com o CPF nº 979.341.940-

72. 

 

Têm entre si justo e contratado o depósito que se regerá 

pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

Cláusula Primeira - O depositário confessa manter 

depositado em sua empresa as mercadorias abaixo relacionadas 

pertencentes ao depositante, destinadas a merenda escolar, 

obrigando-se a guardá-las, sem qualquer remuneração por esse 

serviço, bem como entregá-las ao mesmo, assim que a restituição 

lhe seja pedida. 

 

Cláusula Segunda - O depositante tendo feito entrega neste 

ato ao depositário das mercadorias de sua propriedade, acima 

especificada, aceita o presente contrato, tal como se acha 

regido, obrigando-se a pagar todas as despesas necessárias com 

a conservação das respectivas mercadorias. 

 

Cláusula Terceira - Como garantia das mercadorias 

recebidas do depositante, o depositário oferece o seguinte bem, 

em igual valor, não podendo aliená-lo, emprestá-lo, alugá-lo, 

etc, sem prévia comunicação e anuência do depositante, enquanto 

durar este contrato. 

Item Qtde Un. Especificações V. Unit. V. Total 

001 20 UN. ABACAXI, de 1ª qualidade, tamanho, cor e formação uniformes, com  5,99 119,80 

   polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do  

   manuseio e transporte. 

002 31 LT ACHOCOLATADO EM PÓ, 400 g, de boa qualidade e rendimento.  8,50 263,50 

   Embalagem em lata de 400 g, que não contenha corante caramelo e  

   aroma artificial de baunilha. Marca\Observações: NESCAU 

003 04 PAC AÇÚCAR, Açúcar do tipo cristal, tipo 1. Embalagem de 5 Kg. 15,00 60,00 



   Marca\Observações: Gasparin 

007 62 KG Banana Caturra, de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes,  4,50 279,00

   com polpa intacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem 

   danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

   batidas. 

018 12,6 KG CEBOLA (KG) de tamanho médio, com polpa intacta e limpa,  3,45 43,47 

   coloração e tamanho uniforme, sem brotos ou cortes. 

024 07 KG CARNE BOVINA MOÍDA (KG), de segunda, resfriada, sem nervuras e  19,95 139,65 

   pouca gordura aparente, sem manchas esverdeadas, ensacados no  

   máximo em sacos plásticos de 2 KG. 

030 38 PAC FARINHA DE MILHO média, tipo 1. Embalagem de 1 Kg. 3,50 133,00 

   Marca\Observações: BELA DICA 

031 02 PAC FARINHA DE TRIGO, tipo 1. Embalagem de 5 Kg. 14,99 29,98 

   Marca\Observações: REDEFORT 

034 22 KG MAÇÃ VERMELHA (KG) de tamanho médio, de boa qualidade, maturação  7,39 162,58 

   média, sem manchas, batidas e sem machucados. 

035 20 KG MAMÃO FORMOSA, de tamanho médio, de boa qualidade, maturação  5,50 110,00 

   média, sem manchas, batidas e sem machucados. 

039 24 KG MELANCIA, de tamanho médio, de boa qualidade, maturação média,  1,35 32,40 

   sem manchas, batidas e sem machucados. 

040 22 KG MELÃO, de tamanho médio, de boa qualidade, maturação média, sem  7,45 163,90 

   manchas, batidas e sem machucados. 

 

Cláusula Quarta – Do Foro 

O Foro de eleição é o da Comarca de Tapejara – RS, com 

renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente 

contratação. 

 

E, por estarem justos e contratados, depositante e 

depositário, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final 

subscritas, para que o mesmo produza todos os jurídicos e legais 

efeitos. 

 

Santa Cecília do Sul – RS, 17 de dezembro de 2021. 

 

 

Município de Santa Cecília do Sul 

João Sirineu Pelissaro 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

Supermercado GM Ltda 

CNPJ nº 11.687.770/0001-70 

Daniela Artuso Girardi 

Contratada 

Testemunhas: 

 

1.       2. 


