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Rua Jose de França Pereira, n' 10 - CEP.: 85.230400- Fone/Fax: (042) 3644-1359

CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 3LIIZO22

contrato de compra e venda, que entre si celebram o MuNtcÍplo DE SANTA MARTA Do oEsrE - pR e
a empresa sERGlo DE otlvElRA sttvA E ctA LTDA, na forma abaixo. GoNTRATANTE: MUNIcípto DE
SANTA MARIA Do oEsrE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à
Rua José de França Pereira, ne 10, inscrito no cNpJ/MF sob ne 95.684.54 4/ooot-26, neste ãto
devidamente representado pelo PreÍeito Municipal, sr. oscAR DELGADo, residente e domiciliado
nesta cidade, portador da RG ns 6.296.081-7 SSp/pR, e inscrito no CpF sob ne 7OL.594,329-87, e
CONTRATADA: sERGlo DE oLlvElRA sllvA E ctA trDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede
à Rua Generoso Karpinski, ne 839, Bairro Centro, CEp:85.230-OOO, na cidade de Santa Maria do
oeste, Estado do Paraná, inscrito no cNPJ sob ns 08.631.666/0001-50, neste ato representada pelo
sr.sERclo DE oLlvElRA slLvA, residente e domiciliado à Rua Generoso Karpinski, s/N, centro na
cidade de santa Maria do oeste, Estado do Paraná, portador da cRG ne 6.144.370-3 Ssp pR e do cpF
ne 835.819.449-87.

cúusutA r - oBJETo
"AqUISIçÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO
MUNICÍP|O DE SANTA MARTA DO OESTE pR, DURANTE O ANO tETtVO", conforme exigências
descritas no presente EDtTAt e TERMO DE REFERÊNctA.

Conforme a seguir:

1 ABACAXI de boa qualidade e primeira linha. Com casca e sem rupturas.
Tamanho comercial. Apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulêção, transporte e a conservação em condições
adequadas pêÍa o consumo. Com a ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a resolução ne 12/78 CNNPA.

1.000,0

0

Perola 7 ,98 7.980,00

2 AçAFRÃO MOTDO embalagem de 5OO gr Donanen

a

15,79 3.789,60

1.300,0

0

za eli 74,75 19.175,003 ACHOCOLATADO EM PÓ Produto obtido pela mistura de açúcar, cacau,
extrato de malte, sal, soro de leite em pó, Ieite desnatado em pó,

vitaminas (C,83,82,86,81, A E D), estabilizante lecitina de soja,
aromatizantes e contém glúten, com diluição mínima de 1 kg pâra 8

litros. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados
ou rançosos. Embalagem plástica, atóxica, aluminizada (sachê ou em
polipropileno (pote) de 800 g. A rotulagem deve conter no mínimo as

seguintes informações; identificação, procedência, ingredientes,
informações nutricionais, gramatura, lote, data de fabricação e data de
validade. Validade mínima; 12 meses, Data de fabricação: máximo de 30
dias a contar da data de entrega. conforme rdc 264 de 22 de setembro

de 2005. Aprova o "regulamento técnico para produtos de cereais,

amidos, farinhas e farelos".

1.200,0

0
copagel lqqq 19.188,00AçUCAR CRISTAL branco de 1e qualidade, acondicionado em embalagem

de polipropileno transparente original de fabricante com 5 kg, aspecto

granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e
mentos estranhos, registro no ministerio da agricultura, informaçõeslrag
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do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Validade
mínima de 120 dias da data da entrega.

5 ALHO ne 06, bulbo inteiriço, nacional. Firme e intacto.de boa qualidade e
primeira linha. Tamanho comercial. Apresentando grau de maturação
que permita suportar a manipulação, transporte e a conservação em
condições adequadas para consumo. Com a ausência de sujidades,
parasitas e larvas.

350,00 Tropeiro t5,47 5.414,50

6 AMIDO 0E MILHO de 1 kg embalagem plásticâ trânsparente informâções
nutricionais na embalagem. Validade mínima de 120 diâs da data da
entrega.

150,00 Do zé 6,87 1.030,50

7 ARROZ INTEGRAL: Características: classe: longo, fino, tipo I integral.
lsento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade
e fragmentos estranhos. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada
em pacotes de 1kg, em polietileno, transparente, atóxico. Fabricação:

máxima de 30 dias. Validade: mínimo de 6 meses

300,00 U rbano 6,63 1.989,00

8 ARROZ PARBOILIZADO, longo fino, T1. acondicionado em embalagem de
polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria terrosa,
pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos,
informações do fabricante, registro no ministério da agricultura e saÍra

de 2009 especificação do produto e data de vencimento estampado na

embalagem. Validade mínima de 120 dias da entregâ.

1.500,0

0

Belchio r 75,77 23.655,00

9 AVEIA EM FLOCOS FINOS acondicionada em embalagens de
polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos
estranhos, informações do fabricante, especificações do produto e data
de vencimento estampada na embalagem, contendo 500 gr.

1.000,0

0

naturale 7.720,OO

10 AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM COM 5OO ML. 400,00 Vale fértil 29,86 17.944,O0

2.500,0
0

ln natura 13,050,0011 BATATA INGLESA caturra, in natura.de boa qualidade, apresentando grau

de maturação que permita suportar a manipulação, transporte e a

conservação em condiçôes adequadas para consumo.com a ausência de

sujidades, parasitos e larvas.

11.170,001.000,0

0
lsa bela 77,7772 BISCOITO COOKIES ORIGINAL COMPoSIÇÃO:farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas de chocolate ao

leite (açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, cacau

m pó, soro de leite em pó, leite integral em pó, emulsificantes; lecitina

e soja (lNS 322) e éster de poliglicerol (lNS 475) e aromatizante),
romatizantes, sal, açúcar invertido, emulsificante: lecitina de soja (lN

22) e fermentos químicos: bicarbonato de amônio (lNS 503ii)

irofosfato ácido de sódio (lNS 450i). Composição: Carboidratos 199,

proteínas 2,1g, gorduras totais 6,3g, gorduras trans 0g e sódio 101m9 na

porção de 30g. Pode conter 8lúten. EMBALAGEIVI: primária contendo

uas unidades 329. VALIDADE: deverá âpresentar validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega
3.248,00700,00 Águia 4,6413 BISCOITO INTEGRAL - 156g: COMPOSIçÃO: farinha de trigo enÍiquecida

om Íerro e ácido fólico, gorduÍa vegetal hidrogenada, farinha de tri
ntegral, açúcar, açúcar invertido, sal, cálcio, maltodrestrina, vitaminas

iacina (Vitamina 83), riboflavina (Vitamina 82), tiamina (Vitamina B1) e

rmentos químicos: fosfato monocálcico e bicarbonato de sódio e

mônio. Contêm Glúten e contém derivados de trigo Et!'IBALAGEM

embatagens de 269 cada. VALIDADE: Deverácontendo 05 (seis)
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apresentar validade míníma de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega.

74 BISCOITO SALGADO tipo água e sal acondicionado em embalagem de
polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos
estÍanhos, informações do fabricante, especificação do produto e data
de vencimento estampado na embalagem. Embalagem contendo 500
gramas. Validade mínima de 120 dias da data da entrega.

900,00 n infa 4,73 3.777,00

16 EISCOITO TIPO MAISENA SOOGR 1.500,0
0

N infa 7,67 11.505,00

t7 CANELA EM PÓ Proveniente de cascas sãs, limpas e secas. Pura, livre de
sujidades e contaminantes, Embalagem apresentando externamente
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro
no Ministério dã Agriculturã, contendo 50gr de peso líquido. oata de

validade mínima de 5 meses a contar da data de entrega do produto.

500,00 Dona
nena

6,99 3.495,00

18 CANJICA BRANCA, despelicutado, tipo l Acondicionada em embalagem
plástica transparente informação nutricionãis na embãlagem contendo
5009r validade de 06 meses da data de entrega.

1.000,0

0

Beija flor 7,29 7.290,OO

19 CANJIQUINHA AMARELA FINA acondicionada em embalagem de
polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos
estranhos, informações do fabricante, especificação do produto e data
de vencimento estampada na embalagem. Embalagem de 5009. Com

validade de 06 meses da data dâ entrega.

1.200,0

0

Silote 3,81 4.572,00

20 CARNE BoVINA MoÍDA 2. segunda sem osso com no Máximo 10%

gordura adicionada em embalagem plástica de 1(um) Kg transparente
resistente resfriada sem sebo ou pelancas

3.500,0

0
Bassanez

e

27 ,89 97.615,00

27 CARNE BOVINA TIPO PALETA, sem osso, resfriada. O produto deve estar
acondicionado em embalagem plástica, transparente, contendo no

Máximo 2 Kg. A embalagem deve estar selada, contendo a identiÍicação

do produto, o peso e seu respectivo valor, prazo de validade. o produto

de estar de acordo com a portaria do ministério dâ agricultura

3.200,0

0

Frigodas
ko

28,59 91.488,00

22 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA carne de frango coxa e

sobrecoxa, acondicionada em embalagem original do fabricante. O

produto deve estar totalmente congelado. Preço por kilo.

3.500,0
0

Pinheiro qqq 34.965,00

23 CARNE DE PORCO (PERNIL) fatiado resfriado o produto deve estar

acondicionada em embalagem plástica, transparente, contendo no

máximo 2 kg. A embalagem deve estar selada, contendo a identificação

do produto, o peso e seu respectivo valor, prazo de validade O produto

deve estar de acordo com a portaria do ministério da agricultura, dipoa

ne 3o4 de 221Q4196 e ne 145 de 22104/98, da resolução da Anvisa ne 105

de 79105199 e da lei m u nicipa l/vigilâ ncia sanitária

1.500,0

0
Frigodas
ko

73,27 19.815,00

24 EBOLA BRANCA in natura.de boa qualidade, apresentando grau de

maturação que permita suportar a manipulação, transporte e a

onservação em condições adequadas para consumo.com a ausência

ujidades, parasitos e larvas.

600,00 lnatura 6,63 3,978,00

25 EREAL INFANTIL A BASE DE FARINHA DE ARROZ INgTEdiENtE

brigatórios; farinha de arroz (vitaminas c b12 d b1 b6, e) e fumarato

erroso valor nutricional mínimo em loog de produto seco 380 kcal 59

300,00 marata 22,47 6.74L,O0

3

Rua Jose de França Pereira, n' l0 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (M2) 3644-1359

@



651

Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo panaNÁ
CNPJ: 95.684.5214/0001 -26

Rua Jose dc FÍaoça Pereira, n" l0 - CEP.: 85.230400- Fonc/Fax: (04.2) 3644-1359

e proteína e 319 de ferro embalagem primaria lata ou potes plástico de

o máximo 1kg com tampa e proteção interna ou sacos plástico

mbalagem secundaria caixas de papelão prazo mínimo de validade 12

eses

7.326,0000,00 4226 EREAL INFANTIL A BASE DE FARINHA DE MILHO

Embalagem primaria lata ou potes plástico de no máximo 1kg com

ampa e proteção internâ ou sacos plástico embalagem secundaria

ixas de papelão prazo mínimo de validade 12 meses.

,15 2.772,OO00 ronteiraCHÁ OE ERVA DOCE (sachê) chá; de Erva Doce; Sementes de Erva Doce;

lsento de Sujidades, Fragmentos de lnsetos e Outros Materiais Estranhos

Embalagem Primaria Sache individual ; Embalagem Secundaria Caixa de

apel Cartão; Com Validade Mínima de 14 meses Na Data 0â Entrega.

880,00 FÍonteir
a

,87MATE GRANEL acondicionado em embalagem interna plástica

mbalagem externa de papelão contendo 2008r.

oco

?q 1.017,0029 O RALADo: coco puro em flocos, parcialmente desidratado, isento

e impurezas, sujidade e ranço. Embalagem: saco plástico transparente,

óxico, resistente, hermeticamente vedado, nome e endereço do

abricante, lote, data da fabricação e validade. Peso: 100 gramas

180,00 Dona

nena
,05 1.089,30 OLORAL Embalagem com 5009. Contendo no máximo 10% de sal, com

dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade.

747,Dona

nena
,49300,001 CRAVO OA INDIA (botões florais). Produto de primeira qualldade,

onstituído de botões florais sãos, secos e limpos, isento de substâncias

stranhas em sua composição, sujidades e mofos com aspecto, sabor,

or próprios. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas

e matérias terÍosas e parasitas, não podendo estar úmidos,

ermentados ou rançosos. Embalagem plástica de polietileno, atóxica,

resistente, termossoldado, não violada, com capacidade de 10 g.

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes Informações

dentificação, procedência, ingredientês, informações nutricionais

ramatura, lote, data de fabricação e dãta de validade. Validade mÍnima

meses, Data de fabricação: máximo de 30 dias a contar da data de

ntrega. Conforme resolução RDC n e 276/2005, regulamento técnico

para especiarias, temperos e molhos. Com registro no ministério da

gricultura
2.440,1.000,0 rol2 CREME DE LEITE; Tradicional, apresentando teor mÍnimo de matéria

rda 25%, com identificação do produto e prazo de validade. contendo

ingredientes; Creme de leite ê estabilizantes fosfato e dissódico'

Embalagem de 2008r
6.888,00ica frios ,6700EXÍRATO DE ToMATE resultante da concentração da polpa de frutas

aduros e são do tomâteiro solanum licopersicum por process

ecnológico adequado, O produto será designado por extrato de tomate,

dendo também ser denominado mâssa de tomate ou concentrado d

mate. Lata 8609 informações nutricionais na embalagem validade de

6 meses da data da entrega.
Áq 8.988,001.200,0 Monte

laro
35 ARINHA DE lúILHO tipo biiu, amarela, 1OO % naturel Acondicionada em

mbalagem plástica, inviolada contendo 5OO gÍs. Validãde mínima d

120 dias da data da entregâ.
5.637,00Koene 18,7900,00FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, tipo 1, enriquecida com

rro. Acondicionada em embalagem de papel, invio

ácido fólico e

a. Pacote de 5 kg.

4

Marata

27

6.925,6028

300,00 Adel

2,44

0

34

36

@
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200,00 Marata 13,99 2.798,37 rnnttlle úCrrn VITAMINADA Embalagem pote de polietileno ou lata

e alumínio com 4009 prazo mÍnimo de 12 meses

00 2.796,8 FEUÃo PRETo classe preto, tipo 1. Embalagem plástica contendo 1kg.
Produto sem presença de impurezas que compÍometam o
rmazenamento e o consumo humano. Validade mÍnima de 180 dias da

ata da entrega.

Mac mil

720,OO Roia I 838,9 FERMENTo EM PÓ QU|Mlco composto por amido de milho ou fécula
andiocã, fosÍato monocalcico, bicarbonato de sódio. Acondicionado

m embalagem tipo 2509

1.000,0 koene ,24 4.240,1 UBÁ AMARELO enriquecido com ácido fólico acondicionado em

mbalagem de polipropileno original de fabricante com 1 kg, isento de

atériâ terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e

ragmentos estranhos, registro no ministério da agricultura, informações
fabricante, especificações do produto e data de vencimento

stampado na embalagem especiflcação do produto. Validade mínima

e 120 dias da data de entrega.

3.492,300,00 77,64ELATINA com corante natural diversos sabores informações

nutricionais na embalagem. Embalagem de 1kg

500,00 Magro ,62ELATINA LIGHT ZERO AçÚCAR, sabores diversos, ingredientes: gelatina,
polpas de uva, morango, amora e framboesa, vitamina C, aromatizantes
Embalagem de 12Gr.

200,00 ln natura 10,59 2.778,ENGÍBRE, coloração uniforme, bem desenvolvida, firma e intacta,

senta de material terroso e umidade externa anormal, livre de

u.iidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do

anuseio e trênsporte.
150,00 irol 1.048,6 LEITE SÊM LACrOSE - Leite UHT zero lactose. Apresentação: Embalagem

e cartonada asséptica de 1 litro com tampa de rosca. Sabor natural

s.465,00zaeli 10,93LENT!tHA, 5009, datâ de fabricação e validade de no mínimo 6 meses,

informação nutricional no rótulo. 0e primeira qualidade, sem a presença

e grãos mofados, carunchados e torrados. Embalagem plástica,

nsparente de 500g, resistente, com solda reforçada e íntegra.

2.037 ,oia ,9L700,009

roduto não fermentado obtido pelo amassamento de farinha de trigo,

a semolina ou sêmola do triSo com água, adicionado ou não

ubstancias permitidas. Designado como "massa" de acordo com a

dição de ovos e classificada como massa seca, por processo de

ecagem. As características gerais do produto as normas da vigilânciâ

anitária. Pacotes de sOOS.validade mínima de 120 dias da data de

MACARRÃO DO TIPO ESPAGUETE

ntrega
1.440,lo ,80300,000

assa alimentícia obtida a partir da Farinha de trigo integral. Poderá

r adição de farelo de trigo ou sêmola/semolina de trigo

conter conservantes, corantes artificiais e aromatizantes

rtificiais. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou frêgilidade

à pressão dos dedos. A massa alimentÍcia ao ser posta na água não

everá turvá-la antes da cocção. Não deverá estar fermentada ou

a massa não poderá apresentar textura ounçosa. Após a cocção,

MACARRÃO INTEGRAL PARAFUSO

Não

evera

@@E@

5

Rua Jose de Frânça Pereira, n" l0 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

40 FERMENTO PARA PÃO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 125G

c

Ata la ia42

1.310,0043

500,0048
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consistência de empapamento. COTA 75%. Pacotes de 500g.validade
mínima de 120 dias da data de entrega.

51 MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO pacotes de 1 kg valor nutricional na

embalagem data de validade de 06 meses a l ano da data de entrega.
400,00 Liane 9,99 3.996,00

52 MACARRÃo TlPo FUslLl (PARAFUSo) Produto não fermentado obtido
pelo amassamento de farinha de trigo, da semolina ou sêmola do trigo
com água, adicionado ou não substancias permitidas. Designado como
"massa" de acordo com a adição de ovos e classificada como mâssa seca/
por processo de secagem. As características gerais do produto as normas

da vigilância sanitária.
Pacotes de soog.validade mínima de 120 dias da data de entrega.

1.s00,0
0

J oia 3,17 7.755,00

53 MARGARINA VEGETAL SEM SAL POTE DE 500 GR Acondicionada em pote
plástico, com tampa de proteção contendo 5009.

800,00 Coamo 6,93 5.544,00

54 MILHO VERDE EM CONSERVA EMBATAGEM 2OOGR 500,00 Fugini 3,63 1.815,00

1.800,0

0

Coamo 7,78 14.004,0055 ÓLEo VEGETAL DE soJA, refinado acondicionado em embalagem
contendo 900ml.validade mínima de 06 meses informações nutÍicionais
na embalagem do produto.

11.835,001.500,0

0

ln natura 7,8956

ipo extra pesando a dúzia 6609 no mínimo, tendo como peso unitário
ERANCO DE GALINHA, tipo Extra Produto fresco de ave galinácea,

mÍnimo de 509 e máximo de 549. Não deverá apresentar manchas ou

ujidades, de tamanho uniforme e cor branca, pÍoveniente de granja sob

inspeção oficial, devendo atender âs exigências de Regulamentaçã

interno de inspeção de origem animal a) não ter sido submetido a

qualquer a processo de conservação; b) ser limpo, sem ter sido lavado;

c) apresentar casca lisa, integra, pouco porosa, resistente, com

calcificação uniforme e formato característico; d) apresentar câmara de

r de aparência regular, correspondente ao tipo solicitado; e) apresentar

a translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte

entral do ovo e sem germe desenvolvidoi f) apresentar clara

ransparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação

com as chalazas intactas; g) ter peso mínimo de 660 gramas (peso

ínimo de dúzia),55 a 59 gramas (peso unitário mínimo e máximo); h)

erão considerados impróprios para consumo os ovos que

presentarem: 1- alteração da gema e da clara (gema aderente a cãsca,

ema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue

alcançando também a clara, presença de embrião com mancha orbitária,

ou em adiantado estado de desenvolvimento)2- mumificação (

seco); 3- podridão (vermelha, negra ou branca); 4- presença de fungos

nterna ou externamente 5- cor, sabor ou odor anormais; 6- ovos suj

rnamente por matérias estercorais, ou que tenham estado em

ontato com substancias ou infesta-los capazes de transmitir odores ou

abores estranhos, que possam infectados;7- rompimento da casca e da

membrana testácea, desde que seu conteúdo tenha entrado em contato

m material de embalagem; 8- quando contenham substancias tóxicas

tradição 16,78 16.780,001.000,0

0
57 PÃo DE QUEUo TRADICIoNAL 50 GR Pão em forma de bolinho, feito com

massa de polvilho, queijo ralado, ovos, óleo e leite. 50gr cada unidad

unidade grande), feito no dia entregue em embalagem própria para

22.470,O01.000,0 Fauto 22,4758 POLPA DE FRUTA - sabores diversos. Polpa deruta 100% natural, sem

6@

alimentos, com 1kg por pacote.
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0onservante e congelada. Rendimento: 1 kg de polpa - rendime
proximado 6litros de suco. Embalagem primária: deverá ser embalad
m saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com

apacidade para 1 (um)kg não fracionado, rotulado conforme legislação

ente. Deverá ter registro no ministério da agricultura pecuária e

bastecimento (m.a.p.a). Prazo de validade: mínimo de 3 (três) meses

mpressa nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da

ntrega. Deve ser transportado à temperatura de -129 C (doze grau

ntígrados negativos) ou inferior
1.000,0

0

Tirol 77 ,O459 REauEUÃo cREÀ/toso 
I

Produto deverá estâr de acordo com a Portaria ne359 de 04/09/1997 dol
MAPA e Resolução FNDE Ne 26 de 17 /061L3. constandol

obrigatoriamente de registro no SIF/DlPOA. lngredientes: creme de leite,l

massa coalhada, leite em pó desnatado. Poderá conter outrosl

ingÍedientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não

descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados. Não deverá

conter gordura trans e corantes artificiais. O produto deverá ser

transportado em veículo com carroceria fechada, isotérmico, com

[emperatura entre 04 e 10'C, assegurando que o produto se mantenha

refrigerado durante o transporte. Características: textura cremosa, cor,

cheiro e sabor característicos. Embalagem primária: copo plástico de

polipropileno, atóxico, com lacre de proteção de alumínio, contendo 400

[ramas. Embalagem secundaria: caixa de papelão lacrado com fita

ladesiva, pesando 05 kg.

s.736,00800,00 Prata 7 ,t760

acote de 500g embêlâgem transparente informação nutricionais na

mbalagem validade de 06 meses

GU

600,00 Sa rtori 2,37 7.422,OO61 t IODADO REFINAOO, para consumo doméstico registro no ministério

saúde. Embalagem contendo 1kg. Validade minima de120 dias da

ata de entrega
23.745,OO1.500,0

0

Sweet

flakes

15,8363 UCRILHOS - flocos de milho com açúcar mascavo fabricado a partir de

matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto, sabor e cheiro

aracterístico, livre de sujidades e substâncias nocivas. Embalagem: o

roduto deverá estar acondicionado em pacotes de polietileno

ransparente, atóxico, bem vedados, com 5009 cada. Prazo de validade

mínimo de 12 meses a contar a partir da data de entrega.

Zaeli 3,29 1.645,00500,0064 IGO PARA QUIBE: O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e

33 (Decreto L2.8461781, RDC ne 259/2002, RDC ns 36012003'

Resolução/CD/FN D E ne 2612073 e alterações posteriores. lngredientes:

rigo integral, quebrado e torrado. Não deverá conter outros

ngredientes. Não deverá apresentâr sujidades, materiais terrosos,

rasitos, larvas e matérias estranhas. CaÍacterí§ticas: Aspecto, cor, odor

sabor próprios. Livre de mofo e fermentâção Embalagem primária:

aco plástico, atóxico, resistente, hermeticâmente fechado, lacrado,

pesando 5OOg, com prazo de validade e lote indeléveis. Embalagem

secundária:caixa ou fardo, resistente e lacrado. Rotulagem: Deverá esta

otulado confoÍme legislação vigente
378,00Chemim 1,89200,0065 INAGRE BRANCO em embalagem plástica trênsparente original

ndo 730m1. Data de validade de 06 meses a 1 ano daabricante conte

7

17.040,00
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lart" au 
"ntr"gr.

TOTAT 620.67,.,70

cúUsUI.A II - FUNDAMENTAçÃO LEGAL

O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei ne 10.520 de 17lO7 /2002 e Lei ns

8.666/93, e de acordo com as conclusões do Pregão Eletrônico n,e 07712022, aplicando-se ainda, os

princípios inerentes aos contratos administrativos.

cúusutÁ lll - vAr.oR
O valor aprovado para o objeto é de RS 620.671,70 (Seiscentos e vinte mil, seiscentos e setenta e

um reais e setena centavosl, denomínado valor contratual.

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta

dos recursos das seguintes dota eso amentárias

CúUSUIÁ IV- PAGAMENTO

O pagamento será efêtuado em até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal e recebimento dos

produtos.
Parágrafo Primeiro
Na nota fiscal, deverão constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação do

número do empenho.

Parágrafo Segundo

O pagamento está condicionado à aprovação da respectiva Comissão de Recebimento. instituída pela

Poftaria O9l/2022, de 09 de agosto de 2022,

Parágrafo Terceiro

euando a CONTRATADA estiver sediada no Estado do Paraná e contratar com o Município de Santa

Maria do Oeste - PR, deverá emitir nota fiscal eletrônica, conforme Decreto Estadual Ne 3.330/2008.

Parágrafo Quarto
caso a GoNTRATADA esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto à

Secretaria de Fazenda do Município de Santa Maria do Oeste PR, os respectivos empenhos em seu

nome não poderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão valldade nem eficácia.

cúUSUtA V - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento mencionado na cláusula anterior será efetuado através de depósito em conta corrente

da CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mesma'

8

otaçÕes

Do Exercício134 le.e.So.gz.oo.oo1460 lOS.OOZ.rZ.SOr.tZOt.ZOaS2022
Do Exercícioiu ls.s.so.az.oo.oo1 590 ]oa.ooz. r z.sos. t zot .zoso2022 1u la.s.so.sz.oo.oo Do ExercÍcio2022 rzso foa.ooe.P.366.12o1.2o4o
Do Exercício134 IS.S.SO.SZ.OO.OO1830 lOe.OOl .tZ.l1t :[ot .zo+t1n'22

CúUSULA VI - CONDIçÕE5 DE ENTREGA

lNatureza da lcrupoldespesa I

da íontededa programática

@
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Os produtos deverão ser entregues de forma fracionada conforme solicitação da Secretaria de
Administração, a contar da assinatura do contrato no seguinte endereço, Rua Alexandre Kordiak, ne

309, CEP;85.230-000, Centro, Santa Maria do oeste/PR, de 2a à 6a feira, no horário das 8h30min às

11h30h e das 13h30min às 17h00min.

ParágraÍo Primeiro
Os produtos descritos no item anterior deverão estar em total acordo com as exigências do ANEXO
ll do Termo de Referência,
Parágrafo Segundo
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os custos decorrentes de manuseio,
embalagem, transportes, fretes, seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o
local de destino, inclusive as despesas de devolução do material entregue em desacordo ou com
eventuais defeitos de fabricação e o prazo máximo para reposição do produto é em até 5 (cinco) dias
úteis.
ParágraÍo Terceiro
Entregar os produtos devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a

operação de transporte de carga e descarga.
Parágrafo Quarto
Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal do contrato designado
iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado
os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto
Os produtos serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, pelo responsável pelo

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posteríor verificação de sua

conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Parágrafo Sexto
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em pârte, quando em desacordo com as

especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser notificada a

CONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias, da data da entrega.
Parágrafo Sétimo
Caso sejam rejeitados os produtos entregues em desconformidade com as especificações constantes

no Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituídos no prazo de até 05 (cinco) dias

a contar da notificação da CONTRATADA, ficando às suas custas, inclusive das despesas referentes à

retirada dos produtos re.jeitados, sem prejuízo da aplicação das penalidades e sem ônus para a

CONTRATANTE.

Parágrafo Oitavo
Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação

mediante assinatura e apresentação da Nota Fiscal ao Departamento de Contabilidade.

Parágrafo Nono
Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento deflnitivo no dia do esgotamento

do prazo.

Parágrafo Décimo
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA

9

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do co trato.

)

@
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Parágrafo Décimo Primeiro
Se a entrega e/ou a substituição dos produtos não forem realizadas no prazo estipulado, a

CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital e no contato.
ParágÍefo Décimo Segundo
lndependentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a

repor aquele que apresentar defeito.
Parágrafo Décimo Terceiro
A CONTRATADA ficará obrígada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada,
sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
Parágrafo Décimo Quarto
O prazo de vigência do contrato será de 12 (dozel meses a contar da sua assinatura.

cúUSULA vII . oBRIGAçÕEs DA coNTRATADA
A CONTRATADA obriga-se à:

a) Arcar com todo e qualquer custos decorrentes de manuseio, embalagem, transportes, fretes,
seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o localde destino, inclusive as

despesas de devolução do material entregue em desacordo ou com eventuais defeitos de fabricação.
b) Entregar os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no Termo
de Referência.

c) Observar se o(s) modelo(s) de referência, quando houver, atendendo integralmente às

características do edital, haja vista que o fabricante pode alterar seus produtos e modelos sem prévio

aviso.
d) Assumir integralmente a responsabilidade de cotar modelo que atenda as características do edital,
mesmo que este seia diferente do modelo de referência.
- Possíveis divergências na informação do modelo de referência não isentam a CONTRATADA da

entrega do produto em conformidade com as caracterÍsticas do edital, nem são motivos para

cancelamento do(s) item(ns), haja vista que a responsabilidade da CONTRATADA é a verificação e o

atendimento às características do produto.

e) Assumir integral responsabilidade por extravios e/ou danos sofridos no transporte qualquer que

seja a causa.

f) Obedecer às especificações do objeto, observando a qualidade e prazo exigidos do Termo de

Referência e no ato convocatório, bem como os preços constantes da proposta apresentada.
g) Assegurar que os produtos estejam embalados adequadamente, para que não sofram danos

durante o transporte ou armazenamento.
h) Assumir exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos,

necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.
i) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos.
j) lúanter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e qualificação

necessárias para contratação com a Administração Pública.

k) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão da presente

produto.

l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a

CONTRATANTE.

m) Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de

prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

@
l0
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n) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em lnstrumento Convocatórío.
o) Os casos excepcionais serão avaliados pela CONTRATANTE, que decidirá motivadamente.
p) Operar como uma organização completa e independente.
q) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE para acompanhamento dâ

execução do contrato. A existência da flscalização de modo algum diminui ou atenua a

responsabilidade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.
- Durante o período da garantia, os custos relativos ao deslocemento, pare transporte do

equipamento e materiais, bem como de deslocamento de peças e pessoal para as futuras
manutenções que possam vir a ocorrer, serão por conta da CONTRATADA, bem como o transporte de

equipamentos (necessários à descarga), serão de responsabilidade da mesma, observada às normas

de segurança do trabalho e de trânsito, não cabendo nenhum ônus à CONTRATANTE.

r) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais

ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de dolo ou culpa, na entrega do objeto
da presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade.
s) Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada para a entrega do

objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas,

inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específicai

encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir

sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que não mencionadas

no edital, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.

t) Comunicar ao fiscal do Contrato toda e qualquer situação anômala que possam causar prejuízos à

Administração.
u) Comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deliberar a respeito, toda e qualquer

situação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presente licitação.

v) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer

assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da

execução do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único

cúusuu vil - oBRtGAçÕEs DA CoNTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se à:

al Efetuar o pagamento à coNTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.

b) Fornecer à coNTRATADA, todos os esclarecimentos, e demais informações que esta venha a

solicitar.
c) Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais

condições.
d) Acompanhar a entrega dos materiais e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade

da coNTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.

e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos'

f) Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes no Termo de Referência,

no instrumento convocatório e na proposta da CONTRATADA, recusando-o na hipótese de

desconformidade com as características pretendidas.

g) Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da Comissão de

Àecebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando

comprovada a entreg a total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se

ll
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referirem.
h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência, edital e proposta, para

fins de aceitação e recebimento definitivo.
i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua

imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos

fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.

j) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
k) Rejeitar, no todo ou em parte, produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas
pela CONTRATADA.

l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CoNTRATADA com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer

dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos

ou subordinados.
m) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões da

sua desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no instrumento

convocatório ou na proposta apresentada.
n) Proporcionar todas as facilidades para que as CoNTRATADAS possam cumprir suas obrigações

dentro das normas e condições deste Edital.

CúUSUI.A IX - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Ficam designados como fiscais de contrato o servidor público José Ferreira de lima CPF ne

857.955,159-00 - Assistente em Administração l.

Parágrafo PrimeiÍo
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,

inclusivê perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Ns 8.666, de

1993.

Parágrafo Segundo

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências

cabíveis.

cúUSUtA x - SANçÕES ADMINISTRATIVAS

comete infração administrativa, nos termos da Lei Ne 8.666, de 1993 e da Lei Ng 10.520, de 2002, a

CONTRATADA que:

a) pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e pelo descumprimento das normas e

legislações pertinentes à execução do Contrato, o município de Santa Maria do Oeste, poderá, ainda,

garantida a prévia defesa, aplicar à empresa CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Ne

8.666/93

t2
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b) O licitante que enseiar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, se

recusar injustificadamente a assinar o contrato, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
ParágraÍo Primeiro
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita,
sem prejuÍzo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;

b) Multa moratória de O,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

c) Multa compensatória de 7Oo/" (dez por cento) sobre o valor total das medições ou contrato, no

caso de inexecução totaldo objeto;
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Í) lmpedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA

ressarcir a CONTRATANTE pelos pre.juízos causados.

Parágrafo Segundo
Também fica sujeita às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei Ne 8.656, de 1993, a CONTRATADA que:

a) Tenha sofrido condenação deflnitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento

de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados.

Parágrafo Terceiro
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto

na Lei Nq 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei Np 9.784, de 1999.

Parágrafo quarto
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por pârte da CONTRATADA,

levando em consideração todos os atos Celebrados com a CONTRATANTE, bem como o dano

causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Quinto
A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais

perdas ou danos causados ao Município de Santa Maria do Oestê - PR.

Parágrafo Sexto

As sanções administrativas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações

impostas pela Lei Ne 8.666/93 e suas alterações.

cúUsULA XI - CONDUTA DE PREVENçÃO DE FRAUDE E CORRUPçÃO

,JN
@

13
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Município de Santa Maria do Oeste

ESTADo oo panaNÁ
CNPJ : 95.684.5214 / 0001 -26

Rua Jose de França PereiÍa, n" I0 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e

subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo

de Iicitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Parágrafo Único
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na

execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematízar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou

sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços

em níveis artificiais e não competitivos;
d) "prática €oercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a

execução do contrato.
el "prática obstrutive": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o ob.ietivo de

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cu.ia intenção seia

impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover

inspeção.

cúusurA x[ - DtsPosrçÔEs FrNAls

Fica eleito o Foro da Comarca de Pitanga/PR., com renúncia de qualquer outro, para dirimir as

dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos legais.

Santa Maria do Oeste PR, 22 de novembro de 2022.

oscA TGADO SERGIO D VEIRA SILVA E CIA ITDA

PREFEITO DO UNI ípro /CONTRATANTE CONTRATADA

/"

RG:9. 4 -8

to E LIMA MILI

RG:3 .916 .7 24-7

TESTEMUNHA 2

to vtcE SÍROHER

TESTEMUN A1

t4
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EXTRATO DE CONTRATO ADM I N ISTRATIVO N 9 I7L I 2022

CoNTRATANTE: MUNIcíPlo DE SANTA MARIA Do oEsTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Rua José de França Pereira ne 10, inscrito no CNPJ/MF sob ns 95.684.544/0001-
26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DELGAOO.

CONTRATADA: sERGlo DE oLlvElRA slLvA E ctA LTDA, inscrita no cNpJ sob o Np 08.631.666/0001-so,
situada na Rua Generoso Karpinski, Ne 839, Centro, Santa Maria do Oeste pR.

OBJETO: "AQUISIçÃO DE MERENDA ESCOTAR PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO
MUNICíPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR, DURANTE O ANO TETIVO".

1 1.000,00 Pérola 7 98 7.980,00

2

ABACAXI de boa qualidade e primeira linha. Com casca e sem rupturas.
Tamanho comercial. Apresentando grau de maturação que permita suportar
a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com a ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a

resolução ne 12178 CNNPA.

AÇAFRÃO MOIDO embalagem de 500 gr 240,00 Donanena t5,79 3.789,60

3 ACHOCOLATADO EM PÓ Produto obtido pela mistura de açúcar, cacau, extrato
de malte, sal, soro de leite em pó, leite desnatado em pó, vitaminas (C, 83, 82,
86, 81, A E D), estabilizante lecitina de soja, aromatizantes e contém glúten,
com diluição mínima de 1kg para 8litros. tabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo
estar úmidos, fe/mentados ou rançosos. Embalagem plástica, atóxica,
aluminizada (sachê ou em polipropileno (pote) de 800 g. A rotulagem dêve
conter no mínimo as seguintes informações: identificação, procedência,
ingredientes, informações nutricionais, gramatura, lote, data de fabricação e
data de validade. Validade mínima: 12 meses. Data de fabricação: máximo de
30 dias a contar da data de entrega. Coníorme rdc 264 de 22 de setembro de
2005. Aprova o "regulamento técnico para produtos de cereais, amidos,
farinhas e farelos".

1.300,00 zaeli t4,75 19.175,00

4 AçUCAR CRISTAL branco de 1e qualidade, acondicionado em embalagem de
polipropileno transpaÍente original de fabricante com 5 kB, aspecto granuloso
fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos
estranhos, registro no ministério da agricultura, informações do produto e
data de vencimento estampado na embalagem. Validade mínima de 120 dias
da data da entrêga.

1.200,00 copagel 15,99 19.188,00

5 ALHO ne 06, bulbo inteiriço, nacional. Firme e intacto.de boa qualidade e
pÍimeiÍa linha. Tamanho comercial. Apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições

adequadas para consumo. Com a ausência de sujidades, parasitas e larvas.

350,00 Tropeiro 75,47 5.414,50

6 AMIDO DE MILHO de 1kg embalagem plástica transparente informações
nutricionais na embalagem. Validade mínima de 120 dias da data da entrega.

150,00 Do zé 6,87 1.030,s0

1.989,00300,00 Urbano 6,637 ARROZ INTEGRAL: Características: classe: longo, fino, tipo lintegral. lsento de
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e Íragmentos

estranhos. Embâlagem:deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1kg,

em polietileno, transparente, atóxico. Fabricação: máxima de 30 dias.

Validade: mínimo de 6 meses

Ite
m

Nome do produto/serviço lOuantid
laoe

Mercâ Preço
máx

PreÇo
mádotâl
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ROZ PARBOILIZADO, longo fino, T1. acondicionado em embalagem d
polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria terrosa
pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos
informações do fabricante, registro no ministério da agricultura e safra d
2009 especificação do produto e data de vencimento estampado n

mbâlagem. Validade mínima de 120 dias da entrega

1.500,00 Belchior 75,77

VEIA EM FLOCOS FINOS acondicionada em embalagens de polipropilen
original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, informações
do fabricante, especificaçôes do produto e data de vêncimento estampada na
embalagem, contendo 500 gr.

1.000,00 naturale 7,72 7.720,

10 EITE OLIVA EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM COM 5OO ML. 00,00 ãle fértil 9,86 11.944,

11 BATATA INGLESA caturra, in natura.de boa qualidade, apresentando grau d
maturação que permita suportar a manipulação, transporte e a conservação
em condições adequadas para consumo.com a ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

2.s00,00 ln natura )) 13,050,

72 BISCOITO COOKIES ORIGINAL COMPOSIÇÃO: farinha de trigo enriquecida com
e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas de chocolate ao

açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetâ|, cacau em pó,

oro de leite em pó, leite integral em pó, emulsificantes: lecitina de sojâ (tN

22) e éster de poliglicerol (lNS 475) e âromatizante), aromatizantes, sal,

çúcar invertido, emulsiÍicante: lecitina de soia (lNS 322) e fermento
uímicos: bicarbonato de amônio (lNS 503ii)e piroÍosfato ácido de sódio (tN

i). composição: Carboidratos 199, proteínas 2,19, gorduras totais 6,
rduras trans 0g e sódio 101m9 na porção de 309. Pode conter glúten

EMBALAGEM: primária contendo duas unidades 329. VALTDADE: deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.

1.000,00 lsabela 77,77

13 BISCOITO INTEGRAL - 1569: COMPOSIÇÃO: farinha de trigo enriquecida co
rro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenadâ, farinha de trigo integral,

açúcar, açúcar invertido, sal, cálcio, maltodrestrinâ, vitaminas: niacina
(Vitamina 83), riboflavina (Vitâminâ B2), tiâmina (Vitamina 81) e fermen
químicos: fosfato monocálcico e bicarbonâto de sódio e amônio. Contêm

lúten e contém derivados de trigo. EMBALAGEM: Contendo 06 (seis)

balagens de 269 cada. VALIoADE: Deverá apresentar validade mínima d
(seis) meses a partir da data de entrega.

700,00 Águia 4,64 3.248,

1,4 BISCOITO SALGADO tipo água e sal acondicionado em embalagem d
polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranho
informaçôes do fabricante, especificação do produto e data de vencimen
estampado na embalagem. Embalagem contendo 500 gramas. Validad
mÍnima de 120 dias da data da entrega.

,00 ninfa 4,13 3.717,

16 ISCOIÍO TIPO MAISENA SOOGR 1.500,00 Ninfa ,67 11.50s,

6,9900,00 Dona
nena

!7 NELA EM PÓ Proveniente de cascas sãs, limpas e secas. Pura, livre d
ujidades e contaminantes. Embalagem apresentando externâmente dados d

identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data d

validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério d

ricultura, contendo 50gr de peso líquido. Data de validade mínima de 6

meses a contar da data de entrega do produto.

1.000,00 Beija flor 7,29 7.290,ICA BRANCA, despeliculado, tipo 1 Acondicionadâ em embalagem

plástica transparente informação nutricionais na embalagem contendo 500g

validade de 06 meses da data de entrega

18

1.200,00 Silote 3,8119 IQUINHA AMARELA FINA acondicionada em êmbalagem de polipÍopileno

inal do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, informaoíg

23.6s5,0C

9

11.170,00

3.495,00

4.572,O4
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do fabricânte, especiflcação do produto e data de vencimento estampada na
embalagem. Embalagem de 5009. Com validade de 06 meses da data da
entrega,

20 CARNE BOVINA MOÍDA 2i segunda sem osso com no Máximo 10% gordura
adicionada em embalagem plástica de 1 (um) Kg transparente resistent
resfriada sem sebo ou pelancas

3.500,00 Bassanez

e

27,89 97.615,00

2L CARNE BOVINA TIPO PALETA, sem osso, resfriada. O produto deve esta
acondicionado em embalagem plástica, transparente, contendo no Máximo 2
Kg. A embalagem deve estar selada, contendo a identiflcação do produto, o
peso e seu respectivo valor, prazo de validade. O pÍoduto de estar de acordo
com a portaria do ministério da agriculturâ

3.200,00 Frigodask

o
28,59 91.488,00

22 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA carne de frango coxa e sobrecoxa,
condicionada em embalagem original do fabricante. O produto deve esta
otalmente congelado. Prêço por kilo.

3.500,00 Pinheiro 9,99 34.965,00

23 RNE DE PORCO (PERNIL) fatiado resfriado o produto deve esta
condicionada em embalagem plástica, transparente, contendo no máximo 2

A embalagem deve estar selada, contendo a identiÍicação do produto,
eso e seu respectivo valor, prazo de validade. O produto deve estar de acord
m â portaria do ministério da agricultura, dipoa ne 304 de 22/04/96 e 

^e 
t4S

e 22104198, da resolução da Anvisa ne 105 de 19/05/99 e da lei
municipal/vigilância sanitária

1.500,00 Frigodas

o
13,27 19.815,00

BOLA BRANCA in natura.de boa qualidade, apresentando grau d
maturação que permita suportar a manipulação, transporte e a conservaçã
em condições adequadas para consumo.com a ausência de sujidade
parasitos e larvas.

600,00 lnatura 6,63 3.978,00

CEREAL INFANTIL A BASE OE FARINHA DE ARROZ tngredientes obrigatórios;
farinha de arroz (vitaminas c b12 d b1 b6, e) e fumarato ferroso valor
nutricional mínimo em 1009 de pÍoduto seco 380 kcal 5g de proteína e 31g de
ferro embalâgem primaria lata ou potes plástico de no máximo 1kg com tampa
e proteção interna ou sacos plástico embalagem secundaria caixas de papelão
prazo mínimo de validade 12 meses.

300,00 marata 22,47 6.741,00

26 CEREAL INFANTIL A BASE OE FARINHA DE MILHO
Embalagem primaria lata ou potes plástico de no máximo 1kg com tampâ e
proteção interna ou sacos plástico embalagem secundaria caixas de papelão
prazo mínimo de validade 12 meses.

300,00 Marata 24,42 7.326,00

21 CHÁ DE ERVA DOCE (sachê)Chá;de Erva Doce;Sementes de Erva Doce; lsento
de Sujidades, Fragmentos de lnsetos e Outros Materiais Estranhos ;
Embalagem Primaria Sache individual ; Embalagem Secundaria Caixa de Papel

Cartão; Com Validade Mínima de 14 meses Na Oata Oa Entrega.

880,00 fronteira 3,15 2.772,OO

28 cHÁ MATE GRANEL acondicionado em embalagem interna plásticâ e

embalagem externa de papelão contendo 2009r.
880,00 Fronteira 7,87 6.92s,60

29 COCO RALADO: coco puro em flocos, parciâlmente desidratado, isento de

impurezas, sujidade e ranço. Embalagem:saco plástico transparente, atóxico,
resistente, hermeticâmente vedado, nome e endereço do fabricante, lote,

data da fabricação e validade. Peso: 100 gramas.

300,00 Adel
coco

3,39 1.017,00

30 COLORAL Embalagem com 500g . Contendo no máximo 10% de sâ|, com

dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade.
180,00 Donâ

nena

6,05 1.089,00

31 CRAVO DA INDIA (botões florais). Produto de primeira qualidade, constituÍdo

de botôes florais sãos, secos e limpos, isento de substâncias estranhas em sua

composição, suj idades e mofos com aspecto, sabor, odor próprios. Fabricado

300,00 Dona
nena

)la 747,00

CNPJ: 95.684.544/0001 -26
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a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérlas terrosas e
parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Embalagem

lástica de polietileno, atóxica, resistente, teÍmossoldado, não violada, com
pacidade de 10 g. A rotulagem deve conter no mínimo âs seguintes

nfoÍmações: identificação, procedência, ingredientes, informações
utricionais, gramatura, lote, data de fabricação e data de validade. Valida

mínima: 06 meses. Data de fabricação: máximo de 30 dias a contar da data d

rega. Conforme resolução RDC n.e 276/2005, regulamento técnico pa

especiarias, temperos e molhos. Com registro no ministério da agricultura.

2 CREME DE LEITE: Tradicional, apresentando teor mínimo de matéria gorda

25yo, com identificação do produto e prazo de validade. Contendo
ingredientes: Creme de leite e estabilizantes fosfato e dissódico. Embalagem

2009r

1.000,00 rol 44 2.440,

34 EXTRATO DE TOMATE resultantê da concentração da polpa de frutas maduro
são do tomateiro solanum licopersicum por processo tecnológico adequado

o produto será designado por extrato de tomate, podendo também se

denominado massâ de tomate ou concentrado de tomate. Lata

informações nutricionais na embalagem validade de 06 meses da data da

entrega.

00 Cica Írios 8,61

35 FARINHA DE MILHO tipo biju, amarela, 100 % natural Acondicionada em

balagem plástica, inviolada contendo 500 grs. Validâde mínima de 120 dia

a data da entrega

1.200,00 Monte
cla ro

7 ,49 8.988,

FARINHA oE TRIGO ESPECIAL, tipo 1, enriquecida com ácido fólico e ferro
ndicionada em embalagem de papel, inviolada. Pacote de 5 kg.

300,00 Koene 74,79

37 FARINHA úCIEA VITAMINADA Embalagem pote de polietileno ou lata d

lumínio com 4009 prâzo mínimo de L2 meses

00,00 Marata 13,99

8 FEUÃO PRETO classe preto, tipo 1. EmbalaBem plástica contendo 1 kg. Produ

em presença de impurezas que comprometam o armazenamento e

consumo humano. Validade mínima de 180 diâs da data da entrega.

00 Mac mil 6,99 2.796,

39 FERMENTO EM PÓ QUIMICO composto por amido de milho ou fécula d
andioca, fosfato monocalcico, bicarbonato de sódio. Acondicionado em

bâlagem tipo 2509

120,00 Roial qq 838,

a laia 6,99

4.240,1.000,00 koene 4,241 FUBÁ AMARELo enriquecido com ácido fólico acondicionado em embalage

de polipropileno original de fabricante com 1 kg, isento de matéria terrosa,
ras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registr
ministério da agricultura, informações do fabricante, especificâções d

produto e data de vencimento estampado na embalagem especiÍicação d
produto. validade mínima de 120 dias da datâ de entrega.

talaia 11,64 3.492,300,002 ELATTNA com corante natural diversos sabores informações nutricionais na

balagem. Embalagem de L kg

MagÍo 2,62 1.310,500,00GELATINA LIGHT ZERO AçÚCAR, sabores diversos, ingredientes: gelatina,

polpas de uva, morango, amora e framboesa, vitamina C, aromatizantes

Embalagem de 12Gr
10,59 2.118,00 ln naturaENGÍBRE, coloração uniforme, bem desenvolvida, Ílrma e intacta, isenta

material terroso e umidade enerna anormal, livre de sujidades, parasitas

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportelarvâs,
1.048,rol 6,99150,00LEITE SEM LACTOSE - Leite UHT zero lactose. Apresentação: Embalagem d

ca de l litro com tampa de rosca. Sabor natural.cartonada assépti

6.888,00

36 5.637,0C

2.798,00

40 IFERMENTo PARA pÃo AcoNDtcroNAoo EM EMBALAGEM DE 125G leo,oo
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48 LENTILHA, 5009, data de fabricação e validade de no mínimo 6 meses,
informação nutricional no rótulo. De primeira qualidade, sem a presença de
grãos mofados, carunchados e torrados. Embalagem plásticâ, trânspârente de
5008, resistente, com solda reforçada e íntegra.

500,00 eli 10,93 5.465,00

49 MACARRÃo Do TIPo ESPAGUETE

Produto não fermentado obtido pelo amassamento de farinha de trigo, da

semolina ou sêmola do trigo com água, adicionado ou não substâncias
permitidas. Designado como "massa" de acordo com a ãdição de ovos e
classificada como massa seca, por processo de secagem. As características
gerais do pÍoduto as normas da vigilância sanitária. Pacotes de 5009.validâde
mÍnima de 120 dias da data de entrega.

700,00 J oia 2.037,00

50 MAcARRÃo INTEGRAL PARAFUSo

Massa alimentícia obtida a partir da Farinha de trigo integral. Poderá conter
adição de farelo de trigo ou sêmola/semolina de trigo. Não deverá conter
conservantes, corantes artificiais e aromatizantes artificiais. Não deverá
apresentaÍ sujidade, bolor, manchas ou fragilidâde à pressão dos dedos. A
massa alimentícia ao ser posta na água não deverá turvá-la ântes da cocção.
Não deveÍá estar fermentada ou rançosa. Após a cocção, a massa não poderá
apresentâr textura ou consistência de empapamento. COTA 75%. Pacotes de
500g.validade mínima de 120 dias da datâ de entrega.

300,00 galo 4,80 1.440,00

MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO pacotes de 1kg valor nutricional na

embalagem data de validade de 06 meses a 1 ano da data de entrega.
400,00 Liane 9,99 3.996,00

52 MACARRÃO TIPO FUSIU (PARAFUSO) Produto não fermentado obtido pelo
amassamento de farinha de trigo, da semolina ou sêmola do trigo com água,

adicionado ou não substancias permitidas. Designado como "massa" de
acordo com a adição de ovos e classificada como massa seca, por processo de
secagem. As características gerais do produto as normas da vigilância
sanitária.
Pacotes de 500g.validade mínima de 120 dias da data de entrega.

1.500,00 Joia 5,77 7.755,00

MARGARINA VEGETAL SEM SAL POTE DE 500 GR Acondicionada em pote
plástico, com tampa de proteção contendo 5009.

800,00 Coamo 6,93 5.544,00

54 MITHO VERDE EM CONSERVA EMBALAGEM 2OOGR Fugini 3,63 1.815,00

55 Óleo veeefll DE SOJA, refinado acondicionado em embalagem contendo
900ml.validade mínima de 06 meses informações nutricionais na embalagem

do produto.

1.800,00 Coamo 7 78 14.004,00

56 OVO BRANCO DE GALINHA, tipo Extra Produto fresco de ave galinácea, tipo
ra pesando a dúzia 6609 no mínimo, tendo como peso unitário mínimo d

e máximo de 549. Não deverá apresentar manchas ou sujidades, d

manho uniforme e cor branca, proveniente de granja sob inspeção oficial
devendo atender as exigências de Regulamentação interno de inspeção d

origem animal a) não ter sido submetido a qualquer a processo d

nservação;b) ser limpo, sem ter sido lavado; c) apresentar casca lisa

tn tegra, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e forma

racterístico; d) apresentar câmara de ar de aparência regular

correspondente ao tipo solicitado; e) apresentar gema translúcida, firme,

consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe

envolvido; f) apresentar clara transparente, densa, Íirme, espessa, límpida,

em manchas ou turvação e com as chalazas intactas; g) ter peso mÍnimo d

660 gramas (peso mínimo de dúzia), 55 a 59 gramas (peso unitário mínimo

áximo); h) serão considerados impróprios para consumo os ovos qu

presentarem: 1- alteração da gema e da clara (gema aderente a casca, gema

1.500,00 ln natura ,89 11.835,00

lsoo,oo
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arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também
a clara, presença de embrião com mancha orbitária, ou em adiantado estado
de desenvolvimento)2- mumificação ( ovo seco); 3- podridão (vermelha, negra
ou branca);4- presença de fungos: interna ou externamente 5- cor, sabor ou
odor anormais; 6- ovos sujos externamente por matérias estercorais, ou que
tenham estado em contato com substancias ou infesta-los capazes de
transmitir odores ou sabores estranhos, que possam infectados; 7-
rompimento da casca e da membrana testácea, desde que seu conteúdo tenha
entrado em contato com mateÍial de embalagem; 8- quando contenham
substancias tóxicas

57 PÃO DE QUEUO TRADICTONAL 50 GR pão em forma de bolinho, feito com
massa de polvilho, queijo ralado, ovos, óleo e leite. 5ogr cada unidade
(unidade grande), feito no dia entregue em embalagem própria para
alimentos, com 1kg por pacote.

1.000,00 tradição 76,78 16.780,00

58 POLPA DE FRUTA - sabores diversos. Polpa de fruta 1OO% natural, se
conservante e congelada. Rendimento: 1 kg de polpa - rendim
aproximado 6 litros de suco. Embalagem primária: deverá ser embalado e
sâco de polietileno atóxico hêrmeticamente fechado, com capacidade para 1
(um)kg não fracionado, rotulado conforme legislação vigente. Deverá te
registro no ministério da agricultura pecuária e abastecimento (m.a.p.a). prazo

de validade: mínimo de 3 (três) meses impressa nas êmbalâgens primárias,
com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à

temperatura de -12e C (doze graus centígrados negativos) ou inferior

1.000,00 Fauto 22,47 22.470,00

59 REQUEUÃO CREMOSO

uto deverá estar de acordo com a Portaria ns359 de 04/09/1997 do MAp
Resolução FNDE Ne 26 de 17106173. Constando obrigatoriamente de regis

5|F/D|POA. lngredientes: creme de leite, massa coalhada, leite em p
esnatado. Poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pel

legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais deverão se
eclarados. Não deverá conter gordura trâns e corantes ãrtificiais. O produ

deverá ser transportado em veículo com carroceria Íechada, isotérmico, co
peratura entre 04 e 10'C, assegurando que o produto se mantenh

refrigerado duíante o transporte. Características: textura cremosa, cor, chei
e sabor característicos. Embalagem primária: copo plástico de polipropileno,
atóxico, com lacre de proteção de alumínio, contendo 4OO gramas.
Embalagem secundaria: caixa de papelão lacrado com fita adesiva, pesand

kg.

1.000,00 Tirol 17,04 17.040,00

60 SAGU

Pacote de 5009 embalagem transparente informação nutricionais na

embalagem validade de 06 meses.

800,00 Prata 7,77 5.736,00

61 SAL IODADO REFINADO, para consumo doméstico registro no ministéÍio dâ

saúde. Embalagem contendo 1 kg. Validade mínima de120 dias da data de
entrega.

600,00 Sartori 2,37 1.422,00

63 sUcRlLHoS - flocos de milho com açúcar mascavo fabricado a partir de
matériâs primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto, sabor e cheiro
carâcterístico, livre de sujidades e substâncias nocivas. Embalagem: o produto
deverá estar acondicionado em pacotes de polietileno transpaÍente, atóxico,

bem vedados, com 5009 cada. Prãzo de validade mínimo de 12 meses a contar

a partir da data de entrega.

1.500,00 Sweet
flakes

15,83 23.145,OO

64 TRIGO PARA QUIBE: O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 33

(Decreto 72.8461781, RDC ne 259/2OO2, RoC ns 360/2003,
500,00 Zaeli 1.645,00
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Resolução/CD/FNOE ne 2612O!3 e alterações posteriores. tngredientes: trigo
integral, quebrado e torrado. Não deverá conter outros ingredientes. Não
deverá apresentar sujidades, materiais terrosos, parasitos, larvas e matérias
estranhas. CaracterÍsticas: Aspecto, cor, odor e sabor próprios. Livre de mofo
e fermentação. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente,
hermeticamente fechado, lacrado, pesando 500g, com prazo de validade e

lote indeléveis. Embalagem secundária: caixa ou fardo, resistente e Iacrado.
Rotulagem: Deverá estar rotulado conforme legislação vigente.

65 VINAGRE BRANCO em embalagem plástica transparente original do fabricante
contendo 730m1. Data de validade de 06 meses a 1 ano da data de entrega.

200,00 Chemim 1,89 378,00

TOTAL 620.67t,7O

O total do item é de RS 620.671,70 (Seiscentos e vinte mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta
centavos).

Data de assinatura: 22 de novembro de 2022
Vigência: 2U11,/2023
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I]ST-{DO DO PÂRANÁ
PRXFEITURA MUNICIP-{L DE §-{NT.A, ]\IARIA DO OESTE

r."sÍl1

LICITAÇ.io
E\TRATO Do CO\TRATO.1I !/2022

coNTRATANTE: Ir'luxtcÍpto nr saNTA MARIA Do OESTE, Esrarlo do paraná. pessoa juridica d€ direiro público inremo, com sede à RuaJosé dc França Pcreira n' 10. inscriro no cNPJ,MF sob n" 95.684.544/0001-26. ncsre aro devidamcnte rcprcscntado pelo prefeito Municipal, sr.OSCAR DELGADO,
CONTRAT^D^: SERGIO DE OI-IVEIRA SILVA E CIA IjTDA, jnscrita no CNPI sob o N" 08.61 I .666/000 t-50, situada na Rua GenerosoKarpinski. N" tt39. Centro. Sanra Mariâ do Ocsre pR.

oBJf,To: "AQUlslÇÃo DE IERENDA ESCoLAR PARÀ ATENDER As EscoLAs E cRECHES MUNtcIpArs Do MuNrcipro DESANTA MÀRIA DO OESTE PR, DURANTE O ANO LETIVO".

pcd,n súporr.Í ! Íanipllaçào, tnntÊrir. Ê . coft.úrçio m co trçõ.r adêqud.s !aÉ o co.uúo Com ! au\àrciâ d. sujid«t*,
p@'ros.,eú, & 6rdo.om. rmtwàô n. t2r8 CNNPA

. prircih li.h. Co6 .ás . @ d!|u{. T5m.ho con@iât. 
^rr@r.rdo 

gB! d. Dori{ao qu^B^aÁ-\l 
d. toã qu,lidrjc

AÇAFR,ÀO MOIDO cmbâl.g€m d4 500 sr.

PÍ.duü, ôhúlo pe l. masirm d. .çúcà.cgu, erlrÀô dc trdk. et. m d. kitc c6 É. kn. ds.m.d. €m
vrhiE {C. El, 42. Bó. Bt. A E D}..3r..bitianc l.cnin..L roj& mmri,.nt 5..ó.rih stür., om diturçàó ni,id dc I !r
I lirr* F.hriq.lo. í,"ín.!. rnãÉriar rrimar rÀr. rimÍÉ.. ienus.rc mrií.s r.Íôúr c pa*irás. úo Êdádo sr,r nõi&J§.

!Úudd ou Ejços.. Eob.Lgd p&ni.. .ú'nc1 .t6üizd, í*né d !m ,olip.qil@ (Dor.) d. 8m s. 
^ 

roruLs.h d.v.
onr.Í rc nritrtu ar Egüinr. nÍ(fiúÇ&. ,il..rÍicãçào. prdd.rc,a. in8Edi.nr.r, infon.àçô.s nlrrcúnais, gErútura. tot . dÀk d.

ic!çào e dlt dc vrlid!.L. Vali.Ldc mid@r I I 16. D!r! d. fib.ic.çà: dúrim d. l0 dis r cônkr ú díi d. cnhe! (onfôm.
d. :6J d! 21.L st n6.u dc 2Oú5. 

^Írova 
o.Egrt .nro rémn p.E pnrruB Jc c.Éais. âft,dos. fànnhõ. ràEtos.

ÂcHocoLATADo EM Iú

IrIST^L hÍ.íco dc l'qu,lidad.. uád'ciou& êm.mbat4fi dê &tipropitúo rrarspd.ír. ori-sinat dú aabnca.r. rofr 5

ls. apecro 8mulM lioo a mdiô. isro úc turó.ià r.ÊosÀ l,vrc de únIIt. e fÉgÍiíros 6rrúhN. seÀro m mnjsÉriô .lÂ

.ln.úlM, inlomaô.s do podur,o c d:h d. vcncinoro 6@mp.ô e cútqlag.m. Vati{,rdc hini@ d. I 20 did it &E d. .nr.ea.

I l{ü.00

^Lllo 
n'06. bulbo i.i.in{ô. n&@1. fim. c i -l!..k bo. qü.,ti.t rt . prici6 tinh.. Toeho comei.l 

^p,.g!,rdo 
*Eu d.

mfuôçro qE Êmie 3uíhí.r, tornitulrçàô,lÉnrpô.tc. r cô6drsà..ú condiçôcs ak!úd,. !a6.o.srlm Com a.uçncaa d.
ul idid.s. p4rsiú! e lars

t.l.5t)

MILHO d. I lg 6báhgm plííiê nasDúcnrc iníomaaôê núicioDi3 E crhrtagcm. \â,id.d. mi.im d. lto dis.tIrx) D!
I50.00 1.010.50

^itoz 
INÍEGR^I] C.dr.isiG: .te: to.8o, ÉD. úb r úr.aEt ls.b d. n,tnã 6Ídr4 peds. 6bB6 6u FõiE, ln,c {h

miú,r. . ÍngmrB sr@h6. Eob.hscn: .Lve B|I, ineLa eÀticionãd! .fr p<ds & I tr, cm policrit.m. mlpúémq
arórho. F!b, icaão: nâiro .h t0 diÀ. Víiôd.r úinim i,c 6 ú6s

^RROZ 
PARBOILIZ^DO, longo fino. Tt. e.dÉi@..b m .6h.hgcm d. potip.opit@ ongi.lr dt f!ôn@r..ú t ts. Bnio.L

mÉrir bd. p.d.s tuírôs ôü ÍEnsi*. liv* d. uid.d. c r-Esr*.b. dú.nios, inroÍruçn. do f.bn.úq r.sish íô Àiri,r.rio
d! rgriculorô c sÍ.à d. 2009 erpe.if*ado .b p,lduio . d.r: & v@i*nio 6r.npado @ nb{â$m Váli{tá.L minrtu d. ,20 dis dá

AVH^ EM ILOCOS FNO§ !6drciúd!.h @h.bsds {t poli,roÍ,itm oneiúl {to f.bri:ír. tirE d. mÉ.d. e Êrgnoüx
rÉnhor inionno4tB .h t bri@r., Ép*rtic{ôcs do produro c {kú dc v.mmnk, cíaúpatü na cmholá8cm. co.r.ndô 5m Br

7.1:

AZEITEOLIVA EXTRA VIRCEM. EMBALACEM COM 5M ML

1t Bf^T^ INCLESA cstum, in Mi@ d. hô. qurliüde, .rNí6dô sBú d. ín rhçào qE íEmiu supoí.. r MiÍülrio. úúspoí.
a coi*aio cm .on liçô.s ld.quds pe consumo .oo a aüsanci! dc sujidâd.s. p&siros . ldú.

ll,0í0.00

rl scotTo c(xJKIEs oRl6lN^L coMPOStCÀOi feDÀô d. riSo .nnqúe.id. on f.m . á.ido rórico, .4úú. górde vra.bl_ ao6
rheolr@ âô lcik (açú.rr. @sü úÉ c(.tr, o.nkiga d. c!c,ü. gôí]un legcral,.!c!ú cm í'ô, {ro de kirÊ.n ú, Lnc inr.gr.l dn Ãr.
l.iú@r6i ldüD dc $jâ (lN§ 3r2i. éíd.L !ôli8hcel rÍ}ts.t?5) c ammriârc), mru.iãB, et_ e,i@ nrrcíirrô.

kinsnt.: Uni.a d. eja (INS l:2) . f.ú.óios quimicos: bi6ô..aro.t adônro {INS ,Olii) ê Onofosr'aio i.rô dê ejd,o (tNS

i). Cômpo"içt : CÚttôidnh l9A. píóÉitu 2.1g. B.rdlA toEir ií.1A, gôrdms r.ar\ OA. sodió lotma o Íúrçào d. tog. pôdê

onrcÍ glúicn IMBAL^OEM: pôminr coórído dB unúâd.i l2g \'(UD\t)t: der.rá apr.s.nr ratidad. minrma d. 06 G.ô)
a p.nr dr dru J. .nregr.

ti SCOIIO NTEGIÂL - 156e: CôMPOSIçÀO: t&iín d. úigô .ú'qu4i.li .on Í.Ío. i.dô aóli.o, Anó@ lce.lzl hdrils.n d3

f.rinh. dc tiSo inr.ghl. rçú.&. 4ú@ i.çnido. el. cil.io. mltodE!úinÀ vibm'n.s: úi,cinô (vi6i.! Bl), .iúíátiM (Vnahôr

all úhim lvitlmiM Bl) c ,.íEntôs quini6 f$làl! tM@il.ico. bicaóonrb de eiúiô. âmônio Cônrin Crüto € conÉn

/.rtós.tc üigo. EMB^LAOEM: Co"krldó 06 tcÉ)úh1h8cú& 269 c.dÀ V^LIDADE Dcwó +r*nw !ãtid..t mi md.0ó
) mes r p.rirr dà dâu d. oscsa.

BIS,COITO S^tGÀtrO lipo i8u . sl ao.úci6aib .m mbdagd Í,. pl'üDIrildo mginâi do Í.bfter. litr. d. @iô.L .
fr4turlls .slrEnhG. intmEçõe ô í.b.icdt . eÍÉcificaç,o do Êqlulo c &1a dc lcnciMro BMraId í..mb.lás.m Enb3l.seÉ

@"Lído,00 grro. 1,,.1i&d. niniM de 120 dia dr &r3 di oEcg..

tl

BISCOITO TIIO VAISENÀ 3OíX]I

CANELA EM PÓ Prev.ni.ÍE d. M sãs, limpd . s.a. Pm. lim d. ajür.Ls . @taniMr... Enb.lr86 aprccnnndo

.rl.tunól. dldG d. id.niÍcáçao. Ie.rl.lcir, iífoní.çôé .utn.io.,ii núEro tL ror. dat d. !al'&d.. q@tdad. úo trodülo, .
íúôcó & rc86üo rc MioiltéÍio ilá Agricul$rÀ oíi.rdo 50!r .t !.@ llquido. Dd! & vdi.Mc minim dc 6 me*§ . conlar .li dr. d.

^NJICA 
8R^NCA, d€rl.licúlidô, tip. I 

^.§ídicionrd!.m 
cnbôlág.m O|i{r. ransp4nr. 

'nfomâçào 
nuinck,nln ía.nh.lá8m

50ô8, lalnlrc dc 0ó mecs & dãu ú cnkega

C
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:r) sm o.e om no MáriEo lri godu6 &ti.ionadr cm cmb.tigcfr pl{íi.a & I tM) K8
hnsp.Í.nt r§i§t.nr. BÊisJ! §d *h. d pct.tus

(ARNE BOVIN^ MOiDÂ l sgudá
I500.00 97 6t5.00

)l *'Í cs, rófnãdÀ O ,mdub d.v. !sr., rcoÀii.,omdo .ô .mb.las.D plá{cq lfurÉRme,
.rr.n{b m Már,ho I l(s. A cmbât $n &v. eBrjr -tâd.. únh& . ô.!uÍ!c.§àô dó poJú. o pce e eu E+.rüvo v,toÍ, p.u d.

vrlidd. O podur,o d. §rár d. @do .om a poÍa,i, dô minisr.rio da .sricuh@

^RT,II 
BOITN^ TIPO PÀt ETA.

tl cm. d. Íturgo @rá c sôbr-or!, acod,cioÉda cm .mb.tagcm orisnd {À) fúntuG
) produb d.rc .st . hcl@nk .dn!.t&Iú pcir Íbr t,to

c^RN[ DEFRAN(,OCoX^ E soaRI]coX^

d.v.6tr. &o.di.oo.rb .m ahbd4.ft pliíica tlup.r6l.. cô.r.ndo M
m I kg Á .nbrLg.m dav.6e str.b. cdEddô . id.o fic§io .t pbdúo. o Fe c u ET@ürô vrto( pÍe d. t.ld.d.. o

pútuo 
'l.vd 

§lrr d. .@Ído con s noria.ia do miniíéno tb .gÍicurtuE dilo. n. 30_r de 22/04/r)ó . i. Ú5 d. t2/0,r,9t. dr r§tuçio da
aÀie n'10( d. l0!r 99.ú t., mur,0al !,8,tiku úrú,r

ÂRNI I)r POR( () (PER\tLj ,arano Íesniàdd d p.ôduid
l].:r

t{ idrk. sprsülindo srâú dc mruçào qu p.miE surxlír a m.niputa(..lJ. uüspóíc c .
cm @ndiçô.s ãd.qedÃs paE cmüm.m ! ôuérci. & sújidad§. íEEiios . lõ,s

LA BRÀNCA i, n.ruÍí..!c bo. qual

INHA DÉ ARIOZ Ingr.diêm.s obnglróno§: Írnnhr d. !e7 (viEhin6 c bt2 d bt b6. .) .
fun 610 Í.mo !âL. nutuo.d ôi ho cm l0O8 d. pnxluo §@ lÍo kel jE d. Isr.iM. ltg.t Ícno.mh.l.eÊn Írr.6. t.u ou

pl{si.o d. no mlrino I t! coú LnEÉ ê pror.çÀo ilt nú ou sór ptáíB .mbât.g.6 *cu.d_iâ €irs .t pap.tto pla minitu

ERE\I I\IÀIiÍII \ B\SI DE FAR

:ó

Enbd.gc, ,ri*n l,. ou pol6 prílti@ d. N úüim rts om .nÉ e pÍor.{.àd in.@ e ,.s plrsuco .mb.hg.fl §.ú{r.ro

CFRFAI INfANTIL Á A,\SF DF FARI\H,\ DF VILHO

Esura[G i Embáls8.o Pmn nó S.cht ,nlivid!:t i Enh.l.g.m Sdúd.riâ Cair. .k Frrxt C,íàô, (.o \,.]i.Ud. Mi.itu d.
l4 hees Nr Dau tu Enúc8r

2 77r.m

.I TT GL{\[L

@o púo cn flc6. pârcirlôc.lt d.sidrôt do. ie o <tê imp@4. sujidad. c Ér§! Lnrbât,!.6 uo pláíicô
r.. dor'co, ê'cr.nr.. h.'@rolmc !.údo! roft . ddcEço.L f.bn6r. tot . .lab ü fúri.xÀo . v.tilst per llx)

:1.19 I 0t'.m

( I

noBisl ltnldú dc lrimc& qúliJrnc, conínuiJ. de tlrlàcs flôÉÉ úos, *tos c nnÍ$s. i{nro d.
suhsiâe,a efr !.s m u cóhpGiç&. sujit .k! . mfc @ a$«b. ehr. oítor própn6. Eãhí..rto . D.dr d. tuicnô priB rà
. lihpa§, É.,À{ d. úáGris kllls € p.n.it i, úô F.d.odo dr, úmid.r, a.@.nEdôs ôu r..ços. Etub.lâE., plástrú .lc

Doli.dlcno ,óri.À Bií.rlt , r.@$tdrdo. .lô viot rtÀ @ c.pacidádc.t l0 8 A @trgo d.v. cmis b niniru s
infom.çôê: 

'd.niiíc.çào, 
prc.dôci., rng*di6r.r. infomàçõê núl.icio*i!. g.mrtoÉ, toE, d.n d. fôn.!çaó . dlb d. v.r,d!dc.

Vllij,rde oiniM 06 ms DàE d. fúric4àó: nüim d. tO Íüa. @ír.Í dr ÍtlE dr dlIcga Confo@ Eelu{ào RDC í_.27í:@j.
tglLn6to r&nio páh e{teiúiâi r.np.ffi r tuthc. Con r.gÀro no oi.iílno rh asn.unlD

( RAVO DA lNDl^ ihôrôEs

aF.Mta,Éo tór mi.iio d. mrâü sodr 25% 6n idúrific4to do pn dub . Êrr & t.li&.t
bnkndo c 

'nsEdmb: 
Caft & lcirc c státitiercs riBfôro . dis,.drco. Enhnt lEd d. 2mgr

'R!M[ DÊ LEIT$] TEdirioml

) DE IOM^TE rcsult nc di oft.dha{ào .,r pôh! d. fruúr núdu.r.:àr d. kxMrúô slúm trop.{i.uh I[,
r..mlógio ádrq,do. O ptuduio si d.§iFarro lor .rr.to d. ronór.. po&iô rúb.m qÍ tt mõiiado n* & ioturc ou
cokatrdo d. bml! t a 8ííB infÕm.{õd nurriciôMi. M .mhar.!.ô valüld. & 06 .rer dr dlL .h .n

O úÍb biju. 'lteli. lm ro turd 
^.onrti.iodr 

cm.nhdr8m íllsti.À inrôtüh.oíLÍ,o 5m !n Vdi&t
dc I 20 dia .la dâb dâ cntE8â.

r 1m.00

PECI^L. úpo l. ...iqkida com i.ido ón.ô . í.tu. Ao.rtoMadÁ.o .nb.hB.m dr ÉF*t. ir!iot.d..FÂRI\HA OE TRl(io ES

|lTÁI\rlNADA tmbâlogcm por..k lotiditdo o! trla d. llmioio cm 4OOe pnzo minimo& I2 m.sci

lilljÃO PRETO clls preiô. tipo l. tmbalns.m ,tiíio côni.nô I ks. pDduto *m ,EÍíç: it ,úpu.7- qE.omp,oEBm o

.d)u.nn.ilo c o consmô húuo. \'.!'rt d. hi"im & I rio di.s .tá .t2u dâ .nk.sr.

QUlMlCo comí$sk, por dido & otrlho ou nqrr & ruidica, nsírb úonc{.rd. hicart$ab d. r.db

^coúi.iôna.b 
m cmbálrg.m ripo 2J0B

FERMENTO PÁRA NÀO ACONDICIONADO EM E]IIBÂLACEM DE I]5C t59_t0

FUB^ 
^MARELO 

.nnqe.iô .ú &iô fôti@ eoôdicion do m côbd,g.m d. polií{opilc@ oÍigiút d. Í.bn@r. @m I kg, irúnlo

d. roGn! l!íos!, tEdd, tuigos N ,r@irÀc, livE d. lnidâd. . fEsru.ló§ 6trànnos. r.girro N minisÉ.io dr asyicuttu À
inl'omâ(õc &' l-ônúb,6ír€ifie!.ô6 & pEdutô. dzl: d. !ftimílo dtaútEdo M úb3l.s.h 6p..iÍrcaclo d. p«duiô \âtidr.
mihi@ dc ll0 dis dr dnla dc cntrc&.

t: EL^TINI com côrui. @luÉl dr.6 sboB iiíomaõ.s iúúi.ioúú m êmbJâg@ Enb.lãAcn & I I(.g

ÉL^rN^ LICHT ZERo ÂçÚCAR. eboG divcMs. nrsÍc.ti6tr6: 8.larim. ,olDõ.t uv4 mo6so. amB c rh,rrb.ú viranir! ( t.6l

id.das. p.6iEl . lda. en {,aÉ li3ior c m.a.i6 fruod6 do nsugo . tupôí.

LEITE SEM LACTOSE - l1ir. UHT z.ro lebsr. ÁpE*nbção: ElrbrlaScfl dr cdônâd! 6sépN. dr I t,ro con hDD. d. dci

LENTILH^. 5009. d,b d. fabricaçào . vslidad. d. m mnlimo 6 tu*(, infmâçao .únci@at ro rülto D. rimriE {utidnd., em a

!reí§2 d. g,iM mtrlh, cekh:drB c tomdG EÍ6.Lgn ílísú$- lre.ínBnk dé smx, êri(.nta.6m eld. Efnç:dr e ifurÉ

291111202215:O5

l1

Prefeitura l\,4unicipal de Santa Mêria do Oesle ,í':-61S1
5?1oo

ANrIO!'IMI^ AM-{X!LA FINÂ údúici@dã cm.ibdagm.t potip6p,tcm die,Ml do ra$ncahc hvr dc Da.Ld. c rràgMld
§hd$. iífomldsôc .b Í'l,ri..nc, .rpei6c{à..to p«xtub. &u J. r.&ro.rb sun+üs M !mh!lor.n. EmbdhB.n d. smB.
Com !âlidd! L!. 0ó n]€s d: dala Í,2 cnlÍ.gÀ

M^caRRÀo rx) T!Po F-§P^ct,FTE

ItDdú n& Í@.nl.do oôiid! p.lo ôÚffinb d.6rinhr d. riaô..1, çmtim d dmL {h Elge coE a8q .drciôn itô ôú ntô

subshcis íEmnid8. D<.igado cmo "m§e" d. acordo cor a &liçio d. olos € chÂsiÍoda com @!ú raa. lbr ,,eB.o d.

I 100.m

httpsJ^rww.diariomunicipal.com.br/amp/materia/882&1055/03AEkXODAtgcFZDTyEP_LTqNJNíL5qnUFlgWX3eLy26Jús9lLVEk5SsLlWPygJL_15. .. 2/4

{rr Í,.p.lio plm minitu d. r.ti&d. 12 ftks.



M@ alir.nrici! obti.b. paíir d. fúitrh! d. rrilo imcg6t. ,odeá conl"r..ticro d€ feclo d. i,i8o oü smdrs.*li, d. úiBo. Nio
J.v.,i conr.. 6nrflrn6. .oEn6 úif4rit . emriturÉ .núúrí. Nà, d.!.ri .p.6áb oridrr., bold. @nL+6 ou fngitidd.
à pÍc§àú dôs d«lN. A mr§e álúrnticrz $ s !dr! M i8u .ào d.vcni rwt-lâ úi.s & cdcro. Nào dd.,i srú hnr..,a ou

tur{@ 
^póÉ 

ô .csrô, . re ni. pod.ni.!Esú tcrúa d.ü.!darú.t .n0.9.tu COÍ^ 75!r prc dc 50OS $lid.rt
mirim de I 20 dis da dll! d€ ..rrega.

M^(ÂRRÀO INÍTCR L PARAFUSO

TIPOC^BILoDEANJotrGd.Itgv.lúíú.c@lM.ôtEjigdrd.u.l.r.tidad.ú.06ljr.§aIm&.Lh

rlK) FUSILI (l^R^tUSO) Produro nâo í.lldbdo obtnb p.to .@ff€Dro d. fúinha {h hgo. dá *tut,M d
du úBo con ri8u|. â.licioü!ú ou óio subí!rcis p.n,nidas D.siBnâJo .omo .m.s§, d. acordo don à adiçào J. ovd .

ifi.&lá .(m Me 3.({ Do. ,ft.s .te sigcm. 
^s 

.lEl.Íiíi6 seÉú do pÍôduio d @ms & !i! átun j.rrúE
Pa.ôr.s Je 5mS vulididc 

'ninima 
d. t20 Jir§ d. d!ú d..rrrsu

r 500.«) 5.t7 7.75t.m

ÀRG^iIN^ VICLÍÀL SEM S^L FôÍt DE 5@ 6R 
^@ádicion.d. 

6 Fr. !rásúo. lm mro & pd.€ô .dlanb 5COs

II Ilo VIRDI EM CÔNSLR\'\ LMBÀI.A(iEM ](IOCR r 8t5.m

OLEO TEGETAL DE SOr^. EÍinâdo aondicionado m.mb.lagcm dl.nô 9oonl.válidàdc nina@ d.06 mc6 úÍonüsõd
nútic'oMjs u cnbsl,$n &, p,ód!b.

OVO 8R^NCO DE CALINH^. ripo Eííú Pmdrh tÉ. d. sre g!tiná..a npô .r@ tÉt .do ô düia aú08 rc miÍino. h.do.@o
pe uiiúio hinim d. 50g . dxim d. 98. Nt d.!.ó .pr*.ú Mchs ou jujlddB, d. t rEnnô uí.óm c cor b6q
provciirt dc rÊnja c,b insp.\io ofi.ial, d.vd& .türtd a§ .xieétui6 & Regulm.nl.çàs inLho dc iíín çÂo d. orgdh ônimat a)

njiú tar si.lô subGúrlr, quher I plllx$ d. co.*tuã§:. : b) s limpo. s er sid. lfl..bi ct,9É.8 c.9 n* ,or.8e Ê,b
c{isLnk. om ul.i6ca4io únifoft e aod o m.GÍisricoi dl 4jwnb .ní@ d. ú & {dêmi! Í.sut-, .oísD..d.ÍiÊ ro

üpô $licii..Li rr â!l*nt r s.& Úslú.i.,!, ,im. o.i.hl!- tilE ê.ldrno, dlrrxro . prde !a.ht ô ovo e Ím rem.
/ólvúr 0 .pr.*nh. chE r.nsrú.nt., &8.. Íft_ cA.rja timpidÀ Em @has ou tup4ão c .oú 6 chu LÀ intrjks: s) k

hinino d. 660 gEuEs (pes mi.i.b d. .üüi.t, 5s 1 59 g.aM I Í'.s uiúriô íininjo . níxim): h) srlo cm:d.ai.6 mfiôpnoi
@nMo 6 06 quc âpr.*nãrBn: l- ú..àçào rh 8.m c dn clm l!.m!.d€r..k. wl e6. aE h.nÉdÂ @m n1Mhú

pr.snê d. §igu. .lsnçúdo radüis . cle. pÉnçj d. mh.iào .ôn mlnch. orbiráÍi& ou .m adia.Éd. .rkáo d.

dlvihôroE- Dmifrc,çrô I ovo só)r l- podn.li, {v.@ürÂ EBÉ o b|.E,: 4 p.eíç! & tungdr im.@ ou êrl.lllftnrc
uor. ebor ou olúr úomaisi aF olG sqoi .xrcrnam.nl. por nâiéÍi.i 6t i.onis. oü qu. r.nnâú cshdo ,n .draro 16 súsl!s-iâ\
inÍ6la1ôs eF.B da llmoilir sLí.s ebor6 6tulxÀ. qE íxND útúl.doi: ?- rômp,màrô da @ . iâ chb.e

dcsdc qu. ru con|.rldo rcnh. .nrÀdo .o conllro com mai.ri.t d. eôbal.scmi 8- q@dô cunrcnhrm subsh.is óric$

ll 315.m

ÀO DE OT EUO TI^DICION^I- 50 CR Pà.m fom. d. botinho. f.'b om nl§.t pohilno, qúijo ahô. otor, óto. tot 5Ogí

uidlde (unidndr E6ndeJ- rano no dià.nrrcgu..n embâllg.m pótnô Í'iri atrmen«§, dôrn lkg no, plcore.

l 000.00 ró 780.00

DE [RUT^ §!à.rê\ Jr.ls Polpá & ftuk loo,n .aNEt. *ú rd\.r@k . cDn[.tüá Rr ,re.ro I &B Jr potpá

ãrrcxima.tó ó liEos dc tüco. Embrlâgch primiria: d.vcrá *r cúbahdo .m so iL potietilctu dóri@ h.ú.ricmdr.
fétqrü,, 6n.?osid.rl. p.á I lh)ls nô f&ioildo, or/h.to @níom. l.8i$laçãó ris.nr D.rdi r.r Esisúo @ nrr*.io rL

4.icultM F.u.d,i! . lba(ei6cr|Ô (m â.Í'.ú). !@ & latid.rtc: dinimo de I (traO mÉs idtrBú É cmbrl4cís pnú&iú, con

frki.:do lerE ú d.t & 6ft8.. D.!. ert a6!oír.doÀ knp.Éon& -lX C (r!ôz 8E6.. igú.bi esâDict ou iníên@

t:.17

REQUEUÂO CÂEMOSO

Prôalb d.!.n Gq!Í {t 6mrdo m . PquÍi. njJg d. oa/044997 ô M^pA c RÉtuçao FNDE N. _}6 d. t?1ílírB Cdshdô
obrigabtimdE d. rcgist o .o §lf/DIPO^. lng.di.nEs: cm. {Ê tcit . Ms codnâdã. têil. cn É &sn!i.do. poddà @t r ootr6
i.s«liob d.s.L qk rÊsq&x rEL l.girLÉô !i!€.t . qu ,À d.*.ncrnzn o nctú. os qui! daEÍâô *r dat.Eo6. N*)
dwoá cúE. gord6 rús c corel.s aniíciais. O proibio d.v.ii s lr.isÉúb cm v.icuto com câfucn! íccl,ndÀ isotémrco. com

r.l!.nl@ eL. O{. lopc, dí.g|mô qu o proôrio r tut nà. EfIisdrd, dufuc o Eanqrotr.. Cdcúiíi6: rdrúr...mq
co( chci!ô e saàôr c@ct.risricos. EnMlâBên pim.íria: coÍb ptÁslio dc potipÍôtileno. aórico. 6o lerc dc ptôrcçio d. itminiô,
dt n b t(Il gt|tÚ. E-brl.g6 §undri. 6iu .t p.p.[o b.Edó cÚ Í! .&3i!À pê.!do 0, t(9

SÀCU

Ped. d. 56úg ob.l,r@ m.spefi. úIdnr{jo nu.ici@is ú óblbg.m trtij.d. d. 0ó nÉ!
1,t1 5 ?ió.r)()

S,{L IOD^DO REFIN^Do, p.a cl)llslm domÁli.o egitu m ,ninhBio th eúr!.. Emúlrro @nL*lo I tB. V.li.h& miúiú
dc I l0 diú dr dltá .t 6ftBr

1.1?

§UCXILHOS . ,l@s .L iilho .oú 4úcú 'tl,gro 
lâbricârlo . pánir d. nDúriôí ú8 rÀr . linplr. .t vcri .oe*nb álosio. sbor

. ctuiú @t riíúo, lih .L .ujilat6 . 3ubínftró ia'!õ. Emb.hg.D: o pmdüo d.vái .!lnr &oidicioí.d. .n n{orts dr

poti.úlcíô ta!p.enr.. .róxirô. b.m vcd.d6r. 6m tus .rú. PIu & v.lidrn€ nninô d. 12 fts . corE a p.nú d! dlrÂ d.

Tnl«) P^x^ QUIBE: O preduio .L!dá ca$r de @rdo côn . MI^ 0: c ll ( D..Eb 12.846,78). RDC n" 159/2«J2. RDc n' ld}Dml.
R.sluçlo/CD,INDE í! 26ê0ll . !lLr*ôê poitdiNs. lns.didt.i: tiso !,tsnl, qebnn . br.d. NÀo d.vdi 6t.r ôtu
ingr.di.nl6. Nto dcv.rá rp,l$E sjidatcí. dEr..i.i! lrlllM. pesiios. lFÀ . hdétis drúhs. C@c.isriqs: Àspero. o(
odG. ebor pnipriôs L'h .h míô . í.lffibçiô. EnbrLSo ú,ürú: cô dàri.ô, ebriô. Éie.Ê. hmt(ftnL í.!nâdô,

láchdo, pcaldo Jmg, com põ?o dc vrlrL.L e lol. in.Ll&.8. Edbrlrgcô 3*ü.!ánâi côira d firdô. E.úlêírs. lMr.lo. Rorolrgcm:

D.Eri óú roüladô conro@ Lgilâ(à vlg6r.

vlN^CRE B&^Nco cú .nb6l3s.m pl{ítâ E&spüotê úi8iEl.b fún@c coí|.í.lo ?10í1. DâE rL v.lidãrL & 0ó úes a I úo

29h1120221505 PreÍeilura l\runicrpal de Santa Maria do Oeste

.& mbiíiú gcBt do píodub ú tu'fr§ d. r iSitâxiã q,tirú p.côE. d. smg.v.hd:d. úirrú d. I I0 diÀ d. d.r. d.

f) t(Íâl do ilem é de RS 620.ó71.70 (Seiscentos c \inle mil. seiscentos e setents e üm retis € setcnta centavos).

Datr de assinatura: 2f de novembro de 2022

l'igência: 2li 1l/2023
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