
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 

 

ANEXO VIII 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017 
 

Aos 13 dias do mês de março de 2017, de um lado o MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO 
LEVERGER, com sede na Avenida Santo Antônio do Leverger, nº 245, Centro, devidamente 
inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.507.555/0001-12, neste ato, representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. Valdir Pereira de Castro Filho, neste ato denominado simplesmente ORGAO 
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGAO PRESENCIAL 
Nº 006/2017, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 
02/03/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente  
Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Art. 15 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e 
consoante as cláusulas que se seguem: 

 

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio do Leverger – MT,  o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado objetivando  o  de 
fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar no ano letivo de 2017 , Secretaria Municipal de 
Educação , Esporte e Lazer e para atender a necessidade da Secretaria Municipal Promoção e  Assistência 
Social da  Prefeitura de Santo Antonio de Leverger-MT, observado as especificações contidas no Termo de 
Referência deste edital e em seus anexos. 
 
Fornecedor:  Wanderlei Bosco Ribeiro & CIA LTDA-ME  CNPJ: 01.020.481/000

1-60 

Endereço: Avenida Santo Antonio Nº:  372 

Bairro: Centro  Cidade: Santo Antonio do 
Leverger -MT 

CEP: 78.180-000 

Representante 
Legal: 

Wanderlei Bosco Ribeiro  
CPF: 

429.301.701-15 

E-mail: supermercadodomingossavio@hotmail.com Telefone: 65-3341-1216 

   LOTE 02 - NÃO PERECÍVEIS / ESTÁVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN MARCA VLR UN VLR TOTAL 

1 Achocolatado  - em pó , 
instantâneo, solúvel, 
enriquecido com vitaminas. 
Não contém glútem, pó 
homogêneo, sabor e cheiro 
própios. Ingredientes 
básicos: cacau, açucar, 
maltodextrina, sal, aroma 
de baunilha estabilizante 
lecitina de soja. Sem adição 
de leite em pó. Soro de 
leite, farinha ou soja. Não 
deverá apresentar 
problemas com 
homogeneidade, diluição 
inadequada, excesso de 
açucar, misturas 

40 CX Marata R$ 190,00 R$ 7.600,00 



 

inadequadas ao produto, 
presença de impuresas, 
formação de grumos, 
cheiro forte e intenso, 
coloração escura ou clara 
não caracteristica, sabor 
alterado por mistura e peso 
insatisfatório. Embalagem: 
deve estar intacta, 
acondicionada em 
polietilenio atóxicos, latas 
de flandres ou postes 
plásticos bem vedados de 
400g. Caixa de 48 unidades 
de 400g. 

2 Açafrão com 10 pacotes de 
10 gramas, o produto 
deverá apresentar no 
rótulo prazo de validade 
superior a 06 meses, a 
partir da data de entrega.  

200 PCT Mika R$ 15,00 R$ 3.000,00 

3 Açúcar Cristal de 1ª 
qualidade, contendo no 
mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção, 
devera ser fabricado de 
cana-de-açúcar  livre de 
fermentação, isenta de 
matérias terrosas, de 
parasitas, detritos de 
animais ou vegetais. 
Produto devera apresentar 
no rótulo prazo de validade 
superior a 06 (seis) meses, 
a partir da data de entrega. 
Fardo com 10 de 2 Kg 

290 FD Doce Dia R$ 65,00 R$ 18.850,00 

4 Amido de milho produto 
extraído do milho, 
fabricado a partir de 
matérias primas sãs e 
limpas isentas de parasitos, 
não podendo estar úmidos, 
fermentado ou rançoso, 
sob a forma de pó deverão 
produzir ligeira precipitação 
quando comprimido entre 
os dedos, umidade máxima 
14% P/P acidez 2,5% no 
mínimo de amido 84% P/P 
e resíduo mineral fixo 0,2% 
P/P. O produto deverá 
apresentar no rótulo prazo 

50 CX Milhena R$ 90,00 R$ 4.500,00 



 

de validade superior a 06 
meses a partir da data de 
entrega. Caixa com 20 
unidades de 500g. 

5 Arroz agulhinha fardo 
contendo 06 embalagens 
de 05 Kg longo fino, polido 
tipo 1, sem glúten 
contendo no mínimo de 
90% de grãos inteiros com 
no máximo 14% de 
umidade e com valor 
nutricional na porção de 
50g contendo no mínimo 
37g de carboidratos, 4g de 
proteínas, e 0 de gorduras 
totais , com rendimento 
após cozimento de no 
mínimo 2,5 vezes a mais do 
peso  antes da cocção, 
devendo apresentar 
coloração branca, grãos 
íntegros e soltos após 
cozimento, isento de 
matérias terrosas, de 
parasitas, detritos animais e 
vegetais.  O produto deverá 
apresentar no rótulo prazo 
de validade superior a 06 
meses a partir da data de 
entrega. 

460 FD 
Concha de 

Ouro 
R$ 99,00 R$ 45.540,00 

6 Aveia em flocos finos - 
Apresentação: sob a forma 
de flocos finos, fabricada a 
partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa e parasita, 
isento de umidade, 
fermentação e ranço. 
Registro no MS. Embalagem 
com dizeres de rotulagem, 
data de fabricação e prazo 
de validade. Registro no 
MS. Caixa com 24 unid. 
com  200 gr. 

400 CX Mika R$ 72,00 R$ 28.800,00 



 

7 Azeite virgem, embalagem 
(lata) de 500 ml produzido 
a frio e somente de 
azeitonas, não misturados a 
outros óleos, rico em ácidos 
graxos monoinsaturados. 
Não pode ter a presença de 
ranço e nem de solventes 
químicos. O produto deverá 
apresentar no rótulo prazo 
de validade superior a 06 
(seis) meses, a partir da 
data de entrega.  

250 UN Faisão R$ 8,50 R$ 2.125,00 

8 Azeitona verde em 
conserva, embalagem vidro 
de  500g selecionadas, 
caroço grande, peso líquido 
drenado apresentando 
registro no Ministério da 
Saúde embalagem com 
dizeres de rotulagem, data 
de fabricação e prazo de 
validade superior a 06 (seis) 
meses, a partir da data de 
entrega. Caixa com 12 
vidros de 500g.  

20 CX Campo Belo R$ 97,00 R$ 1.940,00 

9 Biscoito de água e sal 
embalagem pacote 400g 
produto obtido pelo 
amassamento e cozimento 
conveniente de massa 
preparada com farinha de 
trigo, amido, gordura 
vegetal hidrogenada, sal e 
outros ingredientes, desde 
que mencionados. Serão 
rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados de 
caracteres organolépticos 
anormais. No rótulo deverá 
constar a denominação 
“biscoito”seguido de sua 
classificação e rotulagem 
nutricional obrigatória. 
Validade no mínimo 12 
(doze) meses a partir da 
data de entrega. Considerar 
as datas conforme 
programação de entrega. A 
data de validade deve 
constar na embalagem 
primária e secundária. Obs: 
Na data de entrega a 
fabricação/embalagem do 

140 CX Dallas R$ 85,00 R$ 11.900,00 



 

produto deverá ser no 
máximo de 30 dias. O 
biscoito deverá ser 
fabricado a partir de 
matéria-prima sãs e limpas, 
isenta de materiais 
terrosos, parasitas e em 
perfeito estado de 
conservação. Serão 
rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos 
anormais não pode 
apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 
quebradiço- embalagem 
primária em pacotes 
impermeáveis lacrado 
tendo dupla embalagem e 
em embalagem secundária 
de caixa de papelão. O 
produto deverá apresentar 
no rótulo prazo de validade 
superior a 06 (seis) meses, 
a partir da data de entrega. 
Caixa com 20 pacotes de 400g. 



 

10 Biscoito doce tipo maisena 
embalagem pacote de 
20x400g produto obtido 
pelo amassamento e 
cozimento conveniente de 
massa preparada com 
farinha de trigo, amido, 
gordura vegetal 
hidrogenada, sal e outros 
ingredientes, desde que 
mencionados. Serão 
rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados de 
caracteres organolépticos 
anormais. No rótulo deverá 
constar a denominação 
“biscoito” seguido de sua 
classificação e rotulagem 
nutricional obrigatória. 
Validade de no mínimo 12 
(doze) meses a partir da 
data de entrega. Considerar 
as datas conforme 
programação de entrega. A 
data de validade deve 
constar na embalagem 
primária e secundária. Obs: 
Na data de entrega a 
fabricação/embalagem do 
produto deverá ser no 
máximo de 30 dias. O 
biscoito deverá ser 
fabricado a partir de 
matérias primas são e 
limpas, isentos de materiais 
terrosos, parasitas e em 
perfeito estado de 
conservação. Serão 
rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos 
anormais. Não podendo 
apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 
quebradiço – embalagem 
primária em pacotes 
impermeáveis lacrados 
tendo dupla embalagem e 
em embalagem secundária 
de caixa de papelão. O 
produto deverá apresentar 
no rótulo prazo de validade 
superior a 06 (seis) meses, a partir da 
data de entrega. Caixa com 20 pacotes 
de 400g. 

130 CX Dallas R$ 85,00 R$ 11.050,00 



 

11 Biscoito doce tipo 
rosquinha embalagem 
pacote de15x 800g sabor 
coco, embalagem de 
polipropileno atóxico, 
transparente, resistente, 
hermeticamente fechada 
de até , validade mínima de 
06 meses. O produto 
deverá apresentar no 
rótulo prazo de validade 
superior a 06 meses, a 
partir da data de entrega. 
Caixa com 20 pacotes de 
800g.  

100 Cx Dallas R$ 190,00 R$ 19.000,00 

12 Canela em pó 10x40 
gramas fardo com 10 
unidades. O produto deverá 
apresentar no rótulo prazo 
de validade superior a 06 
meses a partir da data de 
entrega.  Fardo de 20 
pacotes de 10g. 

500 PCT Mika R$ 15,00 R$ 7.500,00 

13 Chocolate soluvel em  pó, 
embalagem 25x200g, 
ingredientes: cacau em pó 
soluvel, açucar e 
aromatizantes.  O produto 
deverá apresentar no 
rótulo prazo de validade 
superior a 06 meses, a 
partir da data de entrega.  

40 CX Marata R$ 75,00 R$ 3.000,00 

14 Coco ralado – coco ralado 
sem adição de açúcar. 
Embalagem de 00g com 
identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo 
de validade e peso líquido, 
de acordo com a resolução 
12/78 da cnnpa. o produto 
deverá ter registro no 
ministério da agricultura 
e/ou ministério da saúde. 
Caixa com 24 pacotes de 
100g. 

150 CX Vita Coco R$ 60,00 R$ 9.000,00 



 

15 Colorau, pacote  de 100g, 
aspecto:: pó fino, 
homogêneo, cor: vermelho 
intenso com cheiro e sabor 
próprio, produto para o 
consumo humano e em 
conformidade com 
legislação em vigor. Livres 
de sujidades, embalagem 
integra sem aberturas. 
rotulagem nutricional na 
embalagem. O produto 
deverá apresentar no 
rotulo prazo de validade 
superior a 06 meses, a 
partir da data de entrega. 
Fardo de 12 pacotes de 
100g. 

150 FD Mika R$ 24,00 R$ 3.600,00 

16 Creme de leite tradicional 
embalagem tetra park de 
no mínimo12x 200g, 
apresentando teor de 
matérias gordas de 25%, 
livre de ranço. Constituído 
por estabilizante permitido 
por lei, homogeneizado. O 
produto deverá apresentar 
no rótulo prazo de validade 
superior a 12 (doze) meses, 
a partir da data de entrega. 
Caixa com 12 unidades de 
200g.  

70 CX Nene R$ 44,00 R$ 3.080,00 

17 Ervilha lata, caixa com 
200unidades, o produto 
deverá apresentar no 
rótulo prazo de validade 
superior a 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega. 
Caixa com 24 unidades de 
200g. 

50 Cx Góias Verde R$ 30,00 R$ 1.500,00 

18 Extrato de tomate sache 
340g caixa com 24 
unidades. O produto deve 
apresentar registro no 
órgão competente com 
cheiro e gosto próprio não 
deverá apresentar misturas 
inadequadas ao produto, 
presença de impurezas, 
cheiro não característico, 
manchas de cor preta, 
azulada ou esverdeada, 
sabor alterado e peso 
insatisfatório, embalagens 

100 CX Tomatino R$ 54,00 R$ 5.400,00 



 

estufadas ou amassadas. 
Constar data de fabricação 
e prazo de validade. O 
produto deverá apresentar 
no rótulo prazo de validade 
superior a 06 (seis) meses, 
a partir da data de entrega. 

19 Farinha de linhaça, pacote 
com 1 kg. O Produto deverá 
apresentar no rótulo prazo 
de validade superior a 06 
(seis) meses, a partir da 
data de entrega.  

100 KG Mika 
 R$         

17,00  
 R$                

1.700,00  

20 Farinha de mandioca, 
embalagem, pacote de 1 
Kg, produto torrado e com 
grau de maturação 
intermediária empacotado 
individualmente em 
unidades de até 01 Kg com 
prazo de validade superior 
a 30 dias da data de 
entrega, de cor branca, sem 
insetos e impurezas, não 
poderá estar úmida, 
fermentada ou rançosa, 
produto próprio para 
consumo humano e em 
conformidade com a 
legislação em vigor, a 
embalagem deve estar 
intacta, constar data de 
fabricação e prazo de 
validade. O produto deverá 
apresentar no rótulo prazo 
de validade superior a 06 
(seis) meses a partir da data 
de entrega. 

1100 KG Ki delicia R$ 6,00 R$ 6.600,00 

21 Farinha de soja pacote de 
1Kg, o produto deverá 
apresentar no rótulo prazo 
de validade superior a seis 
meses, a partir da data  de 
entrega.  

200 PCT Mika 
 R$            

9,00  
 R$                

1.800,00  



 

22 Farinha de trigo 
embalagem pacote de 01 
Kg especial enriquecido 
com ácido fólico obtido a 
partir de cereal limpo 
desgerminados isentos de 
materiais terrosos e 
parasitas. Não poderá estar 
úmida, fermentada ou 
rançosa com aspecto de pó 
fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, 
cheiro e sabor próprio com 
extração máxima de 20% e 
com teor máximo de cinzas 
de 0,6% com no mínimo de 
glúten seco de 6% P/P. 
Embalagem de 01 Kg 
contendo dados do 
fabricante, data de 
validade. O produto deverá 
apresentar no rótulo prazo 
de validade superior a 06 
(seis) meses a partir da data 
de entrega. Fardo com 10 
pacotes de 01Kg. 

350 FD Belarina R$ 30,00 R$ 10.500,00 

23 Farinha de trigo para Kibe, 
em pacote plástico, 
transparente de 500g com 
identificação do produto e 
prazo de validade. 

400 pct Mika R$ 3,50 R$ 1.400,00 

24 Feijão carioquinha tipo 1, 
embalagem pacote de 1 Kg 
de 1° qualidade, constituído 
de no mínimo 95% de grãos 
na cor característica a 
variedade correspondente, 
de tamanho e formato 
naturais, maduros, limpos e 
secos. O produto não 
poderá apresentar mais 
que 15% de umidade e 
0,5% de substâncias não 
comestíveis. Embalagens 
em pacotes de plástico 
transparente resistente e 
incolor reembalados em 
fardos de plástico reforçado 
de 30 Kg. O produto deverá 
ser rotulado de acordo com 
o cereal de origem e 
classificação-rotulagem 
nutricional obrigatória 
validade de no mínimo 03 

490 FD 
Panela de 

Barro 
R$ 48,00 R$ 23.520,00 



 

(três) meses a partir da 
data de entrega. Considerar 
as datas conforme 
programação de entrega. A 
data deverá constar na 
embalagem primária e da 
embalagem secundária, 
exceto quando a 
embalagem secundária for 
transparente. Fardo com 10 
unidades de 01 Kg.  

25 Feijão preto tipo 1 - Classe 
preto de primeira 
qualidade, grãos  "in 
natura" de tamanho e 
forma naturais, embalados 
em savos plásticos, 
transparentes, isento de 
sujidades, não violados, 
resistentes, acondicionados 
em pacote lacrado de 1 Kg. 
Deve estar isenta de 
contaminantes físicos, 
químicos ou biológicos. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote, data de 
fabricação e validade. Fardo 
com 10 unidades de 1kg. 

200 FD D'casa R$ 10,00 R$ 2.000,00 

26 Fermento biológico seco, 
composto de 
saccharomycescerevisaee e 
agente de reidratação, 
utilizado para elaboração 
de produtos de panificação 
e massas. Embalagem com  
com dados do fabricante, 
data de fabricação, prazo 
de validade. Pacote: De 
500g. 

130 PCT Safit R$ 6,50 R$ 845,00 

27 Fermento químico em pó, 
embalagem de 100g, 
formado por substâncias 
químicas que por influência 
do calor e da umidade 
produz desprendimento 
gasoso capaz de expandir 
massas elaboradas, com 
farinhas, amidos ou féculas, 
aumentando-lhes o volume 
e a porosidade contendo 

90 CX Mika R$ 180,00 R$ 16.200,00 



 

ingrediente bicabornato de 
sódio, carbonato de cálcio e 
fosfato monocálcico. O 
produto deverá apresentar 
no rótulo prazo de validade 
superior a 06 (seis) meses, 
a partir da data de entrega. 
Caixa com 72 un idades de 
100g. 

28 Fósforo em madeira, maço 
com 40 palitos, 
apresentação em forma de 
palito, com ponta em 
pólvora, com identificação 
do produto, data de 
fabricação e validade. 
Caixinha em madeira com 
lixa tradicional. Embalagem 
com 10 maços contendo 40 
palitos cada. 

150 FD Paraná R$ 2,00 R$ 300,00 

29 Fubá de milho de 1 Kg, o 
produto deverá apresentar 
no rótulo prazo de validade 
superior a 06 (seis) meses, 
a partir da data de entrega. 
Fardo com 20 unidades de 
01 kg. 

275 FD Badotti R$ 30,00 R$ 8.250,00 

30 Leite a base de soja UHT 
sem sabor (original)- Leite a 
base de extrato de soja, 
água, açúcar, acrescido de 
vitaminas e sais mineiras, 
emulsificante lecitina de 
soja. Embalagem: caixa UHT 
de 1 litro. No rótulo da 
embalagem primária 
deverão estar impressas de 
forma clara e indelével as 
seguintes informações: 
identificação do produto, 
inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, 
data defabricação, prazo de 
validade e peso líquido, 
número de registro no 
órgão competente. 

100 UN Mais Vita R$ 4,50 450,00 

31 Leite em líquido integral 
caixa com 12 unidades, o 
produto deverá apresentar 
no rótulo prazo de validade 
superior a 06 (seis) meses, 
a partir da data de entrega.  

1.500 CX Nene R$ 42,00 63.000,00 



 

32 Macarrão tipo ave-maria 
com ovos, embalagem: 
fardo com 24 pacotes de 
500g que deverão ser 
fabricadas a partir de 
matérias terrosas, parasitos 
e larvas com o mínimo 
correspondente a 0,045g 
de colesterol por quilo. As 
massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las 
antes da cocção não 
podendo estar fermentadas 
ou rançosas. Na 
embalagem não poderá 
haver misturas de outros 
tipos de macarrão com 
rendimento mínimo após 
cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da 
cocção. O produto deverá 
apresentar no rótulo prazo 
de validade superior a 06 
(seis) meses a partir da data 
de entrega. 

200 FD Dallas R$ 67,20 R$ 13.440,00 

33 Macarrão tipo espaguete 
com ovos, embalagem: 
fardo com 24  pacotes de 
500g que deverão ser 
fabricadas a partir de 
matérias-primas sãs e 
limpas isentas de materiais 
terrosos parasitos e larvas, 
com no mínimo 
correspondente a 0,045g 
de colesterol por quilo. As 
massas ao serem postas na 
água não deverão turva-las 
antes da cocção. Não 
podendo estar fermentadas 
ou rançosas. Na 
embalagem não poderá 
haver mistura de outros 
tipos de macarrão com 
rendimento mínimo após 
cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da 
cocção. O produto deverá 
apresentar no rótulo prazo 
de validade superior a 06 
(seis) meses a partir da data 
de entrega. 

300 FD Dallas R$ 67,20 R$ 20.160,00 



 

34 Macarrão tipo parafuso 
com ovos embalagem 
pacote de24x 500g deverão 
ser fabricadas a partir de 
matérias-primas sãs e 
limpas isentas de materiais 
terrosos, parasitas e larvas, 
com no mínimo 
correspondente a 0,045g 
de colesterol por quilo. As 
massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las 
antes da cocção, não 
podendo estar fermentadas 
ou rançosas. Na 
embalagem não poderá 
haver mistura de outros 
tipos de macarrão, com 
rendimento mínimo após 
cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da 
cocção.  

200 FD Dallas R$ 67,20 R$ 13.440,00 

35 Maionese tradicional. 
Embalagem (sache) com 12 
unidades de 500g com 0% 
de gordura trans, cuja 
composição contenha água, 
óleo vegetal, amido 
modificado, açúcar, ovos 
pasteurizados, vinagre, sal, 
suco de limão, acidulantes, 
ácido lático e ácido cítrico, 
estabilizante goma-guar e 
goma xantana, conservador 
sorbato de potássio, 
antioxidantes BHT e BHA, 
sequestrantes EDTA cálcio 
dissódico, corantes 
idênticos aos naturais, 
beta-caroteno riboflavina e 
aromatizantes. O produto 
deverá apresentar no 
rótulo prazo de validade 
superior a 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega.  

100 CX Soya R$ 30,00 R$ 3.000,00 

36 Milho de Canjica 500g. 
Fardo com 24 unidades, 
devendo também 
apresentar coloração 
branca, grãos íntegros e 
soltos após o cozimento 
isenta de materiais 
terrosos, de parasitas 
detritos animais e vegetais.  

135 FD Pinduca R$ 48,00 R$ 6.480,00 



 

37 Milho Verde em conserva, a 
base: milho, água e sal. Sem 
conservantes, 
acondicionados em 
embalagem contendo 200g 
(peso líquido), com 
identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Isento de material 
estranho. Validade mínima 
de 6 (seis) meses a contar 
da data de entrega. Caixa 
24 x 200g. 

600 CX Goiás Verde R$ 1,99 R$ 1.194,00 

38 Mel, o produto deverá ter 
impresso na embalagem, 
cumprindo a legislação 
vigente no ministério da 
Agricultura e 
Abastecimento, 
complementados pela data 
de fabricação, validade e 
lote. Deverão estar de 
acordo com a RDC Nº 259 
de 20/09/2002; RDC nº 360 
de 23/12/2003. 

130 KG 
Santo 

Antonio 
R$ 15,00 R$ 1.950,00 

39 Molho alimentício, 
composição básica: polpa 
de tomate. Fardo 36x340g. 

120 CX Quero R$ 65,00 R$ 7.800,00 

40 Óleo de soja pet de 900ml 
refinado tipo 1, que sofreu 
processo tecnológico 
adequado como 
degomagem, neutralização, 
clarificação, frigorificação 
ou não de desodorização. O 
produto deverá apresentar 
no rótulo prazo de validade 
superior a 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega. 
Caixa com 20 unidades de 
900 ml. 

250 CX Liza R$ 105,00 R$ 26.250,00 

41 Oregano de 5 g, o produto 
deverá apresentar no 
rótulo prazo de validade 
superior a 06 meses, a 
partir da data de entrega. 
Pacote com 10 unidades de 
10g.  

110 PCT Mika R$ 1,00 R$ 110,00 



 

42 Pão Francês –  farinha de 
trigo, sal, óleo, cor do miolo 
levemente creme, casca cor 
dourada, brilhante e 
crocante. Acondicionado 
em pacotes de polietileno 
fino e transparente Isento 
de matéria terrosa, 
parasitas e em perfeito 
estado de conservação. 

3.400 KG Ceia dos Pães R$ 7,11 R$ 24.174,00 

43 Pão de forma, pacote de 
500g, fabricado com 
matéria prima de primeira 
qualidade, isentos de 
matéria terrosa, parasitas e 
em perfeito estado de 
conservação, de acordo 
com a resolução 12/78 da 
cnnpa. Acondicionado em 
pacotes de polietileno fino 
e transparente. Isento de 
matéria terrosa, parasitas e 
em perfeito estado de 
conservação. 

1.000 PCT Nutri Pão R$ 6,00 R$ 6.000,00 

44 Pão para Hot dog, com 
400gramas, fabricado com 
matéria prima de primeira 
qualidade, isentos de 
matéria terrosa, parasitas e 
em perfeito estado de 
conservação, de acordo 
com a resolução 12/78 da 
cnnpa. Acondicionado em 
pacotes de polietileno fino 
e transparente. Isento de 
matéria terrosa, parasitas e 
em perfeito estado de 
conservação, de acordo 
com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

2.500 PCT Nutri Pão R$ 5,00 R$ 12.500,00 

45 Pó de café torrado e moído 
selo da ABIC- Embalagem 
tipo almofada de 250 g com 
tolerância de 1% de 
impurezas, cascas, paus, 
etc, com ausência de larvas, 
parasitos e substâncias 
estranhas, umidade 
máxima de 6% P/P e 
resíduo mineral fixo 
máximo de 5% P/P, cafeína 
mínima de 0,7% P/P. O 
produto deverá apresentar 
no rótulo prazo de validade 

150 FD Premiado 
 R$       

170,00  
 R$              

25.500,00  



 

superior a 06 (seis) meses, 
a partir da data de entrega. 
Fardo com 200 pacotes de 
250g.  

46 Polvilho azedo - 
Ingredientes: amido 
modificado por 
fermentação da fécula de 
mandioca. De primeira 
qualidade, fabricada a 
partir de matérias-primas 
sãs e limpas. Deve estar 
isenta de contaminantes 
físicos, químicos ou 
biológicos. Embalagem com 
dizeres de rotulagem 
contendo informações dos 
ingredientes, composição 
nutricional, data de 
fabricação e de validade, e 
número do lote . Prazo de 
validade mínimo de 120 
dias a partirda data da 
entrega. Pacote com 500g. 

300 PCT Mika R$ 4,50 R$ 1.350,00 

47 Polvilho doce - 
Ingredientes: fécula de 
mandioca. De primeira 
qualidade, fabricada a 
partir de matérias-primas 
sãs e limpas. Deve estar 
isenta de contaminantes 
físicos, químicos ou 
biológicos. Embalagem com 
dizeres de rotulagem 
contendo informações dos 
ingredientes, composição 
nutricional, data de 
fabricação e de validade, e 
número do lote. Prazo de 
validade mínimo de 120 
dias a partir da data da 
entrega. Pacote 500g. 

1.400 PCT Mika R$ 4,50 R$ 6.300,00 



 

48 Sal refinado embalagem 
pacote de 1 Kg iodado, 
iodato de potássio, 
antiumectanteferrocinato 
de sódio, alumínio silicato 
de sódio com granulação 
uniforme e com cristais 
brancos, com no mínimo 
98,5% de cloreto de sódio e 
com dosagem de sais de 
iodo de no mínimo 10 mg e 
máximo 15mg de iodo por 
quilo de acordo com a 
legislação federal 
específica. A embalagem 
deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, 
número de lote, quantidade 
do produto data de 
fabricação e validade e 
atender as especificações 
do ANVISA. O produto 
deverá apresentar no 
rótulo prazo de validade 
superior a 06 (seis) meses, 
a partir da data de entrega. 
Fardo com 10 pacotes de 
01 Kg. 

100 FD Lebre R$ 16,00 R$ 1.600,00 

49 Sardinha 135g caixa com 50 
unidades, o produto deverá 
apresentar no rótulo prazo 
de validade superior a 06 
(seis) meses a partir da data 
de entrega. 

200 CX Pescador R$ 170,00 R$ 34.000,00 



 

50 Vinagre de vinho tinto, 
embalagem: caixa com 12 
unidades de 750 ml. O 
produto deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 72 
(decreto 12.486 de 
20/10/78); produto 
resultante da fermentação 
acética do vinho; preparado 
de mosto limpo isenta de 
matéria terrosa e de 
detritos animais ou 
vegetais; não deverá conter 
substancias estranhas a sua 
composição normal exceto 
as permitidos será tolerada 
a adição de sais nutritivos e 
açúcares para a nutrição 
dos organismos 
acidificantes; deverá 
apresentar acidez mínima 
de 4,0% P/V, com aspecto 
límpido, de cor, cheiro e 
sabor próprios e livre de 
sujidades, parasitos e 
larvas; acondicionado em 
embalagem primária de 
frascos plásticos, atóxico, 
resistentes, transparentes, 
bem lacrados de 750 ml; 
acompanhado de laudo de 
laboratório credenciado do 
lote a ser entregue. O 
produto deverá apresentar 
no rótulo prazo de validade 
superior a 06 (seis) meses, 
a partir da data de entrega. 

100 CX Palhinha R$ 18,00 R$ 1.800,00 

                                                          
TOTAL = 

  TOTAL     
R$ 

530.998,00 

Obs: Fd (fardo), Unid (unidade), Pc (pacote), Cx (caixa), KG (quilo), MÇ (Maço), RL (Rolo), Dúzia (DZ) e PC 
(Pacote) . 
  

     
Valor Total do Lote 02: R$ 530.998,00 (Quinhentos e Trinta Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LOTE 03 - CARNE E FRANGO 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN MARCA VLR UN VLR TOTAL 

1 Carne bovina seca corte em cubos 
pequenos - Ingredientes básicos: 
carne bovina salgada e dessecada. 
Carne bovina de primeira qualidade, 
limpa, sem ossos, sem pele, pouca 
gordura, sem pelanas, resfriada, 
isenta de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto, que sejam 
impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais 
9fídicas, químicas e organolépticas). 
Inspecionada pelo Ministério da 
Agricultura. Embalada em saco 
plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até 
o momento do consumo.  

500 kG Friboi R$ 21,00 R$ 10.500,00 

2 Carne bovina in natura, coxão mole,  
em cubos pesando aproxidamente 
40g cada,  congelada. Proveniente de 
animais sadios abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo apresentar 
coloração vermelho - 
vivo,  ador característico e aspecto 
próprio, não amolecido e nem 
pegajoso. Isento de vestígios de 
descongelamento, excesso de 
gordura, cartilagem, coloração 
arroxeada, acinzentada e esverdeada, 
odor forte e desegradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem 
atóxica, transparente e resistente, 
peso liquido de 1kg ou 2kg, contendo 
na embalagem a identificação do 
produto, peso, data da embalagem e 
prazo de validade. Validade minima 
de 6(seis) meses, a contar da data de 
entrega. 

3.400 kG Friboi R$ 18,00 R$ 61.200,00 



 

3 Carne  bovina in natura patinho, peça 
inteira congelada. Proveniente de 
animais sadios abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo apresentar 
coloração vermelho-vivo, ador 
característico e aspecto próprio, não 
amolecido e nem pegajoso. Isento de 
vestígios de descongelamento, 
excesso de gordura, cartilagem, 
coloração arroxeada, acinzentada e 
esverdeada, odor forte e 
desegradável, parasitas, sujidades, 
larvas e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem atóxica, transparente e 
resistente, peso, contendo na 
embalagem a identificação do 
produto, peso, data da embalagem e 
prazo de validade. Validade minima 
de 6 (seis) meses, a contar da data de 
entrega. 

1.500 KG Friboi R$ 15,00 R$ 22.500,00 

4 Carne  bovina in natura, alcatra corta 
em bife e  congelada. Proveniente de 
animais sadios abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo apresentar 
coloração vermelho-vivo, ador 
característico e aspecto próprio, não 
amolecido e nem pegajoso. Isento de 
vestígios de descongelamento, 
excesso de gordura, cartilagem, 
coloração arroxeada, acinzentada e 
esverdeada, odor forte e 
desegradável, parasitas, sujidades, 
larvas e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem atóxica, transparente e 
resistente, peso, contendo na 
embalagem a identificação do 
produto, peso, data da embalagem e 
prazo de validade. Validade minima 
de 6 (seis) meses, a contar da data de 
entrega. Peso líquido 1 Kg ou 2 Kg. 

1.500 KG Friboi R$ 18,00 R$ 27.000,00 



 

5 Carne  bovina in natura, paleta, peça 
inteira  congelada. Proveniente de 
animais sadios abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo apresentar 
coloração vermelho-vivo, ador 
característico e aspecto próprio, não 
amolecido e nem pegajoso. Isento de 
vestígios de descongelamento, 
excesso de gordura, cartilagem, 
coloração arroxeada, acinzentada e 
esverdeada, odor forte e 
desegradável, parasitas, sujidades, 
larvas e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem atóxica, transparente e 
resistente, peso, contendo na 
embalagem a identificação do 
produto, peso, data da embalagem e 
prazo de validade. Validade minima 
de 6 (seis) meses, a contar da data de 
entrega. 

1.500 KG Friboi R$ 15,00 R$ 22.500,00 

5 Carne bovina in natura, moída, de 
segunda, congelada. Proveniente de 
animais sadios abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo apresentar 
coloração vermelho - 
vivo,  ador característico e aspecto 
próprio, não amolecido e nem 
pegajoso. Isento de vestígios de 
descongelamento, excesso de 
gordura, cartilagem, coloração 
arroxeada, acinzentada e esverdeada, 
odor forte e desagradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem 
atóxica, transparente e resistente, 
peso, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, data 
da embalagem e prazo de validade. 
Embalagem a vácuo, certificado de 
inspeção sanitária. Caixa com 24 
pacotes de 1 Kg. 

500 CX Friboi R$ 14,00 R$ 7.000,00 



 

6 Carne  bovina in natura, paleta, tipo 
isca. Proveniente de animais sadios 
abatidos sob inspeção veterinária, 
devendo apresentar coloração 
vermelho-vivo, ador característico e 
aspecto próprio, não amolecido e 
nem pegajoso. Isento de vestígios de 
descongelamento, excesso de 
gordura, cartilagem, coloração 
arroxeada, acinzentada e esverdeada, 
odor forte e desagradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem 
atóxica, transparente e resistente, 
peso, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, data 
da embalagem e prazo de validade. 
Embalagem de 1 Kg ou 2 Kg. O 
produto deverá apresentar no rótulo 
prazo de validade superior a 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega. 
Validade minima de 6 (seis) meses, a 
contar da data de entrega. 

2.500 KG Friboi R$ 15,00 R$ 37.500,00 

7 Carne  coxão duro, cubos, pesando 
em torno de 40g cada. Proveniente 
de animais sadios abatidos sob 
inspeção veterinária, devendo 
apresentar coloração vermelho-vivo, 
ador característico e aspecto próprio, 
não amolecido e nem pegajoso. 
Isento de vestígios de 
descongelamento, excesso de 
gordura, cartilagem, coloração 
arroxeada, acinzentada e esverdeada, 
odor forte e desegradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem 
atóxica, transparente e resistente, 
peso, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, data 
da embalagem e prazo de validade. 
Validade minima de 6 (seis) meses, a 
contar da data de entrega. 

3.000 KG Friboi R$ 15,00 R$ 45.000,00 



 

8 Carne  bovina in natura alcatra, peça 
inteira, congelada, pesando em 
média 5 Kg. Proveniente de animais 
sadios abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo apresentar 
coloração vermelho-vivo, ador 
característico e aspecto próprio, não 
amolecido e nem pegajoso. Isento de 
vestígios de descongelamento, 
excesso de gordura, cartilagem, 
coloração arroxeada, acinzentada e 
esverdeada, odor forte e 
desegradável, parasitas, sujidades, 
larvas e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem atóxica, transparente e 
resistente, peso, contendo na 
embalagem a identificação do 
produto, peso, data da embalagem e 
prazo de validade. Validade minima 
de 6 (seis) meses, a contar da data de 
entrega. 

1.500 KG Friboi R$ 20,00 R$ 30.000,00 

9 Carne suina, cubos pesando 40 g 
cada, magra e sem gordura aparente, 
sem osso, sádio, congelado, 
apresentando odor característico. 
Isento de vestígio de 
descongelamento, cor esverdeada, 
odor forte e desagradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem 
atóxica, transparente e resistente, 
peso, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, data 
da embalagem e prazo de validade. 
Validade mínima de 06 (seis) meses, a 
contar da data de entrega. 

700 KG Fortaleza R$ 9,00 R$ 6.300,00 



 

10 Carne  tipo lagarto,  peças inteira  
congelada. Proveniente de animais 
sadios abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo apresentar 
coloração vermelho-vivo, ador 
característico e aspecto próprio, não 
amolecido e nem pegajoso. Isento de 
vestígios de descongelamento, 
excesso de gordura, cartilagem, 
coloração arroxeada, acinzentada e 
esverdeada, odor forte e 
desegradável, parasitas, sujidades, 
larvas e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem atóxica, transparente e 
resistente, peso, contendo na 
embalagem a identificação do 
produto, peso, data da embalagem e 
prazo de validade. Validade minima 
de 6 (seis) meses, a contar da data de 
entrega. 

1.500 KG Friboi R$ 15,00 R$ 22.500,00 

11 Coxa sobre coxa de frango, com osso, 
congelada e sem tempero. Aspecto: 
próprio da espécie, e não amolecida, 
nem pedajosa, firme, sem manchas, 
contorno definido, coloração clara. 
Livre de parasitos e de qualquer 
substância contaminante que possa 
alterá-lo ou encobrir alguma 
alteração. Não poderá conter excesso 
de gelo. Embalagem em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, 
intacto, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade e 
processamento. Acondicionada em 
sacos de polietileno ou bandejas de 
isopor revestidas de polietileno, 
contendo aproxidamente 1 kg. Caixa 
lacrada com aproxidamente 15 kg. 
Temperatura de entrega - 18°C. Prazo 
de validade mínimo de 02 (dois) 
meses a partir da data de entrega. 

800 CX Canção R$ 132,00 R$ 105.600,00 

12 Carne de frango, tipo peito, sem 
osso, congelado, de primeira 
qualidade. Caixa com 17 Kg. O 
produto deverá apresentar no rótulo 
prazo de validade superior a 06 (seis) 
meses, a partir da data de entrega. 

600 KG Canção R$ 143,00 R$ 85.800,00 



 

13 Fígado - Em fígado e resfriado. O 
produto não deve apresentar 
manchas de qualquer espécie, nem 
parasitos, nem larvas. Deve 
apresentar cor(vermelho brilhante ou 
púrpura), e odor característico. O 
percentual aceitável de gordura é de 
10%. Não deve apresentar nervos em 
excesso, gelo superficial, água 
Embalagem plástica, atóxico, intacto, 
com rótulo ou etiqueta que 
identifique a categoria do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbo dos órgãos oficiais 
de inspeção, peso. De 1 kg 

1.500 KG Friboi R$ 5,50 R$ 8.250,00 

14 Linguiça tipo calabresa - De primeira 
qualidade,  preparada 
industrialmente, com condimento 
suave, sem pimenta, sem ossos, 
limpa, pouca gordura, resfriada, 
isenta de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto, que sejam 
impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais 
(físicas,químicas e organolépticas). 
Inspecionada pelo Ministério da 
Agricultura. Acomodada em 
embalagens plásticas com perfeitas 
condições estruturais, padronizadas e 
lacradas.Embalagem com dizeres de 
rotulagem, dados do fabricante e 
registro no Ministério da Agricultura, 
data de fabricação e prazo de 
validade. 

400 KG Estrela R$ 10,00 R$ 4.000,00 

15 Ovo branco médio de galinha, fresco, 
casca firme e homogênea, lisa, limpa, 
sem rachadura, validade mínima de 
15 dias, caixa de papelão ondulada 
com 12 (doze) unidades rotulagem de 
acordo com a legislação vigente e 
ovos brancos. Caixa com 12 cartelas x 
30 ovos. 

150 CX Campo Verde R$ 147,00 R$ 22.050,00 



 

16 Salsicha – Carne mecanicamente 
separada de frango, gordura suína, 
carne bovina, água, carne suína, 
proteína isolada de soja, amido, sal, 
maltodextrina, condimento naturais, 
estabilizante polifosfato de sódio, 
realçador de sabor glutamato 
monossódico, aromas naturais de 
fumaça. Embalagem em filme PVC ou 
e plástico transparente, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas 
e carimbos oficiais, de acordo com as 
portarias do mistério da agricultura. 
Pacote de 5,0 Kg 

350 PCT Estrela R$ 35,14 R$ 12.299,00 

                                                          TOTAL 
= 

  TOTAL     R$ 529.999,00 

Obs: Fd (fardo), Unid (unidade), Pc (pacote), Cx (caixa), KG (quilo), MÇ (Maço), RL (Rolo), Dúzia (DZ) e PC (Pacote) . 
 

Valor Total Lote 03: R$ 529.999,00 (Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais). 

2 – DA EXPECTATIVA DA CONTRATAÇÃO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger mediante assinatura de Contrato e/ou retirada da Nota 
de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 006/2017. 

 

 – O compromisso de execução só estará caracterizado mediante Contrato e/ou Nota de Empenho, 
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Presencial nº 006/2017. 
 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os 
pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 
 – A entrega do(s) item(s) deverá ser efetuada conforme Capitulo XVI do Edital do Pregão Presencial nº 
006/2017. 
3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger 
adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata. 
 – Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor detentor da Ata serão divulgados em 
meio eletrônico. 

 

 – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei 8.666/93 a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger não 
está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os 
produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto, uma licitação especifica, 
assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de 
condições. 
 – A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada pelo Órgão Gerenciador ou qualquer outro 
órgão e entidade da Administração que não tenha participado do certame mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador da Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
4 – DOS PREÇOS: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 
no art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 – O preço registrado para cada item poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
 – Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo superveniente, tornar- se 
superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger convocará o 
licitante registrado visando à negociação para redução de preços e sua adequação àquele praticado pelo 
mercado. 



 

 – Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
4.1.2.1 – Na hipótese do subitem anterior, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger 
convocará os demais fornecedores, na ordem de classificação do processo licitatório para o item 
em questão, visando igual oportunidade de negociação. 
 – Quando o preço de mercado para determinado item tornar-se superior aos preços registrados e, o 
fornecedor registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, a Prefeitura Municipal poderá: 
 – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que o requerimento ocorra antes do pedido 
de fornecimento. 
 – Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando igual oportunidade de 
negociação. 
 – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger procederá 
à revogação do item em questão, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 
 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados 
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie. 
 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de 
mercado efetuada pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger à época da licitação, bem como 
eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos. 
5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses 
contada a partir da data de sua assinatura. 
6 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de 
Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão 
Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o 
Foro da Comarca de Santo Antônio do Leverger, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas 
abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 
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