
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/16. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/15. 

 
 

Aos 15 dias do mês de janeiro de 2016, o Município de Roca Sales, entidade 
de direito público, situada na Rua Eliseu Orlandini, nº 51, nesta cidade, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Nélio José Vuaden, institui Ata de Registro de 
Preços (ARP), nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade 
Pregão, Decreto Municipal nº 2299, de 08 de Abril de 2015 e demais normas legais 
aplicáveis, resolve Registrar os Preços das empresas com preços mais vantajosos, por 
item, observadas as condições do Edital de licitação na modalidade de Pregão Presencial 
nº 019/15, aquelas enunciadas abaixo e nos itens que se seguem: 

 
Item 01: Abacaxi, frutas firmes, sem machucados, grau médio de 

amadurecimento, em temperatura ambiente, em boas condições de consumo. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,99 (três 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 02: Achocolatado em pó, instantâneo, embalagem de 400g. 
AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,80 (dois 
reais e oitenta centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,85 (dois 
reais e oitenta e cinco centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 3,26 (três reais e vinte e seis centavos). 

 
Item 03: Açúcar cristalizado, embalagem transparente, 2 kg.  
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
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Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 4,10 (quatro 
reais e dez centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 4,22 (quatro 
reais e vinte e dois centavos). 

 
Item 04: Açúcar de baunilha, embalagem em envelope de papel, 10g. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 0,44 
(quarenta e quatro centavos). 

 
Item 05: Água sanitária com cloro ativo, no mínimo 2,5%, embalagem 

plástica de 2lt.. 
Adejor do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

nº 04.061.219/0001-51, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 650, centro no Município de 
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior, 
residente e domiciliado na Rua Mal. Floriano, nº 395, no Município de Muçum, RS, portador 
do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679; Valor Unitário de R$ 
2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos). 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 4,39 (quatro 
reais e trinta e nove centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 4,70 (quatro 
reais e setenta centavos). 
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Item 06: Água sanitária, com cloro ativo, no mínimo 2,5%, embalagem 
plástica de 5lt. 

Adejor do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.061.219/0001-51, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 650, centro no Município de 
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior, 
residente e domiciliado na Rua Mal. Floriano, nº 395, no Município de Muçum, RS, portador 
do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679; Valor Unitário de R$ 
5,75 (cinco reais e setenta e cinco centavos). 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413;  Valor Unitário de R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 9,75 (nove 
reais e setenta e cinco centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 9,78 (nove 
reais e setenta e oito centavos). 

 
Item 07: Álcool etílico hidratado. De uso doméstico 92,8% INPM, 

embalagem plástica 1 litro, tampa com lacre para maior segurança. 
Adejor do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

nº 04.061.219/0001-51, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 650, centro no Município de 
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior, 
residente e domiciliado na Rua Mal. Floriano, nº 395, no Município de Muçum, RS, portador 
do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679; Valor Unitário de R$ 
4,30 (quatro reais e trinta centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445;  Valor Unitário de R$ 4,35 (quatro 
reais e trinta e cinco centavos). 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 5,26 (cinco reais e vinte e seis centavos). 
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Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Rua Liberato Salzano 
Vieira da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 5,26 (cinco 
reais e vinte e seis centavos). 

 
Item 08: Amido de milho, embalagem em caixa de 500g. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,99 (um 
real e noventa e nove centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,90 (dois 
reais e noventa centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 3,84 (três reais e oitenta e quatro 
centavos). 

 
Item 09: Arroz integral em embalagem transparente, tipo 1, classe longo 

fino, embalagem de 1 kg. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,36 (três 
reais e trinta e seis centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745;  Valor Unitário de R$ 4,39 (quatro reais e trinta e nove 
centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
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Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445;  Valor Unitário de R$ 4,92 (quatro 
reais e noventa e dois centavos). 

 
Item 10: Arroz polido, tipo 1, embalagem plástica não tóxica, 2 kg. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,70 (três 
reais e setenta centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 3,76 (três 
reais e setenta e seis centavos). 

 
Item 11: Aveia em flocos finos, embalagem de 250g. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,99 (um 
real e noventa e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745;   Valor Unitário de R$ 2,05 (dois reais e cinco centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,44 (dois 
reais e quarenta e quatro centavos). 

 
Item 012: Banana caturra, grau médio de amadurecimento, firmes e sem 

manchas, em temperatura ambiente, em boas condições de consumo. Deve ser 
entregue em caixas resistentes de plástico, sem entregar em caixas de papelão 
reciclado ou madeira.  

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
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773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,10 (dois 
reais e dez centavos). 

 
Item 013: Banana prata, grau médio de amadurecimento, firmes e sem 

manchas, em temperatura ambiente, em boas condições de consumo. Deve ser 
entregue em caixas resistentes de plástico, sem entregar em caixas de papelão 
reciclado ou madeira. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,79 (dois 
reais e setenta e nove centavos). 

 
Item 014: Batata inglesa, classe 1, nova, firmes e sem brotos, grau médio 

de amadurecimento, casca lisa, em boas condições de consumo. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,99 (dois 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 015: bebida láctea, líquida, diversos sabores, embalagens tipo 

saquinhos/sache, íntegras sem vazamento que contenham data de fabricação e 
vencimento 45 dias, conteúdo 1L, conservação resfriado de 0Cº a 10Cº. Sabores 
morango, pêssego e salada de frutas. Registro no Ministério da Agricultura. Deverá 
ser transportado em carro resfriado ou caixas de isopor. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644;  Valor Unitário de R$ 2,53 (dois 
reais e cinqüenta e três centavos). 

 
Item 016: Bife de fígado 100g, já fatiado, sem sebo ou aponevrose 

(pelancas), embalagem plástica, transparente não reutilizada, contendo no máximo 2 
kg, com rótulo apropriado, onde deverá constar data de fabricação e o prazo de 
validade de no mínimo 2 meses, resfriado, registro conforme legislação vigente. 
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixa de isopor. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 7,99 (sete 
reais e noventa e nove centavos). 

 



Ata de Registro de Preços nº 019/15 -   7 

Item 017: Bife de rês, de primeira, peso da unidade 120g, conter no 
máximo 5% de gordura, ser isenta de cartilagens e ossos e conter no máximo 3% de 
aponevrose, embalagem plástica transparente não reutilizada, com rótulo 
apropriado, contendo no máximo 2kg, resfriada, registro conforme legislação 
vigente. Deve´ra ser transportada em carro resfriado ou caixas de isopor. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 22,90 (vinte 
e dois reais e noventa centavos). 

 
Item 018: Biscoito água e sal, tipo cream creaker, com duplas 

embalagens que contenham data de fabricação e validade, embalagem de 400g. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644;Valor Unitário de R$ 2,30 (dois 
reais e trinta centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,34 (dois 
reais e trinta e quatro centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745;   Valor Unitário de R$ 3,23 (três reais e vinte e três centavos). 

 
Item 019: Biscoito doce sabor leite, com duplas embalagens que 

contenham data de fabricação e validade, 400g. 
AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,34 (dois 
reais e trinta e quatro centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
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773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,39 (dois 
reais e trinta e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois 
centavos). 

Item 020: Biscoito integral, tipo cream creaker, embalagem de 360g, 
crocante fininha, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9), gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, açúcar, amido de 
milho e sal. Fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, 
fermento biológico, estabilizante lecitina de soja. Aromatizante. Contem glúten. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,88 (dois 
reais e oitenta e oito centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 4,04 (quatro reais e quatro centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 4,46 (quatro 
reias e quarenta e seis centavos). 

 
Item 021: Biscoito salgado craker com gergelim, com duplas embalagens 

que contenham data de fabricação e validade, 400g. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,55 (três 
reais e cinquenta e cinco centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 4,10 (quatro 
reais e dez centavos). 
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Item 022: Biscoito tipo Maria com aveia e mel. Ingredientes: farinha de 

trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, 
amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, mel e aveia em flocos, farinha integral 
de centeio, farinha de arroz, semente de linhaça, semente de gergelim, sal e vanilina. 
Estabilizantes lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio, 
bicarbonato de sódio. Melhorador de farinha matabissulfito de sódio. Aromatizantes. 
Contem glúten. Embalagem de refil em BOPP de 134g, reembalados em sacos de 
400g de produto. 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 3,71 (três reais e setenta e um 
centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 5,99 (cinco 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 023: Biscoito tipo Maria integral com açúcar mascavo, informação 

nutricional: porção de 30g, (7 biscoitos), valor energético: 111kcal, carboidratos: 20g, 
proteínas: 2,5g gorduras totais: 2,7g, fibra alimentar: 2,2g. embalagem de refil em 
BOPP de 134g, reembalados em sacos de 400g de produto. 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 5,99 (cinco 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 024: Botijão de gás-peso 13kg. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 55,00 
(cinquenta e cinco reais). 

 



Ata de Registro de Preços nº 019/15 -   10 

Item 025: Café em pó, torrado e moído, embalagem de 500g, embalado à 
vácuo, com selo de pureza “ABIC”. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 8,09 (oito 
reais e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 9,30 (nove reais e trinta centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 9,45 (nove 
reais e quarenta e cinco centavos). 

 
Item 026: Canela em pó moída, em pote plástico não toxico, com peso 

líquido de 25g, embalagem íntegra e que contenha data de fabricação e validade.  
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,88 (um 
real e oitenta e oito centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,10 (dois 
reais e dez centavos). 

 
Item 027: Carne de rês de primeira, corte patinho, fresca, sem sebo ou 

aponevrose (pelancas), deverá constar data de fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 2 meses, embalagem plástica transparente não reutilizada, com rótulo 
apropriado, contendo no máximo 2kg, resfriada, registro conforme legislação 
vigente. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
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773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 19,90 
(dezenove reais e noventa centavos). 

 
Item 028: Carne de rês moída, de segunda, sem sebo ou aponevrose 

(pelancas), deverá constar data de fabricação e o prazo de validade de no mínimo 2 
meses, embalagem plástica transparente não reutilizada, com rótulo apropriado, 
contendo no máximo 2kg, resfriada, registro conforme legislação vigente. Deverá ser 
transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 13,88 (treze 
reais e oitenta e oito centavos). 

 
Item 029: Carne suína tipo pernil resfriada embalagem plástica 

transparente com 1kg, isenta de cartilagem, sem osso com no máximo de 10% de 
gordura, deverá constar data de fabricação e o prazo de validade de no mínimo 2 
meses, com rótulo apropriado, resfriada, registro conforme legislação vigente. 
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou em caixas de isopor. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 9,90 (nove 
reais e noventa centavos). 

Item 030: Cebola, classe 3 a 5, em boas condições de consumo, 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,79 (dois 
reais e setenta e nove centavos). 

 
Item 031: Cera líquida com perfume, incolor, embalagem de 1 litro, 

diluível em água, para pisos e assoalhos, embalagem reciclável. 
AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 3,59 (três 
reais e cinquenta e nove centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
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773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,99 (três 
reais e noventa e nove centavos). 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos). 

 
Item 032: Colorau, embalagem transparente de 100g. 
Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 0,76 (setenta e seis centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,19 (um 
real e dezenove centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 1,21 (um real e 
vinte e um centavos). 

 
Item 033: Coxa e sobre-coxa de frango congelada, não temperada 

acondicionadas em sacos plásticos individuais, rotuladas com peso especificado na 
embalagem, prazo de validade legislação vigente e disposto em caixa fechada, 
proveniente da empresa com peso entre 10 e 16kg. Deverá ser transportado em carro 
refrigerado ou caixas de isopor. Registro no Ministério da Agricultura. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 5,99 (cinco 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 034: creme de leite, pote de 300g, validade 30 dasi, conservado em 

T. de 1Cº a 5Cº. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor. 
Potes com lacre que contenham data de fabricação e validade. Registro no Ministério 
da Agricultura. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
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Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,99 (dois 
reais e noventa e nove centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 3,13 (três 
reais e treze centavos). 

 
Item 035: Cubos de carne de rês de primeira, 30g, sem sebo ou 

aponevrose (pelancas), deverá constar data de fabricação e o prazo de validade de 
no mínimo 2 meses, embalagem plástica, transparente não reutilizada, com rótulo 
apropriado, contendo no máximo 2 kg, resfriada, registro conforme legislação 
vigente. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 19,90 
(dezenove reais e noventa centavos). 

 
Item 036: Cubos de frango 30g, embalagem plástica, sem sebo ou 

aponevrose (pelancas), deverá constar data de fabricação e o prazo de validade de 
no mínimo 2 meses, com rótulo apropriado, embalgem transparente não reutilizada, 
contendo no máximo 2kg, resfriada, registro conforme legislação vigente. Deverá ser 
transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 9,99 (nove 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 037: detergente concentrado, tipo gel, antibacterial, inibe o 

crescimento de bactérias nas louças e esponjas, testado dermatologicamente, 
embalagem plástica, contendo 511g. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 3,51 (três 
reais e cinquenta e um centavos). 

Adejor do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.061.219/0001-51, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 650, centro no Município de 
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior, 



Ata de Registro de Preços nº 019/15 -   14 

residente e domiciliado na Rua Mal. Floriano, nº 395, no Município de Muçum, RS, portador 
do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679; Valor Unitário de R$ 
3,90 (três reais e noventa centavos). 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,95 (três 
reais e noventa e cinco centavos). 

 
Item 038: Doce de frutas, sabor uva, goiaba e figo, potes de 2kg, que 

contenham data de fabricação e validade. 
AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 11,69 (onze 
reais e sessenta e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 13,87 (treze reais e oitenta e sete 
centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 12,99 (doze 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 039: Doce de leite cremoso, potes com lacre que contenham data de 

fabricação e validade – produto com no máximo 30 dias de fabricação embalagem 
transparente de 450g. registro no Ministério da agricultura. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 3,59 (três 
reais e cinquenta e nove centavos). 
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Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,99 (três 
reais e noventa e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 4,96 (quatro reais e noventa e seis 
centavos). 

 
Item 040: erva doce, embalagem plástica transparente, pote com 18g. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,79 (um 
real e setenta e nove centavos). 

 
Item 041:Ervilha em conserva, enlatada, peso liquido drenado 200g. 

embalagem não amassada ou com ferrugem e que contenham data de fabricação e 
validade. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 1,34 (um real e 
trinta e quatro centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,49 (um 
real e quarenta e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete 
centavos). 

 
Item 042: Ervilha seca embalagem de 500g, com identificação do produto 

no rótulo, data de fabricação e validade. 
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Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 4,88 (quatro reais e oitenta e oito 
centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 4,99 (quatro 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 043: esponja dupla face, verde/amarela, para lavagem de louça. 

Esponja com proteção antibacterias, durável e econômica, em embalagem plástica 
transparente contendo 1 esponja nas seguintes dimensões: 100mmx71mmx18mm, 
de validade indeterminada, composta por espuma de poliuretano, fibra sintética, 
abrasivo e agente antimicrobiano. 

Adejor do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.061.219/0001-51, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 650, centro no Município de 
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior, 
residente e domiciliado na Rua Mal. Floriano, nº 395, no Município de Muçum, RS, portador 
do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679; Valor Unitário de R$ 
0,50 (cinquenta centavos). 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 0,58 
(cinquenta e oito centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 0,99 
(noventa e nove centavos). 

 
Item 044: farinha de centeio em embalagem de 1kg, de papel que não 

contenha larvas e insetos ou mofos, que contenham data de fabricação e validade – 
produto com no mínimo 6 meses de validade. 
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Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,99 (três 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 045: Farinha de mandioca, tipo 1, sem carunchos ou larvas, que 

contenham data de fabricação e validade – produto com no mínimo 6 meses de 
validade, com embalagem plástica não toxica, com 550g. 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 1,71 (um real e setenta e um centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,75 (dois 
reais e setenta e cinco centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,40 (dois 
reais e quarenta centavos). 

 
Item 046: Farinha de milho amarela, média, embalagem de 1kg, que 

contenha data de fabricação e validade – produto com no minimo 6 meses de 
validade. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 1,79 (um real e 
setenta e nove centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,99 (um 
real e noventa e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
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Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco 
centavos). 

 
Item 047: farinha de trigo especial, embalagem de 5kg, de papel que não 

contenha larvas e insetos ou mofos, que contenham data de fabricação e valdiade- 
produto com no mínimo 6 meses de validade. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 7,64 (sete 
reais e sessenta e quatro centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 8,49 (oito 
reais e quarenta e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 15,46 (quinze reais e quarenta e seis 
centavos). 

 
Item 048: Farinha de trigo integral em embalagem de 1 kg, de papel que 

não contenha larvas e insetos ou mofos, que contenham data de fabricação e 
validade – produto com no mínimo 6 meses de validade. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,79 (dois 
reais e setenta e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 3,34 (três reais e trinta e quatro 
centavos). 
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Item 049: Feijão preto tipo 1, grãos inteiros, produto sem sujidades, 
mofos e bolores – pacotes de 1kg, que contenham data de validade – produto com 
no mínimo 6 meses de validade. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 3,64 (três 
reais e sessenta e quatro centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 3,69 (três reais e sessenta e nove 
centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 4,55 (quatro 
reais e cinquenta e cinco centavos). 

 
Item 050: fermento em pó químico para bolo, em lata de 250g, que 

contenham data de fabricação e validade. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,49 (três 
reais e quarenta e nove centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 4,82 (quatro 
reais e oitenta e dois centavos). 

 
Item 051: fermento instantâneo, biológico seco, embalagem de 125g, que 

contenham data de fabricação e validade. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,99 (dois 
reais e noventa e nove centavos). 
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AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 4,34 (quatro 
reais e trinta e quatro centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 4,56 (quatro reais e cinquenta e seis 
centavos). 

 
Item 052: fígado de galinha congelado, em bandeja de 900g, validade de 

um ano, conservação congelado inferior a -12Cº. Deverá ser transportado em carro 
refrigerado ou caixas de isopor. Registro no Ministério da Agricultura. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 5,79 (cinco 
reais e setenta e nove centavos). 

 
Item 053: Filtro para café, nº. 103, contendo 30 unidades. 
AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,42 (dois 
reais e quarenta e dois centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,69 (dois 
reais e sessenta e nove centavos). 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro centavos). 

 
Item 054: Fósforos cx. c/240 palitos de alta segurança. 
Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
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03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,59 (dois 
reais e cinquenta e nove centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 3,09 (três 
reais e nove centavos). 

 
Item 055: Laranja comum, tipo para suco, tamanho médio, grau médio de 

amadurecimento, em boas condições de consumo. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,88 (um 
real e oitenta e oito centavos). 

 
Item 056: leite pasteurizado, sachet de 1 litro, validade 5 

dias,conservação resfriado de 1Cº a 5Cº. Registro no Ministério da Agricultura. 
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,24 (dois 
reais e vinte e quatro centavos). 

 
Item 057: leite UHT longa vida integral, embalagem Tetra Parck 1L, 

validade de 120 dias, conservação temperatura ambiente. Registro no Ministério da 
Agricutura. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 1,97 (um real e 
noventa e sete centavos). 
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Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,19 (dois 
reais e dezenove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 3,09 (três reais e nove centavos). 

 
Item 058: lentilha graúda, tipo 1, embalagem de 500g, grãos inteiros, 

produto sem sujidades, mofos e bolores – embalagem transparente que contenha 
data de embalagem e validade – produto com no mínimo 6 meses de validade. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,49 (três 
reais e quarenta e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 6,59 (seis reais e cinquenta e nove 
centavos). 

 
Item 059: Limpador diluível para limpeza pesada, com fórmula moderna e 

eficiente que remove todas as sujeiras, até mesmo as mais difíceis. Garante a 
limpeza de pisos, cozinhas, azulejo, banheiros, paredes e todas as superfícies 
laváveis, produto notificado na ANVISA/MS 5 litros. 

Adejor do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.061.219/0001-51, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 650, centro no Município de 
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior, 
residente e domiciliado na Rua Mal. Floriano, nº 395, no Município de Muçum, RS, portador 
do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679; Valor Unitário de R$ 
10,79 (dez reais e setenta e nove centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 11,99 (onze 
reais e noventa e nove centavos). 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
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03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 14,35 (quatorze reais e trinta e cinco centavos). 

 
Item 060: maçã argentina, grau médio de amadurecimento, em boas 

condições de consumo. Deve ser entregue em caixas/sacos resistentes de plástico, 
sem entregar em caixas de papelão reciclado ou madeira. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 6,99 (seis 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 061: Maçã nacional, de tamanho médio, de superfície lisa, sem 

manchas ou podridões, grau médio de amadurecimento, em boas condições de 
consumo. Deve ser entregue em caixas resistentes de plástico, sem entregar em 
caixas de papelão reciclado ou madeira. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,99 (três 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 062: Mamão formosa, firme, íntegro, sem manchas e com 

características uniforme, grau médio de amadurecimento, em boas condições de 
consumo. Deve ser entregue em caixas resistentes de plástico, sem entregar em 
ciaxas de papelão reciclado ou madeira. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,32 (três 
reais e trinta e dois centavos). 

 
Item 063: Manga fruta, firme, íntegra, sem manchas e cor característica 

uniforme, grau médio de amadurecimento, em boas condições de consumo. Deve ser 
entregue em caixas resistentes de plástico, sem entregar em caixas de papelão 
reciclado ou madeira. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,99 (dois 
reais e noventa e nove centavos). 
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Item 064: margarina c/ sal, zero de gordura trans, com 20%de lipídios, 

contendo gordura vegetal, embalagem de 500g. deverá ser transportado em carro 
refrigerado ou caixas de isopor. 

 AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 1,79 (um real e 
setenta e nove centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,99 (um 
real e noventa e nove centavos). 

 
Item 065: Massa alimentícia com vegetais e feijão, tipo parafuso. 

Embalagem de polipropileno com 500g de produto, contendo data de fabricação, 
local e validade do produto. ingredienteS: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico (vitamina B9),espinafre desidratado em pó, beterraba desidratada em pó, 
feijão desidratado em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum, carmim de 
cochonilha e caramelo. Contem glúten. 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois 
centavos). 

Item 066: massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo cabelo de anjo, 
cozimento em 6 minutos, contendo nos ingredientes; sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, cúrcuma. Contem glúten. Massas em cocção não deverão 
turvar a água, não podendo estar fermentadas ou rançosas, embalagens que 
contenham data de fabricação e validade. Peso liquido 500g. informação nutricional 
para porção de 80g contendo 278 kcl, carboidrato 58g, proteína 9,09g, gorduras 
totais 1,1g sódio 20mg, gorduras saturadas 0,5g e fibras 2,2g tempo de cocção 6 a 9 
minutos. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,69 (dois 
reais e sessenta e nove centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
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da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,99 (dois 
reais e noventa e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos). 

 
Item 067: Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo parafuso, 

cozimento em 6 minutos, contendo nos ingredientes: sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais, urucum e curcuma. Contem glúten. 
Massas em cocção não deverão turvar a água, não podendo estar fermentadas ou 
rançosas, embalagens que contenham data de fabricação e validade. Peso liquido 
500g. Informação nutricional para porção de 80g, proteínas 9,09g, gorduras totais 
1,1g, sódio 20mg, gorduras saturadas 0,5g e fibras 2,2g. Tempo de cocção 6 a 9 
minutos. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,24 (dois 
reais e vinte e quatro centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,49 (dois 
reais e quarenta e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos). 

 
Item 068: massa alimentícia parafuso multigrãos, com aveia, linhaça e 

soja. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina 
B9), farinha de linhaça, farinha de aveia e farinha de soja. Contem glúten. Embalagem 
de polipropileno com 500g de produto. 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 4,67 (quatro reais e sessenta e sete 
centavos). 
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Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 5,49 (cinco 
reais e quarenta e nove centavos). 

 
Item 069: melancia de 1ª qualidade, peso médio 10kg, cor característica 

uniforme, grau médio de amadurecimento, em boas condições de consumo. Deve ser 
entregue em caixas resistentes de plástico, sem entregar em caixas de papelão 
reciclado ou madeira. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,58 (um 
real e cinquenta e oito centavos). 

 
Item 070: Melão paulista, firme, integro, sem manchas e cor 

característica uniforme, grau médio de amadurecimento, em boas condições de 
consumo. Deve ser entregue em caixas resistentes de plástico, sem entregar em 
caixas de papelão reciclado ou madeira. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,49 (três 
reais e quarenta e nove centavos). 

 
Item 071: Milho para pipoca, tipo 1, pacote de 500g, com grãos inteiros, 

em embalagem plástica transparente. 
Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 1,55 (um real e cinqüenta e cinco 
centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 1,69 (um real e 
sessenta e nove centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
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Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,88 (um 
real e oitenta e oito centavos). 

 
Item 072: Milho verde em conserva-peso liquido drenado de 200g, 

embalagem de lata, não amassada ou com ferrugens que contenham data de 
fabricação e validade. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 1,43 (um real e 
quarenta e três centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS,  portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,59 (um 
real e cinqüenta e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos). 

 
Item 073: Mortadela magra (sem gordura), fatiada. Com embalagem que 

contenha especificado o local de origem do produto, peso, data de produção e 
vencimento. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas térmicas. 
Embalagens fechadas, mortadela já fatiada pela industria, contendo 0,4kg ou 1kg. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 5,69 (cinco 
reais e sessenta e nove centavos). 

 
Item 074: óleo de soja, embalagem de 900ml. Sem partes amassadas e 

que contenha data de fabricação e validade. 
AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 3,05 (três 
reais e cinco centavos). 
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Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,39 (três 
reais e trinta e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 4,61 (quatro reais e sessenta e um 
centavos). 

 
Item 075: Orégano seco, sem mofos, em potes plásticos não tóxicos, em 

embalagem de 3g. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,45 (um 
real e quarenta e cinco centavos). 

 
Item 076: Ovos de galinha, frescos, inspecionados conforme legislação 

específica, sem rachaduras ou sujidades, em embalagens com proteção, contendo 
local de produção e data de validade. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,99 (três 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 077: pão tipo cachorro-quente, embalagem adequada e coberta para 

que não sejam amassados ou contaminados por agentes do meio, produzido no dia 
da entrega. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 7,99 (sete 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 078: pão tipo sanduiche, fatiado, embalagem de 500g, em saco 

plástico não toxico, rotulado e embalado com peso e local de fabricação, com prazo 
de validade conforme legislação vigente. 
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Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,58 (três 
reais e cinqüenta e oito centavos). 

 
Item 079: Papel higiênico, pacote com quatro rolos 30mx10cm, branco e 

macio, folhas simples, picotado, que contenha Selo de Certificado NBR ISSO 
9001:2000, fardo com 16 pacotes. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 28,65 (vinte e 
oito reais e sessenta e cinco centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 31,84 (trinta 
e um reais e oitenta e quatro centavos). 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 36,12 (trinta e seis reais e doze centavos). 

Adejor do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.061.219/0001-51, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 650, centro no Município de 
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior, 
residente e domiciliado na Rua Mal. Floriano, nº 395, no Município de Muçum, RS, portador 
do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679; Valor Unitário de R$ 
39,95 (trinta e nove reais e noventa e cinco centavos). 

 
Item 080: papel toalha, pacote contendo 2 rolos com folha picotada. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,19 (dois 
reais e dezenove centavos). 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
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Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,80 (dois 
reais e oitenta centavos). 

Adejor do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.061.219/0001-51, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 650, centro no Município de 
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior, 
residente e domiciliado na Rua Mal. Floriano, nº 395, no Município de Muçum, RS, portador 
do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679; Valor Unitário de R$ 
2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos). 

 
Item 081: Pêra argentina, grau médio de amadurecimento, em boas 

condções de consumo. Deve ser entregue em caixas/sacos resistentes de plástico, 
sem entregar em caixas de papelão reciclado ou madeira. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 6,95 (seis 
reais e noventa e cinco centavos). 

 
Item 082: Pimentão verde, grau médio de amadurecimento, em boas 

condições de consumo. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,99 (três 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 083: Polpa de frutas natural concentrada e congelada, para o 

preparo de suco de frutas. Pacote contendo 4 tabletes de 100g cada (rendimento de 
cada tablete 300ml). Sabores uva, laranja e abacaxi. Deverá ser transportado em 
carro refrigerado ou caixas de isopor/térmicas. 

Sierra Sul Industria de Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº. 97.519.883/0001-82, situada na Avenida Bento Gonçalves, 17, 
sala 1, Bairro São Cristovão, Município de Nova Brescia-RS, neste ato representado pelo 
senhor Flavio Spessatto, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Sete de 
Setembro, n. 1149, Município de Nova Brescia-RS, portador do CPF nº. 522.047.660-20 e 
Carteira de Identidade nº. 4042581118; Valor Unitário de R$ 4,76 (quatro reais e setenta 
e seis centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 



Ata de Registro de Preços nº 019/15 -   31 

Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 5,99 (cinco 
reais e noventa e nove centavos). 

 
Item 084: Polpa de tomate em sache tetra-parck, com pedacinhos de 

tomate, peso liquido de 340g, com embalagem que contenha data de fabricação e 
validade. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,75 (um 
real e setenta e cinco centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 2,03 (dois reais e três centavos). 

 
Item 085: Queijo fatiado, tipo mussarela, embalagem em que fique bem 

protegido, que contenha especificado o local de origem do produto peso, data de 
embalagem e data de vencimento. Devera ser transportado em carro refrigerado ou 
caixas de isopor. Embalagem de 1kg, validade de 90 dias, conservação resfriado ate 
4Cº, registro no Ministerio da Agricultura. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 19,66 
(dezenove reais e sessenta e seis centavos). 

 
Item 086: Queijo ralado tipo parmesão, embalagem com 50g em plastico 

não toxico. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,63 (um 
real e sessenta e seis centavos). 

 
Item 087: Rolo de saquinhos plásticos, capacidade de 7l, contendo 100 

unidades. 
Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
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Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 7,19 (sete reais e dezenove centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 7,99 (sete 
reais e noventa e nove centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 8,00 (oito 
reais). 

 
Item 088: sabão em pó próprio para lavagem de roupas brancas e 

coloridas, embalagem reciclável, contendo tensoativo biodegradável, em sache de 
1kg, embalagem que contenha data de fabricação e validade e que contenha numero 
de lote. 

Adejor do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.061.219/0001-51, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 650, centro no Município de 
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior, 
residente e domiciliado na Rua Mal. Floriano, nº 395, no Município de Muçum, RS, portador 
do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679; Valor Unitário de R$ 
4,30 (quatro reais e trinta centavos). 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 4,38 (quatro reais e trinta e oito centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 4,99 (quatro 
reais e noventa e nove centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 5,60 (cinco 
reais e sessenta centavos). 

 
Item 089: Saco alvejado, tecido 100% algodão, duplo, grande, com 

dimensões mínimas de 48x61cm, super resistente, com validade indeterminada. 
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Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos). 

Adejor do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.061.219/0001-51, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 650, centro no Município de 
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior, 
residente e domiciliado na Rua Mal. Floriano, nº 395, no Município de Muçum, RS, portador 
do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679; Valor Unitário de R$ 
4,59 (quatro reais e cinqüenta e nove centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 4,99 (quatro 
reais e noventa e nove centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 5,00 (cinco 
reais). 

Item 090: Sacos para lixo cor preta, capacidade de 100l, contendo 5 
unidades, exclusivo para acondicionar lixo, composição polietileno e pigmento, 
classe I, tipo E, largura 75cm, altura 1,05 capacidade e, kg, 20kg. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 1,95 (um real e 
noventa e cinco centavos). 

Adejor do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.061.219/0001-51, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 650, centro no Município de 
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior, 
residente e domiciliado na Rua Mal. Floriano, nº 395, no Município de Muçum, RS, portador 
do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679; Valor Unitário de R$ 
2,00 (dois reais). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,39 (dois 
reais e trinta e nove centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
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Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,50 (dois 
reais e cinqüenta centavos). 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos). 

 
Item 091: Sacos para lixo cor preta, capacidade de 30lt, contendo 10 

unidades, exclusivo para acondicionar lixo, composição polietileno e pigmento, 
classe I, tipo B, largura 59cm, altura 62cm, capacidade de kg, 06 kg. 

Adejor do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.061.219/0001-51, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 650, centro no Município de 
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior, 
residente e domiciliado na Rua Mal. Floriano, nº 395, no Município de Muçum, RS, portador 
do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679; Valor Unitário de R$ 
2,03 (dois reais e três centavos). 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 2,06 (dois reais e seis centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,29 (dois 
reais e vinte e nove centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,40 (dois 
reais e quarenta centavos). 

 
Item 092: Sacos para lixo cor preta, capacidade de 50lt, contendo 10 

unidades, exclusivo para acondicionar lixo, composição polietileno e pigmento, 
classe I, tipo B, largura 63cm, altura 80cm, capacidade de kg, 10 kg. 

Adejor do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.061.219/0001-51, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 650, centro no Município de 
Muçum, RS, neste ato representado pelo senhor Leonardo Bastiani, brasileiro, maior, 
residente e domiciliado na Rua Mal. Floriano, nº 395, no Município de Muçum, RS, portador 
do CPF nº 479.922.800-59 e Carteira de Identidade nº 4034459679; Valor Unitário de R$ 
2,10 (dois reais e dez centavos). 
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Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 2,13 (dois reais e treze centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Rua Liberato Salzano 
Vieira da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,49 (dois 
reais e quarenta e nove centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,50 (dois 
reais e cinquenta centavos). 

 
Item 093: Sal ionado, refinado, embalagem de 1kg. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 0,88 (oitenta 
e oito centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 0,99 (noventa 
e nove centavos). 

 
Item 094: Salsicha mista de 13cm, resfriada, embalagem fechada 

proveniente da industria de 2,5kg, que contenha especificado o local de origem do 
produto, peso, data da embalagem e data de vencimento. Devera ser transportado 
em carro refrigerado ou caixas de isopor. Conservação resfriado de 0Cº a 4Cº. 
Registrado no Ministerio da Agricultura. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 12,99 (doze 
reais e noventa e nove centavos). 
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Item 095: Saponáceo com detergente em embalagem reciclável plástica, 
300g. 

Armazzem da Limpeza Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 21.102.054/0001-38, situada na Rua Avenida Independência, nº 588, sala 
03, no Município de Garibaldi, RS, neste ato representado pela senhora Liane Maria Magni, 
brasileira, maior, residente e domiciliada na Rua Jacob Ely, nº. 200, centro, no município de 
Garibaldi-RS, portadora do CPF nº 002.681.200-21 e Carteira de Identidade nº 
5065647413; Valor Unitário de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,42 (dois 
reais e quarenta e dois centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,69 (dois 
reais e sessenta e nove centavos). 

 
Item 096: Semente de linhaça integral, industria brasileira, fonte natural 

de fibras Omega 3 – embalagem transparente, contendo 500g, própria para consumo 
humano, sem pedras, grãos impróprios/mofados/podres. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 4,99 (quatro 
reais e noventa e nove centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 9,11 (nove reais e onze centavos). 

 
Item 097: Tomate, grau médio de amadurecimento, firmes, íntegros, sem 

manchas e cor característica uniforme, em boas condições de consumo. 
Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Rua Liberato Salzano 
Vieira da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,99 (três 
reais e noventa e nove centavos). 
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Item 098: Vinagre de álcool – embalagem de 750ml, integras, sem 
vazamento e que contenham data de fabricação e validade. 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 1,43 (um real e 
quarenta e três centavos). 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS, portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 1,45 (um 
real e quarenta e cinco centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 1,55 (um real e cinqüenta e cinco 
centavos). 

Item 099: Vinagre maçã – embalagem de 750ml, integras, sem vazamento 
e que cntenha data de fabricação e validade. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 2,29 (dois 
reais e vinte e nove centavos). 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.156/0001-94, situada na Rua Rodrigues 
Alves, nº. 825-D, Bairro Bela Vista, na cidade de Chapecó -SC, neste ato representado 
pela senhora Renata Raquel Ahlf dos Santos, brasileira, maior, residente e domiciliada na 
Rua Curitiba, s/n, apto 201, centro, na cidade de Chapecó - SC, portadora do CPF nº 
005.351.199-92 e Carteira de Identidade nº 4.256.445; Valor Unitário de R$ 2,50 (dos reais 
e cinquenta centavos). 

Nutressencial Alimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.727.723/0001-07, situada na Rua Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro Vera 
Cruz, na cidade de Gravataí-RS, neste ato representado pelo senhor Edison Varnei da 
Silva Paludo, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rodovia RS 020, nº. 830, Bairro 
Vera Cruz, no Município de Gravataí-RS, portador do CPF nº 168.075.700-82 e Carteira de 
Identidade nº 7016664745; Valor Unitário de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos). 

 
Item 100: Cubos de rês 30g, de segunda, embalagem plástica, sem sebo 

ou aponevrose (pelancas), deverá constar data de fabricação e o prazo de validade 
de no mínimo 2 meses, com rotulo apropriado, embalagem transparente não 
reutilizada, contendo no Maximo 2kg, resfriada, registro conforme legislação vigente. 
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor. 
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Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 19,52 
(dezenove reais e cinqüenta e dois centavos). 

 
Item 101: Maga rosa, firme, integram sem manchas e cor característica 

uniforme, grau médio de amadurecimento, em boas condições de consumo. Deverá 
ser entregue em caixas resistentes de plástico, sem entregar em caixas de papelão 
reciclado ou madeira. 

Antenor Gonzatti & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.093.624/0001-26, situada na Av. Antonio De Conto, nº. 1505, Bairro 
Planalto no Município de Encantado, RS, neste ato representado pelo senhor Robison 
Antenor Gonzatti, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Liberato Salzano Vieira 
da Cunha, nº. 863, bairro Planalto, Município de Encantado-RS portador do CPF nº 
773.065.890-91 e Carteira de Identidade nº 4062429644; Valor Unitário de R$ 3,49 (três 
reais e quarenta e nove centavos). 

 
01 - DO OBJETO: 
 
01.01 – A presente Ata de Registro de Preços tem por objetivo o registro de preços dos 

produtos especificados no Edital de Pregão Presencial nº 019/15, que passa a fazer 
parte dessa Ata, como parte integrante. 

 
02 - VIGÊNCIA: 
 
02.01 - A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a 

partir da data de sua assinatura. 
02.02 – Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e do art. 5 do Decreto Municipal nº 

2299/15, esse Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por 
intermédio dessa Ata, durante o período de vigência, os produtos cujos preços nela 
estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, 
assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso 
de igualdade de condições. 

 
03 - DOS PREÇOS: 
 
03.01 – Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 

Preços constam no Demonstrativo de Propostas Vencedoras, em anexo a essa 
Ata. 

 
04 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
 
04.01 – As solicitações de fornecimento à contratada por parte do representante da 

Secretaria de Educação e Cultura serão feitas por escrito, através de Pedidos de 
Compra, preenchidos em modelo próprio, datado e assinado. 

04.02 – Os Pedidos de Compras poderão ser entregues diretamente no escritório da 
contratada ou encaminhada por meios eletrônicos, com antecedência mínima de 03 
(três) dias úteis do dia marcado para o fornecimento. 
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04.03 – Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a discriminação 
apresentada na carta Proposta. 

04.04 – Os fornecimentos deverão ser efetuados nos dias úteis, das 07h30min às 
11h30min e das 13h30min às 17horas, ou excepcionalmente, em outro horário 
determinado pelo representante da Secretaria de Educação e Cultura. 

04.05 – Os produtos deverão ser entregues às expensas do(s) licitante(s) junto as Escolas 
Municipais e Comunitárias de Educação Infantil e Ensino Fundamental mencionadas 
no item 01.1 do edital do Pregão presencial 019/15, nos seus respectivos endereço, 
ou ainda, no CRAS, caso solicitado, de conformidade com as quantidades 
solicitadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

04.06 – A contratada deverá enviar à Secretaria da Fazenda, até o dia 10 de cada mês, 
uma relação da quantidade total de cada item fornecido no mês anterior. 

04.07 – Dentro do prazo de vigência desta Ata, o fornecedor está obrigado ao fornecimento 
do(s) produto(s) desde que obedecidas as condições do Pedido de Compras, 
conforme previsão do Edital de Pregão Presencial que precedeu a formalização da 
Ata. 

04.08 – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações, deverão 
ser retirados nos seguintes prazos: 

04.08.1 – Imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega e; 
04.08.2 – Em até 24 (vinte e quatro) horas após a contratada ter sido devidamente 

notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega. 
04.09 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções 

previstas por inadimplemento. 
04.10 – O representante da Secretaria de Educação e Cultura promoverá ampla pesquisa 

no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os nele praticados. 

 
05 – DO PAGAMENTO: 
 
05.01 – O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, de 

acordo com as quantidades fornecidas e levando em conta o valor constante na 
Carta Proposta, diretamente na conta bancária indicada pelo Fornecedor. 

 
05.02 – o pagamento será efetuado mediante a apresentação: 
05.02.1 - Da Nota Fiscal junto a Secretaria da Fazenda do MUNICÍPIO, devidamente 

regularizada em seus aspectos fiscais e formais. 
05.02.2 - O pagamento somente será realizado após o representante da Secretaria de 

Educação e Cultura atestar no verso da Nota Fiscal, o recebimento dos 
produtos constantes na mesma. 

03.03 - Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional. 
 
06 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
06.01 - O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses: 
06.01.1 – Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de 

Registro de Preços; 
06.01.2 – Quando o fornecedor não retirar o Pedido de Compras, no prazo estabelecido, 

sem justificativa aceitável; 
06.01.3 – Quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar 

superior ao praticado no mercado; 
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06.01.4 – Quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar 
impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato 
superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

06.02 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto nos itens 
06.01.1 à 06.01.4, será formalizado em processo próprio e comunicada por 
correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório a ampla 
defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

06.03 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se assim, para todos os 
efeitos, cancelado o preço registrado. 

 
07 – DAS PENALIDADES: 
 
07.01 – O prazo de entrega dos produtos é de 03 (três) dias, a contar da emissão do 

Pedido de Compras.  
07.02 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 30 (trinta) dias, 

após o qual será considerado inexecução contratual. 
07.03 – Multa de 8,0% (oito por cento) no caso de inexecução parcial da Ata, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com 
a Administração pelo prazo de 01 (um) ano. 

07.04 – Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com 
a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

07.05 – As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido da Ata de Registro de 
Preços. 

 
08 – DA FISCALIZAÇÃO: 
 
08.01 - Cabe ao representante da Secretaria de Educação e Cultura proceder à 

fiscalização rotineira do material recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de 
todas as especificações e horários de entrega. 

08.02 – O representante da Secretaria de Educação e Cultura está investido do direito de 
recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações 
estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do horário preestabelecido. 

08.03 - As irregularidades constatadas pelo representante da Secretaria de Educação e 
Cultura deverão ser comunicadas a Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo 
máximo de 48 horas, para que sejam tomadas as providências necessárias para 
corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades previstas. 

 
09 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR: 
 
09.01 - Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento 

da Ata de Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos 
decorrentes das situações a seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos 
produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do contrato: 

09.01.1 - Greve generalizada dos empregados; 
09.01.2 - Calamidade Pública; 
09.01.3 – Acidente que implique no retardamento da execução dos serviços, sem culpa do 

fornecedor; 
09.01.4 – Chuvas copiosas e suas conseqüências que impeçam o andamento normal dos 

serviços. 
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09.02 - Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela 
contratada. 

09.03 - Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o 
fato deverá ser comunicado ao Chefe do Setor de Compras, até 24 horas após a 
ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será 
considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de 
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 

 
10 – DO FORO: 
 
10.01 - Para dirimir dúvidas emergentes da presente Ata de Registro de Preços, elegem as 

partes de comum acordo, o FORO DA COMARCA DE ENCANTADO – RS, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 

 
E, por haverem assim acordados, declaram aceitar todas as 

disposições estabelecidas no presente instrumento, comprometendo-se em bem e 
fielmente cumpri-las, pelo que assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que o mesmo passe a produzir os 
efeitos de direito. 

 
Roca Sales, em 18 de janeiro de 2016. 

 
 
 

FLAVIO SPESSATTO NÉLIO JOSÉ VUADEN 
Sierra Sul Industria de Alimentos Ltda 

 
Prefeito Municipal 

                                                                             RENATA RAQUEL AHLF DOS SANTOS 
ROBISON ANTENOR GONZATTI JEFFERSON DE ARAUJO 

Antenor Gonzatti & Cia ltda AP Oeste Distribuidora e Comercio de 
Alimentos Ltda EOO  

 
                

LEONARDO BASTIANI LIANE MARIA MAGNI 
Adejor Alimentos do Brasil Ltda Armazzem da Limpeza Ltda-ME 

 
 

EDISON VARNEI DA SILVA PALUDO  
Nutressencial Alimentos Ltda  

 
 

  
  

 
 

 
APROVO O PRESENTE INSTRUMENTO DE 
CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 
8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. 
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LUIS ALBERTO PLEIN 

OAB/RS nº 17.772 
CONTRATO Nº 049/15 

 
 
 

TESTEMUNHAS: MARIBEL CRISTINA DREHMER  
CPF – 960.025.650-00 

  
 

GRAZIELE NATIVIDADE  
CPF – 738.066.410-72 

 
 

 
 


