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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2016
VALIDADE: 11 (onze) meses
Ata nO 24/2016

Identificação nO 1242016

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa
na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato
representado pela Exma. Prefeita. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, portadora da cédula de
identidade R.G. n° 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.o

886.335.35-04, a seguir denominado MUNICIPIO, e a empresa Nutriport Comercial Ltda.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO. 03.612.312/0001-44, com sede na
Rua Américo Firmino de Toledo, nO. 840, Barracão 06 e 07, CEP 81.580-450, Bairro Uberaba,
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada por sua representante legal,
Sra. Karen Patrícia Meneghetti, domiciliada na Rua Rua Américo Firmino de Toledo, nO. 840,
Barracão 06 e 07, CEP 81.580-450, Bairro Uberaba, na Cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, portadora da Carteira de Identidade nO. 8.343.666-2, expedida pela SESP/PR, inscrita
no CPF sob nO. 042.084.939-41, a seguir denominada FORNECEDORA, nos termos do art.
15 da lei Federal nO 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei
Federal nO 8.883 de 9 de junho de 1994, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal n°

146/2011 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO
PRESENCIAL nO 10/2016, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da
fornecedora, datada de 1°/02/2016, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas
as disposições da Lei Federal nO 8.666/93, suas alterações posteriores e das cláusulas a
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para eventual contratação

de empresa para fornecimento de suplementos alimentares e dietas enterais, para etender
munícipes que necessitam das mesmas, atendidos pela Secretaria de Saúde do Município de
Mercedes, durante o exercício de 2016, conforme abaixo especificados:
ITEM

QTD

UNID

1

800

unid

R$ UNIT
DESCRiÇÃO DO OBJETO
19,30
Alimento completo para nutrição enteral ou
oral.

Fórmula

nutricionalmente

entreral

ou

alimentar
completa,
oral,

para

R$ TOTAL
15.440,00

líquida;
nutrição

normocalórica,
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ITEM

QTD

DESCRICAo 00 OBJETO

UNID

normolipidica,

normoproteica;

isenta

R$ UNIT

R$ TOTAL

35,60

1.780,00

de

sacarose e lactose. Embalagem tipo tetra
pak, contendo 1 litro; Nutri Enteral Soya
F6rmula

5

50

lata

para

suplementa9ao

alimentar

hiperproteica; em p6, acrescida de calcio e
vitamina 0; Nutri Fiber SF

Valor total da Ata: R$ 17.220,00 (dezessete mil, duzentos e vinte reais)
1.3 A detentora da Ata de Registro, quando da solicitac;ao pela Secretaria devera atender as
seguintes exigencias:
1.3.1 - Fornecer 0 objeto conforme solicitado no edital.

1.3.2 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Prec;os qualquer 6rgao ou entidade da
Administrac;ao que nao tenha participado do certame, mediante previa consulta ao
6rgao gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALlDADE 00 REGISTRO DE PRECOS
2.1 - A presente Ata de Registro de Prec;os tera a validade de 11 (onze) meses, contados a
partir da data de assinatura.

2.2 Nos termos do art. 15, S 4° da Lei Federal 8666/93, durante 0 prazo de validade desta Ata

de Registro de Prec;os, 0 Municipio de Mercedes nao sera obrigado a aquisic;ao,
exclusivamente por seu intermedio, 0 objeto referido na Clausula 1, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato. caiba recurso ou
indenizac;ao de qualquer especie a empresa detentora.
2.3

Em cada

aquisi9ao decorrente desta Ata,

serao observadas, quanto ao prec;o, as

c1ausulas e condi90es constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL n° 10/2016, que a

precedeu e integra 0 presente instrumento de compromisso. independente de transcri9ao, por
ser de pleno conhecimento das partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DESPESA:

3.1 As despesas decorrentes da presente aquisic;ao correrao por conta da seguinte dotac;ao

orc;amentaria:

02.007.10.301.0006.2027 - Programa Estrategico de Atenc;ao Primaria.
Elemento de despesa:

33903203

Fonte:

000, 505, 495

CLAuSULA QUARTA - 00 PAGAMENTO
4.1 - 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota. Fiscal referente o

servic;o prestado e devera conter 0 numero do Edital e assinatura do t1tular da Secretana
requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.
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4.2. Nenhum pagamento serâ efetuado ao fornecedor, se este, à època correspondente, nâo
apresentar comprova9âo relativa â manuten9âo da regularidade fiscal exigida no Edital de
Licita9ao do Pregao Presencial nO. 10/2016.

4.30 pagamento serâ efetuado atè 0 10' (dècimo) dia do mès subsequente ao da entrega do
objeto e da respectiva Nota Fiscal.

4.3.1 A mora injustificada sujeitarâ 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de
corre9ào monetària a ser calculada com base na varia9ào do IGP-M verificada
entre a data em que deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamente
ocorreu.

4.4 0 Municipio de Mercedes poderà deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indeniza9öes devidas pelo fornecedor.

4.5 0 pagamento efetuado nào isentarà 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do
fornecimento.

4.6 _ Nenhum pagamento serà efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de Iiquida9âo
quaisquer obriga9öes financeiras que Ihe foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pre90s ou corre9ào
monetaria.

CLÀUSULA
QUINTAem
- DA
ENTREGA
E DO PRAZO
5.1 0 fomecimento,
quantidade
e frequência
a ser definida pela

Secretaria de Saude do
Municipio, iniciara a par1ir de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), sendo que a entrega
do objeto dar-se-à em atè 05 (cinco) dias ap6s sua solicita9ao, mediante e de acordo com a
entrega da Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, junto à
Secretaria de Saude, no endereqo indicado no preâmbulo deste Edita/.

5.1.1 A entrega do objeto deverâ ser efetuada no horârio de expediente desta
municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00h e das 13:30 âs
17:00h), sendo que a mesma deverâ ser acompanhada por representante da
Secretaria de Saude do Municipio de Mercedes.

5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela
autoridade competente do Municipio, poderà 0 prazo de entrega do objeto ser
prorrogado.

5.1.3 0 Municipio fica desobrigado da execu<;ao total do objeto, caso nâo
haja a real necessidade de consumo do mesmo.

5.2 No caso de nâo cumprimento ou inobservância das eXlgencias pactuadas para 0

fornecimenlO, nos lermOs das previsöes deste Edital e de seus Anexos, 0 fornecedor deverà

providenciar a subslilui<;ao do objelO, no prazo màximo de 05 (cinco) dias, contdos do
recebimento da notifica9âo, sem önus para 0 Municipio de Mercedes, e sem preJulzo da
aplica9ao das penalidades cabiveis.
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CLĂUSULA SEXTA - DAS OBRIGA<;OES
6.1 - Do Municipio:

6.1.1. Prestar as informa<;oes e os esc\arecimentos atinentes ao fornecimento que
venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.1.2. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto licitado, desde que
cumpridas todas as exigencias deste Edital, seus Anexos e da Ata;

6.1.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos verificados;
6.1.4. Vistoriar o objeto da licita<;ao, a fim de verificar sua compatibilidade com a
especifica<;ao tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

6.1.5. Atestar nas notas fiscaisl faturas a efetiva execu<;ao do objeto desta Ata,
conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.1.6. Aplicar a Detentora da Ata penalidades, quando for o caso;
6.2 Da Detentora da Ata:

6.2.1. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre os servi<;oS prestados;

6.2.2. Aceitar, nas mesmas condi<;oes, os acrescimos ou supressoes que se
fizerem necessarios no quantitativo do objeto, ate o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor contratado;

6.2.3. Executar o objeto, no prelfo, prazo e forma estipulados na proposta.

6.2.4. Manter durante toda a execu<;:ao da Ata, em compatibilidade com as obriga<;:Oes
assumidas, todas as condi<;oes de habilitalfâo e qualificalfao exigidas na licitalfao;

6.2.5. Indicar o respansâvel por representâ-Ia na execu<;:aa da Ata, assim coma a(s)
pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-Io;

6.2.6. Eletuar o larnecimenta dentro das especifica<;:Oes e/au candi<;:Oes canstantes
deste Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.2.7. Executar diretamente a Ata, sem translerencia de responsabilidades ou
subcontratalfoes nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

6.2.8. Respansabilizar-se por quaisquer danas causadas diretamente aa

MUNIC\PIO ou a terceiras, decarrentes de sua culpa ou dala, quanda do
fornecimento do objeto;

6.2.9. prestar tadas os esclarecimentas que larem solicitados pela MUNICIPIO,

abriganda-se a atender, de imediata, tadas as reclama<;:Oes a respeita da qualidade e
Pag 4!9
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desempenho do objeto fornecido;

6.2.10 Comuniear por eserito 0 MUN1C\PIO qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esc\arecimentos que julgar necessario;

cL.AUSULA SETIMA • OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 00
FORNECEOOR:

7.1. Adicionalmente, devera 0 FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos os eneargos previdenciarios e obrigag5es
sociais previstos na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda- los
na epoea pr6pria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vineulo
empregaticio com 0 Municipio de Mercedes;

7.1 .2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigag6es estabelecidas na
legislagao espeeifiea de acidentes de trabalho quando, em oeorrimcia da especie,
forem vitimas os seus empregados no ato do fornecimento do objeto licitado ou em

eonexao eom ele, ainda que aeontecido em dependencia da Sede Administrativa do
MUNIC\PIO;

7.1.3. Assumir todos os eneargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal.

relacionadas ao forneeimento do objeto Iieitado, origlnariamente ou vineulada por
prevem;ao, conexao ou continencia; e

7.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos eneargos fiseais e eomerciais
resultantes da adjudicac;ao do objeto do Pregao.

7.2. A inadimpl1meia do forneeedor, eom refereneia aos eneargos estabeleeidos nesta
c\ausula, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICIPIO, nem podera
onerar 0 objeto desta Ata, renunciando 0 FORNECEDOR expressamente a qualquer vineulo
de solidariedade, ativa ou passiva.

7.3. to expressamente proibida ao forneeedor a veieulagao de publicidade aeerea da Ata, salvo
se houver previa autorizac;ao do Municipio de Mercedes.

CLAuSULA OlTAVA _ OBRlGA<;OES GERAlS OA FORNECEOORA
8.1. Devera a FORNECEDORA observar, ainda, 0 seguinte:

8.1.1. E expressamente proibida a eontratagao de servidor perteneente ao quadro de
pessoal do Municiplo de Mereedes, ou que nele oeupe eargo de eonfianga, durante a
vigencia desta Ata;

8.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veieulagao de publicidade aeerea
desta Ata, salvo se houver previa autorizac;ao do MUNIC\PIO.

CLAusULA
NONA - OAS
CONOl<;OES
OE EXECU<;A.O
9.1 _ As eontratag6es
deeorrentes
da presente
Ata de Registro de pregos serao formalizados
pela retirada da Ordem de Compra pela detentora.
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9.2 А delenlora da presen1e Ala de RegislrO de Pre,os sera obrigada а alender lodos os

pedidos efeluados duranle а vigMcia desla Ala, mesmo que а execu,ao deles decoггenles
estiveг pгevista рага data posteгioг а do seu vencimento.

9.3 Toda contrata,ao devera ser efeluada medianle solicila,ao da unidade requisilante, а qual
deveгa seг feita atгaves de Ordem de Сотрга competente.

9.4 А empresa fornecedora, quando do recebimenlo da Ordem de Compra, а mesma devera

ser devolvida, junlamenle com а Nota Fiscal а que se refere, а fim de ser anexada ао
pгocesso de аdmiпistгщ;ао da ata.

CLAUSULA
- DAS PENALIDADES
10.1 Os casosDECIMA
de inexecu,ao
lolal о" parcial,

еггО de execu,ao, execu,ao impelfeila, alraso

injustificado е inadimplemento de cada ajusle гepresenlado pela Ordem de Compra, sujeilara
а delentora da Ala, as penalidades previstas по art. 87 da Lei Federal п' 8.666/93, das quais
destacam-se:

1 0.1.1 Mulla diaria de 0,5% (cinco decimos рог cenlo) sobre о valor tolal da Ata, pelo
descumpгimento de оЬгigа<;беs fixadas.

10.1.2 дdvertencia, mulla de 10 % (dez рог cenlo) sobre о valor lolal da Ala е
suspensao lemporaria do diгeilo de licitar е conlralar com о МUNlсlРЮ е pessoas
juridicas pelo mesmo conlroladas о" subvencionadas, pelo prazo de ale 2 (dois)
anos, по caso de inexecu,ao tolal о" parcial do objelo, sem prejuizO das demais
соmiпа<;беs legais.

10.1.3 Impedimento de licitaг е de contгataг сот а Аdmiпistгщ;ао pubIica е pessoas

juridicas pela mesma conlroladas о" subvencionadas, peio prazo de ale 5 (cinco)
anos, enquanlO perduгarem os molivos deleгminantes da puni,ao о" ale que seja
promovida а reabilila,ao peranle а рг6рпа autoridade que aplicou а penalidade,
garantido о diгeito а ampla defesa е contгadit6гio, quando:
10.1.3.1. Deixaг de assinaг а Ata;

10.1.3.2. Ensejaг о гetaгdamento da execu<;ao do objeto do Pгegao;
10.1.3.3 Nao mantiver а pгoposta, injustificadamente;
10.1.3.4. Compoгtaг-se de modo inid6neo;
10.1.3.5. Fizeг declaгa<;ao falsa;
10.1.3.6. Cometeг fгaude fiscal; е

10.1.3.7. Falhar ou fraudar па ехесщ:ао da Ata.

10.1.4 declara,ao de inidoneidade рага conlralar com а Дdminislra,ao pubIica, ale
que seja promovida а reabilila,ao, facultado а detenlora da Ala о pedido de
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reconsidera<;:ao da decisao da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vistas ao processo.

10.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderao ser descontados
dos pagamentos devidos peia Administra<;:ao.
10.3 Oa aplica<;:ao das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3, cabera recurso no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intima<;:ao, o qual devera ser apresentado no mesmo
local.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsidera<;:ao relativos as penalidades acima dispostas sera
dirigido ao Secretario da unidade requisitante, o qual decidira o recurso no prazo de 05 (cinco)
dias uteis e o pedido de reconsidera<;:ao, no prazo de 10 (dez) dias uteis.
10.5 A execu<;:ao e fiscaliza<;:ao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do Sr.
Marcelo Eduardo Eninger, Secretario de Saude.

CLAuSULA OECIMA PRIMEIRA - OO REAJUSTAMENTO OE PRECOS
11.1

-

Podera

ser

permitida

a

altera<;:ao

da

Ata

de

Registro

de

Pre<;:os

para

o

restabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro inicial da Ata, bem como quando se tratar

de altera<;:ao relativa a quantidade do objeto inicialmente prevista neste Edital, sendo que ante
a necessidade de altera<;:ao neste sentido, serao obedecidas as disposi<;:ōes contidas no art.
65 da Lei nO 8.666/93.

CLAuSULA OECIMA SEGUNOA -

OO CANCELAMENTO OA ATA OE REGISTRO OE

PRECOS

12.1 - A presente Ata de Registro de Pre<;:os podera ser cancelada, de pleno direito peia
administra<;:ao, quando:
12.1.1 - A detentora nao cumprir as obriga<;:ōes constantes desta Ata;
12.1.2 - A detentora nao retirar qualquer Ordem de Servi<;:o, no prazo estabelecido e a
Administra<;:ao nao aceitar sua justificativa;

12.1.3 A detentora der causa a rescisao administrativa de Ata decorrente de registro de
pre<;:os, a criterio da Administra<;:ao; observada a legisla<;:ao em vigor;

12.1.4 Em qualquer das hip6teses de inexecu<;:ao total ou parcial de Ata decorrente
de registro de pre<;:os, se assim for decidido peia Administra<;:ao, com observancia das
disposi<;:ōes legais;

12.1.5

Os

pre<;:os

registrados

se

apresentarem

superiores

aos

praticados

no

mercado, e a detentora nao acatar a revisao dos mesmos;

12.1.6 - Por razōes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas peia
Administrac;ao.

12.2 A comunica<;:ao do cancelamento do prec;o registrado, nos casos previstos neste item,
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sera feita por correspondencia com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
processo de administra9ao da presente Ata de Registro de Pre90s. No caso de ser ignorado,

incerto ou inacessivel o endere90 da detentora, a comunica9ao sera feita por publica9ao no
Diario Oficial do Municipio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o
pre90 e registrado a partir da ultima publica9ao.

12.3 Pela detentora, quando, mediante solicita9ao por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigencias desta Ata de Registro de Pre90s, ou, a juizo da Administra9ao,
quando comprovada a ocorrencia de qualquer das hip6teses previstas no art. 78, incisos XIII a
XVI, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94.
12.3.1

devera

- A solicita9ao

ser

formulada

da

detentora

com

para

antecedencia

cancelamento

de

05

dos

(cinco)

pre90s

dias,

registrados

facultada

a

Administra9ao a aplica9ao das penalidades previstas na Clausula Dècima, caso nao
aceitas as razoes do pedido.

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUTORIZACÀO PARA AQUISICAo
13.1

- A contrata9ao

dos

itens

objeto

da

presente Ata

de

Registro

de

Pre90s

serao

autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigat6rio

informar ao Setor de Compras (ou à Comissao de Acompanhamento do Sistema de Registro
de Pre90s), os quantitativos das aquisi90es.
13.1.1 - A emissao das notas de empenho, sua retifica9ao ou cancelamento, total ou
parcial

serao,

igualmente,

autorizados pela

mesma

autoridade,

ou

a

quem

esta

delegar a competencia para tanto.

CLAuSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICACÒES
14.1 - As comunica90es entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da

presente Ata, serao feitas sempre por escrito.

CLAuSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICÒES FINAIS

15.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGÀO PRESENCIAL n° 10/2016 e a proposta da

detentora da presente ata classificada em 1 ° lugar no certame supra mencionado.

15.2 A execu<;ao da Ata de Registro de Pre90s sera disciplinada pelas disposi90es legais e
regulamentares aplicaveis às obriga90es ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.o
8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.o 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal n.o 023/2007,
de 27103/2007 e Decreto Municipal n° 146, de 12 de dezembro de 2011.
15.3 A execu9ao e fiscaliza9ao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do Sr.
Marcelo Eduardo Eninger, Secretario de Saude.
15.4 Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo Decreto

Municipal n° 146/2011, no que nao colidir com a primeira e nas demais normas aplicaveis.

Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito.
CLAuSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - As questoes decorrentes da execu9ao desta Ata, que nao possam ser dirimidas
Pag8!9
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administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal
Candido Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata em 02 (duas) vias de
iguai leor e forma, para que surtam um só efeito, às quals, depois de Iidas, sac assinadas
pelas representanles das partes, MUNICiplO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas
abaixo.

Mercedes - PR. em 02 de fevereiro de 2016 .

. kJAtH> .

"o

umclpl
erced
MUNICiplO

Testemunhaso

f\

___
 \),) lilitj.
Elsa Will Tutui
RG nO 5.725.228-6

/ij
aqueli teif1
RG nO 7.785.147-0
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111иtriport"
PROCURA<;Ao

Ре10 presente, а empresa Nutriport Comercial Ltda, iпsсгitа по CNPJ solJ о по
03.612.312/0005-78, сот sede па Rua А111егјсо FiГ111iпо de Toledo, 840 - Вапасосs 06 с 07 

Uberaba - CuritibalPR, рог intermedio de seu гергеsепtапtе 1egal, о SH.. Л];ЕХЛN1)lЕ
ТABUENCA DA SILVА, portador da Carteira de Idепtidаdе по 7.650.059 SSp/S1' е СР1: ПО

043.068.978-00, потеја е constitui sua Ьаstапtе procuradora а SRA. .JULIENE PINTO МОURЛ
DA SILVA, portadora da Carteira de Identidade по 29.562.477-2 е CPF/MF по 332.631.038-22.
outorgando-lhe p1enos poderes рага гергеsепtа-1а ст 1icitayoes de todo о tсггit6гiо пасiОl1аl, рС1'апtс

todos е quaisquer 6rgaos da administrayao рйЫјса federa1, estadual е n1l1nicipal, (iiгеtа с 311tю'чuiа.
podendo рага tanto, асогdаг, negociar preyos, геПl1псјаг, discordar, tгапsigiг, аssiпШ" СОl1t1'аtоs, atas с

documentos ет gera1, propostas, atas, for111ular ofertas е lапсеs de prcyos, desistiI" de ргаzо [ccllГsal,
interpor гесursоs, retirar е solicitar quaisquer dOCl1111entos 110S pl'ocessos регtil1Сl1tеs ао СС1'tаl11,

credenciar representantes ет liсitЩ:беs, enfi111 praticar todos os demais atos iпdisрепsаvсis ао Аеl е
cabal dese111penho do mandato.

о presente instrumento tera validade ate 30/06/2016.

Curitiba, 08 de Dezembro de 2015.

IЛL LТПЛ

U

I

СА ПА SILVA

Sбсiо-А
inistradol'
RG по 7.650.059

CPF/MF по 043.068.978-00

v..A.LIDO зоМЕнте: сам SI!LO ОЕ AUTENTICIDAOI!

Nutriport Comercial Ltda.

Rua Americo Firmino de Toledo, 840 Barrac6es 06 е 07 Uberaba СЕР 81580-450 Curitiba - PR

Теl 41 3286-5500

nutriport.pr@nutriport.com.br/ www.nutriport.com.br

