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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 164/2017

VALIDADE: 06 (seis) meses

Ata n° 164/2017

Identificação: 2642017

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.o 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado
do Paraná, neste ato representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi,
brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, na 331, Loteamento
Oroff, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrito no CPF sob na. 886.335.359
04, portador da Carteira de Identidade na. 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, a seguir
denominado MUNICÍPIO, e a empresa Vitavet Comércio de Produtos Agropecuários
Ltda _ ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob na. 18.487.313/0001
81, com sede na Rua Boca de Leão, na. 920, fundos, CEP 85.420-000, Bairro Centro, na
Cidade de Corbélia, Estado do Paraná, neste ato representado por Erich Botan, residente
e domiciliado na Rua Boca de Leão, n°. 920, fundos, CEP 85.420-000, Bairro Centro, na
Cidade de Corbélia, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade na. 4.850.910
O, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob na. 768.063.919-15, a seguir denominada
FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da lei Federal na 8.666 de 21 de junho de 1993,
com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883 de 9 de junho de 1994, Lri
Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal nO 146/2011 e das demais normas legais
aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL n° 62/2017, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora, datada de
19/06/2017, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da
Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações posteriores e das cláusulas a seguir expressas,

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1.1 - Atraves da presente. ata ficam registrados os seguintes pre<;:os, para eventual

fomecimento de semen bovino, para manuten<;:ao das atividades de incentivo a produ<;:ao,

desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura, PecUl:iria e Meio Ambiente, do Municipio

de Mercedes, conforme abaixo especificados:

�tem Qtd Und Descri�ao R$ Unit R$ Total

Semen bovino da ra<;:a Holandes Preto e Branco

"om base na prova INTERBULL americana de

ABRIL de 2017, com as seguintes caracteristicas

minimas:Leite maIor ou igual 1000 libras.

Confiabilidade para produ<;:ao maior ou igual 75%.

TPI maior ou igual 2100. Merito Liquido Vita1icio

maior ou igual 390. Taxa de prenhez das filhas 13,50

(DPR) maior ou igual 1.60. Score de celulas

somatica (SCS) menor ou igual 3.10. PTA Tipo

maior ou igual 0.90. Composto de ubere maior ou

igual 1.40. Confiabilidade para Tipo maior ou

igual 75%. Facilidade de Parto do touro menor ou

igual 7,0%. Vida Produtiva maior ou igual 3.5

Semen bovino da ra<;:a Jersey com base na prova

NTERBULL americana de ABRIL de 2017, com

as seguintes caracteristicas minimas: Leite maior

ou igual a 900 libras. Proteina maior ou igual a 22

libras. Gordura maior ou igual a 30 libras. JPTI

maior ou igual a 95. Merito Liquido Vita1icio J2 56

maior ou igual 300. Confiabilidade para Produ<;:ao '

maior ou igual a 75%. PTA tipo maior ou igual a

0,30. Composto de ubere maior ou igual a 8.50.

Confiabilidade para Tipo maior ou igual a 75%.

Vida produtiva maior ou igual a 3.5. Score de

r'elulas somatica (SCS) menor ou igual a 3.05

850 dose

4 600 dose

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Pret;os n° 164/2017

11.475,00

13.536,00

Valor total da Ata: R$ 25.011,00 (vinte e cinco mil e onze reais)

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicita<;:ao pela Secretaria devera atender

as seguintes exigencias:

1.2.1 - Fornecer 0 objeto conforme solicitado no edital.

1.2.2 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pre<;:os qualquer 6rgao ou entidade da

Administrayao que nao tenha participado do certame, mediante previa consulta ao 6rgao

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLAuSULA SEGUNDA - OA VALIOAOE 00 REGISTRO DE PRE<;OS
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Prec;os n° 16412017

2.1 - A presente Ata de Registro de Preyos terâ a validade de 06 (seis) meses, expirando

em 31 (trinta e um) de dezembro de 2017.

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

Ata de Registro de Preyos, 0 Municipio de Mercedes nào seni obrigado à aquisiyào,

exclusivamente por seu intermedio, do objeto referido na Clâusula 1, podendo utilizar,

para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso

ou indenizayào de qualquer especie à empresa detentora.

2.3 Em cada aquisiyào decorrente desta Ata, serào observadas, quanto ao preyo, as

clâusulas e condiyòes constantes do Edital do PREGÀO PRESENCIAL n° 62/2017, que

a precedeu e integra 0 presente instrumento de compromisso, independente de

transcriyào, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÂUSULA TERCEIRA - OESPESA:

3.1 As despesas decorrentes da presente aquisiyào correrào por conta da seguinte dotayào

oryamentaria:

02.008.20.606.0007.2035 - A�òes para 0 Oesenvolvimento Economico da Cadeia

Produtiva Rural.

Elemento de despesa: 3390329903

Fonte de recurso: 000, 505

CLÂUSULA QUARTA - 00 PAGAMENTO

4.1 - 0 pedido de pagamento devenl ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente

ao fornecimento efetuado e deverâ conter 0 numero do Edital e assinatura do titular da

Secretaria requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento serâ efetuado ao fornecedor, se este, à epoca correspondente,

nào apresentar comprovayào relativa à manutenyào da regularidade fiscal exigida no

Edital de Licitayào do Pregào Presencial nO. 62/2017.

4.3 0 pagamento serâ efetuado em ate 30 (trinta) dias da data de entrega do objeto,

mediante a emissào da competente Nota Fiscal.

4.3.1 A mora injustificada sujeitarâ 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de correyào

monetaria a ser calculada com base na variayào do IGP-M verificada entre a data em que

deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamenteocorreu.
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Ata de Registro de Prer;os n° 164/2017

4.4 O Municipio de Mercedes podera deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas ou indenizayoes devidas pelo fomecedor.

4.5 O pagamento efetuado nao isentara o fomecedor das responsabilidades decorrentes

do fomecimento.

4.6 - Nenhum pagamento sera efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de

liquidayao quaisquer obrigayoes financeiras que lhe foram impostas, em virtude de

penalidade ou inadimplencia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de

preyos ou correyâo monetaria.

CLA.USULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1 O fOrneeimento inieiara a parlir de junho de 2017 (dois mii e dezessele), sendo que

a enlrega do objelo dar-se-a em ale 15 (quinze) dias apas a sua sotiei/aeao, mediante e

de acordo corn a entrega da Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de

Mercedes, na Secretaria que solicitau o objeto.

5.1.1 A entrega do objeto deveni ser efetuada no horărio de expediente desta

municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h),

sendo que a mesma devera ser acompanhada por representante da Secretaria requisitante

doobjeto.

5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela

autoridade competente do Municipio, podeni o prazo de entrega do objeto ser prorrogado.

5.1.3 O Municipio fiea desobrigado da exeeu�ăo total do objeto, caso năo baja a real

neeessidade de eonsumo do mesmo.

5.1.4. A entrega do objeto devera ser feita conforme requisiyao, para efeito de posterior

verificayao da conformidade do mesmo corn as exigencias do edital.

5.2 Na bip6tese da năo aeeita�ăo do objeto, o mesmo deverâ ser refeito pelo

forneeedor no prazo de 3 (tres) dias eontados da notifiea�ăo da năo aeeita�ăo.

5.3 O objeto sera recebido nos termos do art. 73 da Lei n.O 8.666/93.

CLĂUSULA SEXTA - DAS OBRIGA<;6ES

6.1 - Do Municipio:

6.1.1. Prestar as informayoes e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que venham

a ser solicitados pelos empregados do fomecedor;
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6.1.2. Efetuar 0 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 0 objeto da licitayao, a fim de verificar sua compatibilidade com a
especificayao tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

6.1.5. Atestar nas notas fiscaisl faturas a efetiva execuyao do objeto desta Ata, conforme

ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.1.6. Aplicar a Detentora da Ata penalidades, quando for 0 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 serviyos prestados;

6.2.2. Aceitar, nas mesmas condiyoes, os acreSClmos ou supressoes que se fizerem
necessarios no quantitativo do objeto, ate 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor contratado;

6.2.3. Executar 0 objeto, no preyo, prazo e forma estipulados na proposta;

6.2.4. Manter durante toda a execuyao do contrato, em compatibilidade com as obrigayoes
assumidas, todas as condiyoes de habilitayao e qualificayao exigidas na licitayao;

6.2.5. Indicar 0 responsavel por representa-la na execuyao do Contrato, assim como a(s)
pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-lo;

6.2.6. Efetuar 0 fornecimento dentro das especificayoes e/ou condiyoes constantes deste

Edital de Pregao e em seus Anexos;

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

6.2.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao MUNICiPIO ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto;

6.2.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICiPIO,
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamayoes a respeito da qualidade e

desempenho do objeto fornecido;
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Municipio de Mercedes

Estado do Рагапа

Ata de Registro de Pre90s пО 164/2017

6.2.1 О Comиnicar por escrito о MUNICIPIO qиalquer anormalidade de carater urgente е
prestar os esclarecimentos que julgar necessario.

CLAuSULA SETIMA - ОВRIGА<;БЕS SOCIAIS, COMERCIAIS Е FISCAIS 00
FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente, devera о FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios е obrigayoes sociais

previstos па legislayao social е trabalhista ет vigor, obrigando-se а salda-los па ероса

pr6pria, vez que os seus empregados пао manterao nenhum vincul0 empregaticio сот о

Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias е obrigayoes estabelecidas па

legislayao especifica de acidentes de trabalho quando, ет ocorrencia da especie, forem

vitimas os seus empregados по ato do fornecimento do objeto licitado ои ет сопехао

сот ele, ainda que acontecido ет dependencia da Sede Administrativa do MUNICIPIO;

7.1.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ои penal,

relacionadas ао fornecimento do objeto licitado, originariamente ои vinculada por

prevenyao, сопехао ои continencia; е

7.1.4. Assumir, ainda, а responsabilidade pelos encargos fiscais е comerciais resultantes

da adjudicayao do objeto do Pregao.

7.2. А inadimplencia do fornecedor, сот referencia aos encargos estabelecidos nesta

clausula, пао transfere а responsabilidade por seu pagamento ао MUNICipIO, пет
роdепi onerar о objeto desta Ata, renunciando о FORNECEDOR expressamente а

qualquer vinculo de solidariedade, ativa ои passiva.

7.3. Е expressamente proibida ао fornecedor а veiculayao de publicidade acerca da Ata,

salvo se houver previa autorizayao do Municipio de Mercedes.

CLAuSULA OITAVA - ОВRIGА<;БЕS GERAIS ОА FORNECEOORA

8.1. Devera а FORNECEDORA observar, ainda, о seguinte:

8.1.1. Е expressamente proibida а contratayao de servidor pertencente ао quadro de

pessoal do Municipio de Mercedes, ои que пеlе осире cargo de confianya, durante а

vigencia desta Ata;

8.1.2. Е expressamente proibida, tamblm, а veiculayao de pubIicidade acerca desta Ata,
salvo se houver previa autorizayao do MUNICIPIO.
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CLAuSULA NONA - DAS CONDI<;ōES DE EXECU<;ĀO

9.1 - As contratayoes decorrentes da presente Ata de Registro de Preyos serao

formalizados peia retirada da Ordem de Compra peia detentora.

9.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preyos sera obrigada a atender todos os

pedidos efetuados durante a vigencia desta Ata, mesmo que a execuyao deles decorrentes

estiver prevista para data posterior ii do seu vencimento.

9.3 Toda contratayao devera ser efetuada mediante solicitayao da unidade requisitante, a

qual devera ser feita atraves de Ordem de Compra competente.

9.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Compra e fornecimento

do objeto, deveni devolve-Ia juntamente com a Nota Fiscal a que se refere, a fim de ser

anexada ao processo de administrayao da ata.

CLAuSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1 A Detentora, total ou parcialmente inadimplente, estara sujeita ii aplicayao das

sanyoes previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nO 8.666/93, e art. 7° da Lei 10.520/2002, a

saber:

10.1.1 Advertencia, nas hip6teses de execuyao irregular de que nao resulte prejuizo para

o fornecimento;

10.1.2 Multa morat6ria de 0,5% (cinco decimos por cento) do valor do contrato por dia

de atraso injustificado na providencia necessaria, e de 1% por dia ap6s 030° dia de atraso,

acumulada com as mu1tas cominat6rias abaixo:

10.1.2.1 mu1ta de 5% (cinco por cento) do valor do tota1 do contrato por faltas medias,

assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidencia,

esse percentual sera de 10% (dez por cento);

10.1.2.2 multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hip6teses de

inexecuyao total, com ou sem prejuizo para o ente publico contratante.

10.1.3 Suspensao temporaria do direito de participar em 1icitayao por prazo nao superior

a 2 (dois) anos, entre outras, no caso de inexecuyao total ou parcial do objeto;

10.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a Administrayao, e descredenciamento do

Cadastro Municipal de Fornecedores, pelo prazo minimo de 2 (dois) anos e maximo de 5

(cinco) anos, entre outras, quando:
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10.1.4.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nào celebrar o contrato;

10.1.4.2 Ensejar injustificado retardamento da execuc;:ào de seu objeto;

10.1.4.3 Nào mantiver a proposta;

10.1.4.4 Falhar gravemente na execuc;ào do contrato;

10.1.4.5 Na reiterac;:ào excessiva de mesmo comportamento ja punido ou omissào de

providèncias para reparac;:ào de erros.

10.1.5 Declarac;:ào de inidoneidade para licitar e contratar com a Administrac;:ào Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic;:ào ou ate que seja promovida a

reabilitac;:ào perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, entre outras, nas

seguintes hipoteses:

10.1.5.1 Apresentar documentac;:ào falsa exigida para o certame;

10.1.5.2 Comportar-se de modo inid6neo;

10.1.5.3 Cometer fraude fiscal;

10.1.5.4 Fraudar na execuc;:ào do contrato.

10.2 Na aplicac;:ào de sanc;:ào sera assegurada a observància do contraditorio e da ampia

defesa, bem como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsiderac;:ào, na forma do art.

109 da Lei n.o 8.666/93.

10.3 As sanc;:àes devera ser aplicadas com a observàncias dos principios da razoabi1idade

e proporcionalidade, à vista da natureza e gravidade da infrac;:ào cometida.

10.4 Comprovado impedimento ou reconhecida forc;:a maior ou caso fortuito,

devidamente justificado e aceito pela Administrac;:ào Publica, ficara o fornecedor isento

das penalidades.

10.5 As sanc;:àes advertència, de suspensào de licitar e contratar com a Administrac;:ào

Publica, de impedimento de licitar e contratar e de declarac;:ào de inidoneidade, poderào

ser aplicadas ao fornecedor juntamente com a de multa prevista no subitem 10.1.2.

10.6 As penalidades de multa deverào ser satisfeitas no prazo maximo de 15 (quinze) dias

contados da data de sua notificayào, podendo a autoridade competente determinar seu

desconto diretamente das quantias porventura devidas ao contratado.
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CLÁUSULA DECIMA PRIMElRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREC;OS

11.1 - O pre90 registrado nào sofrerá qualquer reajuste durante a vigència da contrata9ào,

ressalvada a possibilidade da recomposi<;ào do equilibrio econ6mico-financeiro, na forma

do art. 11, S 3°, do Decreto Municipal n.o 096, de 5 de setembro de 2016, e do art. 65, II,

"d", da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA DtCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PRE<;OS

12.1 - A presente Ata de Registro de Pre<;os poderá ser cancelada, de pleno direito pela

administra<;ào, quando:

12.1.1 - a detentora nào cumprir as obriga9òes constantes desta Ata

12.1.2 - a detentora nào retirar qualquer Ordem de Compra, no prazo estabelecido e a

Administra9ào nào aceitar sua justificativa;

12.1. 3 a detentora der causa a rescisào administrativa de ata decorrente de registro de

pre90s, a criterio da Administra9ào; observada a legisla9ào em vigor;

12.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecu9ào total ou parcial de ata decorrente de

registro de pre90s, se assim for decidido pela Administra9ào, com observancia das

disposi9òes legais;

12.1.5 os pre90s registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a

detentora nào acatar a revisào dos mesmos;

12.1.6 - por razòes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela

Administra9ào.

12.2 A comunica9ào do cancelamento do pre90 registrado, nos casos previstos neste item,

será feita por correspondència com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao

processo de administra9ào da presente Ata de Registro de Pre90s. No casD de ser

ignorado, incerto ou inacessivel o endere90 da detentora, a comunica9ào será feita por

publica9ào no Diário Oficial do Municipio, por 2 (duas) vezes consecutivas,

considerando-se cancelado o pre90 e registrado a partir da ultima publica9ào.

12.3 Pela detentora, quando, mediante solicita9ào por escrito, comprovar estar

impossibilitada de cumprir as exigèncias desta Ata de Registro de Pre90s, ou, a juizo da

Administra9ào, quando comprovada a ocorrencia de qualquer das hipóteses previstas no

art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94.
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Municipio de Mercedes

Estado do Рагапа

Ata de Registro de Prec;os пО 16412017

12.3.1 - А solicitayao da detentora рага cancelamento dos preyos registrados devera ser

formulada сот antecedencia de 05 (cinco) dias, facultada а Administrayao а aplicayao

das penalidades previstas па Clausula Decima, caso пао aceitas as гazбеs do pedido.

12.4 Ficam expressamente reconhecidos os direitos da Administrayao по caso de

cancelamento decorrente da јпехесиуао total ои рагсјаl рог parte da detentora.

CLAuSULA DECIMA TERCElRA - ОА AUTORIZA<;Ao PARA AQUISI<;Ao

13.1 - А сопtгаtщ�ао dos itens objeto da presente Ata de Registro de Pre<;:os serao

autorizadas, ет cada caso, реlо Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigat6rio

informar ао Setor de Compras (ои а Comissao de Acompanhamento do Sistema de

Registro de Preyos), os quantitativos das аqиisi<;:беs.

13.1.1 - А emissao das notas de empenho, sua retifica<;:ao ои cancelamento, total ои

рагсјаl serao, igualmente, autorizados реlа mesma autoridade, ои а quem esta delegar а

competencia рага tanto.

CLAuSULA DECIMA QUARTA - DAS СОМUNIСА<;БЕS

14.1 - As сотипiса<;:беs entre as partes, relacionadas сот о acompanhamento е controle

da presente Ata, serao feitas sempre рог escrito.

CLAuSULA DECIMA QUINTА - DAS DISРОSI<;БЕS FINAIS

15.1 - Integram esta Ata, о edital do РRЕGЛО PRESENCIAL пО 62/2017 е а proposta da

detentora da presente ata classificada ет 1 о lugar по certame supra mencionado.

15.2 А ехесиуао da Ata de Registro de Pre90s sеПl disciplinada pelas disроsiубеs legais

е regulamentares aplicaveis as оЬгigа<;:беs ога contraidas, especialmente а Lei Federal п.О

8.666, de 21/0611993, Lei Federal п.О 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal п.о

023/2007, de 27/03/2007 е о Decreto Мипјсјраl по 096, de 5 de setembro de 2016.

15.3 А ехесиуао е fiscaliza<;:ao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do(a)

Secretario(a) que solicitar о objeto.

15.4 Os casos omissos serao resolvidos de acordo сот а Lei Federal 8.666/93 е реlо

Decreto Мипјсјраl по 096/2016, по que пао colidir сот а primeira е nas demais normas

aplicaveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito.

CLAuSULA DECIMA SEXTА - DO FORO
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Preros n° 164/2017

16.1 - As quest5es decorrentes da execu9ao desta Ata, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal
Candido Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que sejao

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, para que surtam um s6 efeito, as quais, depois de lidas, sao assinadas
pelas representantes das partes, MUNICIPIO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas
abaixo.

Mercedes - PR, em 23 de junho de 2017.

/10�
Vitavet�o de Produtos
Agropecuarios Ltda - ME

FORNECEDORA

Testemuabas:

-----���M
Sebastiao Kock

RG n° 4.470.486-2

AvJđ'/ LII�r;O?k#2.

Andre Luiz Backes

RG nO 7.;'95.999-1
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