ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS No 022/2019.
A CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito público interno,
com endereço na Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões Filho/Ba, inscrita no CNP) no
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, ORLANDO CARVALHO
DE SOUZA, doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa HERICO SAMUEL
CARVALHO DANTAS/ME, CNP] no 29.350.799/0001-28, situado a Rua Duarte da
Costa, 5A - Praça 15 de Agosto — Bomfim — Salvador/Ba, neste ato representado na forma
dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. HERICO SAMUEL CARVALHO
DANTAS, portador do documento de Identidade n° 16.156.615-49 e CPF no
864.341.045-45, aqui denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente
instrumento para fornecimento de materiais de limpeza, autorizado pelo despacho
constante do Processo Administrativo no 078/2019, Nota de Empenho no 102/2019,
referente ao Pregão Presencial no 002/2019, que regerá pelas Leis 8.666/93, de 21.06.93;
10.520, de 17.07.2002; pelo Decreto Municipal no 1.078, de 08/01/2007 e legislação
pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito privado e os princípios da
teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

MaçParang~3n9.
1.1. Constitui objeto do presente contrato, a contratação de éiiipresa especializada para o fornecimento de
materiais para limpeza, para a Câmara Municipal de Simões Filho.
§ 1°. O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Anexo Único deste Contrato.
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2.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária
a seguir especificada:
Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho
Atividade: 01.031.001.2.001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara
Elemento Despesa: 33.90.30.99 — Material de Consumo — Outros.
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3.1 O valor global deste contrato é de R$ 38.480,00 (trinta e oito mil quatrocentos e oitenta
reais).
§ 10. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados de acordo com o cumprimento do objeto
contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo
contratado.
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§ 2°. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais ou legais, nem
implicará na aceitação definitiva dos materiais, total ou parcialmente.

PtirziyalnitiattiÁtr.14.1. O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será a partir de sua assinatura e seu encerramento em
31/12/2019.
4.2. Este contrato poderá ser renovado mediante termo aditivo, se houver interiacse de ambas as partes em
conformidade com a Lei Federal 8.666/93.
V — CLAUSULA QUINTA — OBRIGKOES DA CONTRATADA
Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na execução
do objeto deste contrato:
5.1. Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado.
5.2. Cumprir rigorosamente com as especificações dos materiais, nas condições indicadas na proposta
apresentada, competindo-lhe à execução completa dos mesmos, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente, no que couber, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e
prazo de garantia.
5.3. Dirigir e supervisionar a entrega dos produtos, ficando responsável, perante a CONTRATANTE, pela
exatidão dos materiais e pela correta observância das especificações e demais normas aplicáveis.
5.4.
Promover, por sua conta e risco, o transporte de quaisquer materiais necessários à execução do
objeto deste Contrato.
5.5. Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Alho no prazo máximo
de 48 horas, após solicitação da Administração.
5.6. Caberá a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto em
questão, reservando à CONTRATANTE o direito de recusá-lo, caso não satisfaça aos padrões especificados.
5.7. Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca
do fornecimento do material que não atenda ao especificado.
5.8. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas.
5.9. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões constantes na Lei Federal
8.666/93.
5.10. Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem o
cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
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5.11. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do
contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
5.12. Relatar por escrito à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade observada na execução do
contrato.
5.13. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
5.14. Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro contra
acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como,
impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou municipal, vigentes.
5.15. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Câmara, cumprindo as exigências da mesma.
5.16. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no artigo 77 da
Lei Federal 8.666/93.
Nr1,4"glitOSULA SEXTAA-OBRIGAÇOESDA CONTRATANTE,
6.1. Responsabilizar-se peta supervisão, através de servidor, quanto à verificação da entrega dos produtos,
deerritos no anexo único deste contrato;
6.2. Efetuar o pagamento na forma convendonada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde
que atendidas às formalidades pactuadas, conforme especificações constantes da CLÁUSULA TERCEIRA do
contrato.
6.3. Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato.
6.4. Informar oficialmente um preposto para fiscalizar o contrato.
6.5. Informar oficialmente qualquer modificação na entrega dos materiais com anlatiiência mínima de 24
horas.
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§ 10. A CONTRATADA e a CONTRATANTE sujeitar-se-ão, no caso de inadimplemento de suas obrigações,
sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, a penalidade de 0,3% (três décimos por cento) ao
dia, até o 300 (trigésimo) dia de atraso sobre o valor proporcional do contrato. Salvo se por motivo de força
maior devidamente comprovado.
§ 20. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das dáusulas contidas no contrato sujeitará o
contratado às sanções previstas •nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002 e legislação
pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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§ 3o. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da dedaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Simões Filho e multa de acordo com a gravidade da
infração, a saber:
advertência;
multa(s)
Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de oficio, mediante contra-recibo
do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações
assumidas;
Multa de 0,2 % (dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das obrigações
assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais
penalidades;
Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das obrigações
assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 300 (trigésimo) dia, limitada ao percentual de
10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;
Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre oi valor da contratação, incidente no caso de
inexecução total.
§ 40. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto realizado com atraso, ou
de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 50. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá. o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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8.1. A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor desta Casa Legislativa Sr.
Edson de Almeida Souza, Cargo Diretor de Administração Geral, Matricula no 98011033.
8.2. A pessoa credendada, pela CONTRATANTE, como fiscalizador do contrato possui poderes para verificar
o fiel cumprimento deste em todos os termos e condições, sendo que sua eventual omissão não eximirá a
CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidos perante o CONTRATANTE.
8.3. Os preços cotados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea Ni", do inciso II,
do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e contratada ao
Presidente da Câmara Municipal, desde que acompanhada da documentação que comprove a efetiva
procedência do pedido.
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9.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua-rescisão com as conseqüências contratuais
e as previstas na lei no 8.666/93.
4
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§ 10. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art.
78 da Lei 8.666/93
§ 2°. A rescisão do Contrato, antes do seu término natural, será formalizada através de celebração do termo
de encerramento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação de
todos os direitos e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição de Lei ou deste instrumento,
vigorarem além da data do seu encerramento.
§ 3°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art 78 da Lei 8666/93, não cabe ao
contratado direito a qualquer indenização.

— CLAUSULA DECIMA - TERMO E CONDIÇÕES GERAIS
10.1. às materiais serão executados na forma estabelecido no Anexo Único, deste C:ontrato.
10.2. A CONTRATADA não poderá transferir a execução do que se trata o presente contrato, nem tampouco,
transferir ou caucionar os direitos ou garantias deste, no todo ou em parte, salvo com consentimento por
escrito da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.
10.3. FiCarri reterVãõriÉ à Cartiárá Miifiitioal õ diraitó è ã ái.itbridádé 15áfa ÉtÕWéV tõdõ é clualciiiêtr dtõ
singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Contrato, nas Especificações, nas Leis, nas Normas e em
tudo mais que se qualquer forma relacione, direta ou indiretamente, com o objeto desta Licitação.
10.4. Serão partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, todos os elementos fornecidos que
serviram de base à contratação, os pareceres da Comissão de Licitação e demais elementos.
10.5 Este contrato é regido pela Lei Federai n0 8.666/93 e 10.520 e suas alterações.

-CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — FORO
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Alho, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de teor e
forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Simõesfilho,28 de maio de2019.
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO No 022/2019.

Fornecimento de materiais para limpeza, para a Câmara Municipal de Simões Alho, conforme descrição abaixo:
..
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

,

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS
Água Sanitária - Base hipodorito de sódio.
Embalagem de 1000 ml com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade não
inferior a 6 meses contados da data de entrega
e registro no Ministério da Saúde.
Álcool Etílico Liquido 960C. Embalagem de 1000
ml com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade não inferior a 6 meses contados da
data de entrega e registro no Ministério da
Saúde.
Aromatizante ambiental Embalagem de 5 litros
com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade não inferior a 6 meses contados da data
de entrega e registro no Ministério da Saúde.
Balde plástico, tipo doméstico, capacidade 20
litros, polietileno de alta densidade, alia
resistência a impacto, paredes e fundo
reforçados, com alça de metal com reforço no
seu encaixe. As seguintes informações deverão
ser impressas e coladas pelo fabricante
diretamente sobre o produto: nome ou CNP] do
fabricante, marca do produto e capacidade.
Purificador Spray. Embalagem de 360 ml com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade não inferior a 6 meses contados da data
de entrega e registro no Ministério da Saúde.
Desinfetante liquido. Embalagem de 5 litros com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade não inferior a 6 meses contados da data
de entrega e registro no Ministério da Saúde.
Detergente liquido, concentrado, biodegradável,
neutro. Embalagem de 500 ml com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade não

APR

MARCA

QUANT

1T

LISA

180

1,60

288,00

UNID

FLAMAGEL

170

7,75

1.317,50

UNID

CLORO

go

43,18

3.886,20

UNID

ARQPLAST

15

9,90

148,50

UNID

ULTRAFRESH

140

7,00

980,00

UNID

PRATIK

150

12,00

1.800,00

UNIT

TOTAL

6
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inferior a 6 meses contados da data de entrega
e registro no Ministério da Saúde.

8

9

10

11

12

13

14

15

Esponja sintética dupla face para uso doméstico.
Tamanho 102x80x2Omm, embalagem plástica
individual contendo o nome do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.
Flanela para limpeza, 100% algodão, com
bordas overioqueadas em linhas de algodão.
Dimensões de 40 x 60 cm, com variação de ate 5 cm. Cor: Branca. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante, no rotulo
e colada diretamente no produto: nome/CNP] do
fabricante, endereço, marca do produto,
dimensões e composição.
Limpa vidro. Embalagem de 500 ml com dados
de identificação do produto, marra do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade não inferior a 6 meses contados da data
de entrega e registro no Ministério da Saúde.
Limpador muttiuso. Embalagem de 500 ml com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade não inferior a 6 meses contados da data
de entrega e registro no Ministério da Saúde.
Luva de borracha em látex natural na cor
amarela
altamente
resistente,
palma
.antiderrapante, focado internamente em
algodão, comprimento total não inferior a 30cm,
nos tamanhos P/M/G. Embalagem lacrada
contendo 1 (um) par de luvas com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Balde "Spin Mon" com cesto giratório de aço
inox e pelo menos 2 esfregões apropriados.
Tamanho do balde: 46 x 27 x 23 cm;
Capacidade líquida aproximada do balde: 6,5
Lib us; Material dos esfregões: Miaofibra
absorvente.
Neutralizador de odores acondicionado em
embalagem de 11 com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade não inferior a 6 meses
contados da data de entrega e registro no
Ministério da Saúde.
Pá coletora de lixo em plástico resistente a
batidas, tipo caixa. Com altura que proporcione
ergonomia para o operador e uma manopla de
borrado para amenizar o uso prolongado.
Dimensões
aproximadas:
Comprimento:

UNID

USA

240

1,40

336,00

UNID

BRILHUS

120

0,60

72,00

UNID

ROMA TÊXTIL

120

2,00

240,00

UNID

WORKER

140

2,60

364,00

UNID

WORKER

220

2,90

638,00

UNID

VOLK

150

3,50

525,00

UNID

PERFE-CT

6

65,00

390,00

UNID

RENKO

40

30,00

1.200,00

6

49,58

297,48

UNID

7
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29an/Largura: 29cm/Altura: 14an/Cabo: 70cm.

16

17
18

19
20

21

22

23

24

Pano de chão em algodão lavado, tipo saco
100% algodão, para limpeza, na cor branca,
dimensões: aproximadamente 65x40cm.
Pano Multiuso de dimensões aproximadas de
58cm X 33cm acondicionado em pacotes de 5
unidades cada. A embalagem deverá estar
lacrada e com dados de identificação do produto
e marca do fabricante.
Papel Higiênico folha simples, 100% em fibra de
celulose virgem, branco, não reciclado.
Tamanho: 10cmx300m. Fardo g 08 Unidades.
Papel Toalha Interfolhadas, 100% em fibra de
celulose virgem, branco, não recidado, com 02
dobras. Tamanho aproximado: 20X21cm. Caixa
com 2400 folhas.
Gel adesivo sanitário bacteridda com aplicador
incluído e de aromas variados. A embalagem
deverá conter 6 discos de gel.
Sabão em Pó biodegradável. Embalagem de
500g com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade não inferior a 6 meses contados da
data de entrega e registro no Ministério da
Saúde.
Sabonete para mãos liquido, neutro com ph
entre 7,0 a 7,5, perfumado. Embalagem:
bombona com 5 litros, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro
ou notificação na Anvisa/ MS.
Silicone líquido 1 Litro, abrilhantador de
superfície que reativa a cor de couros, plásticos,
curvim, madeira, formica e metais, evitando
aderência do pó e umidade. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome/CNP3 do
fabricante, marca do produto, endereço,
quantidade, composição, bem como sobre os
riscos que apresentam a saúde e segurança dos
consumidores e seguir as normas vigentes.
Saco plástico para lixo, para acondicionamento
de resíduos em resina termoplástica virgem ou
reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/lan, altura mínima de 105 cm, capacidade
nominal para 100 litros, suportando 20 quilos, na
cor dnza. Embalagem: pacote com 100
unidades. As seguintes informações deverão ser

BETTANIN
UNID

LIMPO

150

3,80

570,00

PCT

FURATTO

150

3,50

525,00

FD

SUPREMO

200

36,00

7.200,00

a

STILO

200

32,00

6.400,00

UNID

PATO

200

8,20

1.640,00

UNI!)

ESPUMIL

80

2,60

208,00

UNID

NOBRE HAND

60

20,00

1.200,00

UNI!)

BLUE START

15

35,00

525,00

150

38,00

5.700,00

PCT

8
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• impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: norne/CNP3 do fabricante, marca
• do produto, endereço, quantidade, composição,
bem como sobre os riscos que aprebeutem a
saúde e segurança dos consumidores e seguir as
normas vigentes.
Saco plástico para lixo, para acondicionamento
de resíduos em resina termoplástica virgem ou
recidada, largura de 63 cm, podendo variar +/1cm, altura mínima de 80 cm, capacidade
nominal para 40 litros, suportando 10 quilos, na
cor cinza. Embalagem: pacote com 100
unidades. As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome/CNP) do fabricante, marca
do produto, endereço, quantidade, composição,
bem como sobre os riscos que apresentam a
saúde e segurança dos consumidores e seguir as
normas vigentes. Atender a(s) Normas (s) da
ABNT, selo de identificação da conformidade e
25 numero do registro junto ao Inmetro.

26

27

28

Tela para Mictório Odorizante confeccionada em
PVC injetado, projetada para possibilitar o
perfeito encaixe na base do mictório. Deverá
possuir sistema de furos com antirespingo para
evitar a deposição de detritos no encanamento
evitando entupimentos indesejáveis. Os produtos
devem estar embalados, individualmente, em
luvas plásticas e em caixas com 12 unidades
cada. As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca
do produto, endereço, quantidade, composição,
bem como sobre os riscos que apresentam a
saúde e segurança dos consumidores e seguir as
normas vigentes.
Dispensador inox manual de papel higiênico em•
rolo, com capacidade mínima para 300 metros
de papel. A embalagem deverá acompanhar 2
parafusos, 2 buchas para fixação e 1 suporte de
fixação.
Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com
base em madeira de comprimento 30 cm, cabo
em madeira com comprimento de 1200 mm,
podendo ter variação dimensional de -ff 5 %.
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As borrachas deverão ultrapassar a base em no
mínimo 10 mm. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente no produto ou impressas no rótulo
pelo fabricante e colada diretamente no produto:
norne/CNIn do fabricante, marca do produto,
endereço e composição.
Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com
base em madeira de comprimento 40 cm, cabo
em madeira com comprimento de 1200 mm,
podendo ter variação dimensional de +/- 5 Wo.
As borrachas deverão ultrapassar a base em no
mínimo 10 mm. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente no produto ou impressas no rútilo
pelo fabricante e colada diretamente no produto:
nome/CNP3 do fabricante, marca do produto,
endereço e composição.
Vassoura de cerdas em piaçava, base retangular
em madeira largura 220 mm, com 28 furos, cabo
em madeira de comprimento 1100 mm, com
variação dimensional de +/- 5%. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente no produto ou impressas
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente
no produto: Nome/CNRI do fabricante, marra do
produto, endereço e composição. Registro
obrigatório
no
IBAMA
para
produtos
enquadrados de uso preservativo de madeira,
conforme
Instrução(ões)
Normativa(s)
e
Norma(s) vigente(s).
Vassoura de cerdas em nylon, base retangular
em madeira de largura 250 mm, cabo em
madeira comprimento 1100 mm, com variação
dimensional de +/- 5%, com ponteira plástica
rosqueável As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente no
produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e
colada diretamente no produto: Nome/CNP3 do
fabricante, marca do produto, endereço e
composição. Registro obrigatório no IBAMA para
produtos enquadrados de uso preservativo de
madeira, conforme Instrução(ões) Normativa(s)
e Norma(s) vigente(s).
Vassoura de cerdas em pelo, base retangular de
largura 300 mm, cabo em madeira com
comprimento de 1100 mm, com variação
dimensional de +/- 5%, com ponteira plástica
rosqueável. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente no
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produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e
colada diretamente no produto: Nome/CNP] do
fabricante, marca do produto, endereço e
composição.
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12,81

51,24
38.480,00

Valor Global de: R$ 38.480,00 (trinta e oito mil quatrocentos.e oitenta reis).
Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo
de 48 horas, após solicitação da Administração.
Nota 2: Na data da entrega, o prazo de validade indicado para os produtos, não deverão ter sido ultrapassados
na sua meta
do-se como referência, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem.
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