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De : agrovita associacao
<agrovitaassociacao@gmail.com>

Assunto : Chamamento Público n. 002/2021-SMSAN-
REPUBLICADO

Para : cplsmsan@curitiba.pr.gov.br
Cc : Rejane Zermiani <rejane_zermiani@outlook.com>,

Fernando C. <fernando.carlomagno@gmail.com>

Zimbra cplsmsan@curitiba.pr.gov.br

Chamamento Público n. 002/2021-SMSAN-REPUBLICADO

sáb, 12 de jun de 2021 20:03
1 anexo

A/C.: Comissão Especial de Chamamento Público
Ref.: Chamamento Público n. 002/2021-SMSAN-REPUBLICADO

AGROVITA - Associação de Apoio e Comércio Agrícola, associação privada inscrita no CNPJ
sob o n. 29.682.996/0001-44, vem à presença de V.Sas., em cumprimento ao disposto no
item 1 do Edital em epígrafe, apresentar os documentos de habilitação e projeto de
venda.

Favor confirmar o recebimento.

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Antônio Ricardo Colombo Sader
Diretor Presidente

curitiba_chamada_publica_002-2021_AGROVITA.pdf
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PROCURAÇÃO 

AGROVITA - Associação de Apoio e Comércio Agrícola, associação privada 

com sede na Avenida Sebastião Amoretti, n. 3.466, Sala 1, bairro Empresa, Taquara/RS, inscrita no CNPJ 

sob o n. 29.682.996/0001-44, neste ato representada po~ seu Diretor Presidente, ~TÔNIO RICARDO 
COLOMBO SADER, brasileiro, casado, empresário, nascido em 04 de dezembro de 1957, inscrito no 

RG sob o n. 8.586.150-9 SSP/SP e no CPF sob o n. 930.694.808-53, pelo presente instrumento o 

outorgante confere à FERNANDO CARLOMAGNO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP 

n. 288.959, inscrito no RG sob o n. 44.077.413-5 SSP/SP e no CPF sob o n. 226.522.048-58 e RETANE 
DO ROCIO ZERMIANI, brasileira, solteira, representante comercial, inscrita no RG sob o n. 4.617.818-

1 SSPR e no CPF sob o n. 610.130.569-49, poderes para representar a associação perante Entidades 

Públicas em Chamadas Públicas para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar/PNAE, esgedficamente nara regresentá-]a gerante a Chamamento PúhJjoo de n. 002/2021-

SMSAN-REPUBUCADo", a ser reali:zada gela Prefeitura MuoiçmaJ de Cuótiba/PR, 
concordar com todos os seus termos acomganhar a abertura dos enve)ooes assinar todos os documentos 
exigidos em editais, fazer imgugnações jnteroor recursos, substabdecer com reseJYa de iguais goderes, 

bem como exercer todos os atos inerentes ao objeto inclusive assinar contratos de fornecimento. 

Taquara/RS, 04 de junho de 2021. 

~ --
AGROVITA-Associação de Apoio e Comércio Agrícola 

Antônio Ricardo Colombo- Sader 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
29.682.996/0001-44
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
05/02/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E COMERCIO AGRICOLA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
AGROVITA 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
10.52-0-00 - Fabricação de laticínios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 - Associação Privada 

 
LOGRADOURO 
AV SEBASTIAO AMORETTI 

NÚMERO 
3466 

COMPLEMENTO 
SALA 1 

 
CEP 
95.603-302 

BAIRRO/DISTRITO 
EMPRESA 

MUNICÍPIO 
TAQUARA 

UF 
RS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
AGROVITAASSOCIACAO@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(51) 8559-0190 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
05/02/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/04/2021 às 10:41:57 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



Extrato de DAP Pessoa Jurídica
Chave do extrato: 10596

Emitido em: 04/06/2021 às 11:07:42
 DAP: SDW2968299600010403211103 Versão DAP: 3.2 Emissão: 04/03/2021 Validade(*): 04/03/2023

Informações da Pessoa Jurídica
 CNPJ: 29.682.996/0001-44

 Razão Social: AGROVITA - Associação de Apoio e Comércio Agrícola

 Tipo Pessoa Jurídica: Associação da AF

 Municipio/UF: Taquara/RS Data Constituição: 05/02/2018

 Representante Legal: ANTONIO RICARDO COLOMBO SADER CPF: 930.694.808-53

Informações da DAP
 Emissor: SINDICATO RURAL DO VALE DO PARANHANA

 CNPJ: 06.990.312/0001-76

 Agente Emissor: Ariane Becker da Rosa CPF: 028.928.510-09

 Local de Emissão: Taquara/RS

Composição Societária
Categoria(s) de Agricultores Familiares Quantidade Participação Relativa %

 Aquicultor/a 4 0.73
 Assentado/a pelo PNRA 421 76.82
 Demais agricultores familiares 117 21.35
 Quilombola 1 0.18

Quantidade de DAPs por Município/UF
Município/UF Quantidade

 Aceguá 1
 Alpestre 2
 Arroio Grande 13
 Barra do Rio Azul 1
 Boa Vista do Incra 1
 Candiota 32
 Coqueiros do Sul 1
 Cotiporã 5
 Fagundes Varela 3
 Fortaleza dos Valos 1
 Herval 35
 Hulha Negra 79
 Jóia 33
 Júlio de Castilhos 2
 Nova Santa Rita 2
 Pedro Osório 2
 Pontão 60
 Ronda Alta 12
 Rosário do Sul 6
 Santa Margarida do Sul 2
 Sant'Ana do Livramento 179
 São Gabriel 24
 Sarandi 9
 Seberi 1
 Três Palmeiras 1
 Tupanciretã 34
 Vanini 1

 Vista Alegre 1

Resultado Composição Societária
 Número de titulares com DAP Reconhecidos pelo MDA 543 99,09
 Associados sem DAP 5 0,91
 Total dos Associados 548 100%

(*) Esta data de validade da DAP está condicionada a manutenção do número e estrutura do corpo social.
A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço: http://dap.mda.gov.br (http://dap.mda.gov.br/)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 

Identificação do titular da certidão:

Nome:
Endereço:

CNPJ:  29.682.996/0001-44

 AGROVITA ASSOC DE APOIO E COM AGRICOLA

 AV SEBASTIAO AMORETTI, 3466, SALA 1
 EMPRESA, TAQUARA - RS

0016940343

Certificamos que, aos 04 dias do mês de JUNHO do ano de 2021, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 6 Debito(s) AUL/DAT:                                 
5 Adm Parcelado - 1 Adm Exigibilidade Suspensa              

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 2/8/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .

0026823495



Certidão Negativa de Débito

Diretoria-Geral
 MUNICÍPIO DE TAQUARA

Estado do Rio Grande do Sul

Taquara/RS, 05 de JUNHO de 2021

Contribuinte  : 59369 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E COMERCIO
AGRICOLA - 29.682.996/0001-44
Endereço      : AVENIDA SEBASTIÃO AMORETTI, 03466, SALA 01
Bairro        : EMPRESA
Cidade/UF/CEP : TAQUARA/RS 95603-302
End Atv/Imóvel:    , -
Bairro/CEP    :  /

                  CERTIFICO que, em nome do contribuinte, até a presente data, não existe em aberto
débitos de TRIBUTOS MUNICIPAIS vinculados ao CADASTRO GERAL acima citado, ressalvado
o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser constituídas, de
responsabilidade do contribuinte acima identificado.

Este documento tem validade de 30 (trinta dias).
Era o que tinha a certificar.

Qualquer rasura tornará nulo este documento.

OCRV.OV6T.FAZN.EMYA
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E COMERCIO AGRICOLA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 29.682.996/0001-44
Certidão nº: 17925109/2021
Expedição: 04/06/2021, às 11:14:21
Validade: 30/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 
Certifica-se que AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E COMERCIO AGRICOLA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.682.996/0001-44,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

























































CONTRATO DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA 

E OUTRAS AVENÇAS 

AGROVITA-AssocIAçÃo DE APOIO E COMÉRCIO AoRicoLA, associação privada com sede na 

Avenida Sebastião Amoretti, n. 3.466, Sala 1, Taquara, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 

95600-000, inscrita no CNPJ sob o n . 29.682.996/0001-44, neste ato representada por seu 

Diretor Presidente, Sr. Antônio Ricardo Colombo Sader, brasileiro, divorciado, engenheiro, 

inscrito no RG sob o n . 8 .586.150-9 SSP/SP e no CPF sob o n. 930.694.808-53 
CONTRATANTE; e, de outro lado, 

DIELAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na Avenida Sebastião Amoretti, n. 3.466, Taquara, Estado do Rio Grande 

do Sul, inscrita no CNPJ sob n . 24.418.900/0001-ll, neste ato representada por seu Sócio 

Diretor, Sr. André Nardini Sader, brasileiro, casado, empresário inscrito no RG sob o n. 

35.162.234-2 SSP/SP e no CPF sob o n. 325.009.218-59, adiante denominada 
CONTRATADA. 

Em conjunto chamadas de "partes" ou "contratantes", e considerando: 

Que a CONTRATANTE tem 0 interesse em promover a industrialização de LEITE EM PÓ 

INTEGRAL E LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; 

Que a CONTRATADA dispõe de parque industrial com estrutura suficiente para promover 
tais industrializações; 

Que a CONTRATANTE possui leite in-natura de seus associados em sua bacia leiteira com 
padrão de qualidade ideal para a industrialização; 

Que a CONTRATADA tem interesse em prestar os serviços de industrialização para a 

CONTRATANTE; 

Que inexiste qualquer impedimento à realização deste negócio jurídico; 

Que as partes contratantes estão legitimamente representadas na forma de seus atos 
constitutivos; 

Avenida Sebastião Amoretti, n. 3.466 - Empresa - Taquara/RS - CEP 95600-080 
CNPJ n•. 24.418.900/0001-ll 

PROTESTO 
~B€UÀ0 OE NOTAS~ OE OS t Of tE'tAAS E lii\JL 

----- CA1'!0N~ . SP 

Telefone: (51)3541-1876 
Insc. Estadual nº, 141/10l6192 
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(iffi;m, 
RESOLVEM as partes signatárias firmarem o presente negócio jurídico, nos termos da 
legislação em vigor, o qual se regerá pelas disposições que seguem. 

1. O objeto do presente contrato é a prestação de sezviços de industrialização de Leite em 

Pó Integral e Leite em Pó Integral Instantâneo, envasados em sacos de papel kraft com uma 

folha de polietileno, contendo 25 (vinte · e cinco) quilos por unidade e em embalagens tipo 

saché de polipropileno aluminizado de 1 (um) quilograma e embalagem secundária fardo 

de papel reforçado e resistente, com abas superiores e inferiores totalmente lacradas, com 

capacidade para 10 (dez) quilogramas, consistindo no recebimento do leite in-natura 

fornecido e remetido pela CONTRATANTE, para que a CONTRATAbA o industrialize e o 

envase nas referidas embalagens, com a marca da própria CONTRATANTE. 

1.1. Deverão as partes obedecer a programação de produção junto à unidade fabril 

da CONTRATADA, a qual sempre será definida até o vigésimo quinto dia do mês 

anterior ao da produção, sendo eventualmente passível de revisão, desde que 

ajustado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data da efetiva 
produção. 

1.2. As PARTES estabelecem um percentual aceitável de até 1 % (um por cento) 

como índice de perda de matéria-prima leite in natura e 1,5% (uÍn e meio por cento) 
de embalagem no processo de industrialização. 

2. O leite in-natura que será utilizado para ir{dustrialização, beneficiamento e envase pela 

CONTRATADA em favor da CONTRATANTE, será fornecido pela CONTRATANTE, em 

quantidade suficiente e qualidade nos padrões mínimos das especificações técnicas 

estabelecidas pela CONTRATADA para atender a demanda no presente instrumento 

particular, sendo de responsabilidade da CONTRATADA as análises FÍSICOS QUÍMICAS e 

MICROBIOLÓGICAS da matéria-prima do leite em pó. 

2.1. As embalagens necessárias para a industrialização e o envase referidos na 

cláusula anterior, com exceção do leite in natura, serão totalmente fornecidos pela 

CONTRATADA. 

3. As programações para industrialização deverão ser elaboradas, de comum acordo entre 

as partes, para um período de até 3 (três) meses, a fim de se· evitar excesso de estoques 

durante este período, bem como permitir à CONTRATADA equacionar e minimizar os seus 

Avenida Sebastião Amoretti, n. 3.466 - Empresa - Taquar.i/RS - CEP 95600-080 
CNPJ n•. 24.418.900/0001-ll 
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(tffljmJ 
custos de mão-de-obra, manutenção de equipamentos, limpeza, energia elétrica, etc. 

3.1. A CONTRATADA procederá à industrialização dos produtos descritos no item 

1 mediante o recebimento da matéria-prima leite in natura enviado pela 

CONTRATANTE. 

3 .2. Os produtos industrializados deverão ser entregues à CONTRATANTE quando 

solicitado por esta, no prazo máximo de 3 (três) dias corridos, contados da data da 
solicitação, sendo observado, em todos os casos, o periodo adicional de 5 (cinco) 

dias para verificação dos resultados microbiológicos, e permanecerão armazenados 

nas instalações da CONTRATADA para posterior retirada e distribuição pela 

CONTRATANTE pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data de 

industrialização. 

3.3. Caso ocorra em relação a qualquer pedido algum tipo de impedimento para o 

cumprimento do prazo estabelecido na cláusula anterior, a CONTRATADA se 

obriga a informar a CONTRATANTE a este respeito, no prazo máximo de até 6 ( seis) 

horas contadas a partir do recebimento do pedido, expondo as razões do 

impedimento e o tempo que será necessário para execução do pedido, a fim de 

possibilitar a definição do procedimento a ser adotado por esta. 

3.4. A entrega do produto acabado prevista na cláusula 3.2 se dará na condição 

FOB, na fábrica da CONTRATADA. 

4. Os produtos a serem industrializados pela CONTRATADA em favor da CONTRATANTE 

deverão obedecer rigor9samente às caracterís?-cas e especificações técnicas e de qualidade, 

de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação vigente. 

4.1. A CONTRATADA permitirá à CONTRATANTE verificar e acompanhar o 

processo de industrialização dos produtos, facultando a realização de inspeções 

técnicas e de qualidade, com a colheita de amostras para as devidas análises, 

sempre que esta julgar necessário, o que deverá ocorrer, obrigatoriamente, com a 

presença de representantes da CONTRATADA, devendo ainda, o fato, ser 

documentado através de relatório circunstanciado. 

4.2. Na hipótese de divergência entre as partes relativa às especificações técnicas 
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e de qualidade dos produtos, deverá ser realizada uma pericia técnica nas 

amostras colhidas, através de um laboratório especializado, cujo laudo servirá 

para dirimir qualquer dúvida e/ ou disputa existente. Os custos decorrentes de tais 

pericias serão suportados, única e exclusivamente, pela parte vencida 

5. As partes obrigam-se a deter todas as licenças, autorizações e condições sanitárias e 

ambientais exigidas por lei e pelos órgãos p~blicos competentes para o exercício de suas 

atividades, bem como atender as disposições especificas da legislação quanto à proteção do 

meio ambiente e de segurança e medicina do trabalho e outras eventuais aprovações 

necessárias à efetivação do negócio ora contratado, declarando, ambas, estarem 

perfeitamente aptas a realizar o objetivo deste contrato, de acordo com a legislação 

atualmente em vigor. 

5.1. A CONTRATANTE será a única e exclusiva responsável pela observância dos 

prazos de validade dos produtos, após tê-lo .recebido da CONTRATADA. 

6 . A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA: 

6.1. Pela industrialização, cessão da embalagem, envase e armazenamento do leite 

em pó integral e/ ou leite em pó integral instantâneo envasados em sacos de papel 

kraft com uma folha de polietileno, contendo 25 (vinte e cinco) quilos por unidade, 

o valor de R$ 3,85 (três reais e cinco centavos) por quilograma fabricado. 

6.2. Pela industrialização, cessão da embalagem, envase e armazenamento do leite 

em pó integral e/ ou leite em pó integral instantâneo envasados em embalagem 

priiilária sachê de polipropileno aluminizado de 1 (um) quilograma e embalagem 

secundária fardo de papel reforçado e resistente, com abas superiores e inferiores 

totalmente lacradas, com capacidade para 1 O ( dez) quilogramas, o valor de R$ 4, 15 

(quatro reais e quinze centavos) por quilograma fabricado. 

6.3. O faturament~ deverá ocorrer no ato do carregamento, tendo os valores 

faturados no mês vencimento .no dia 10 (dez) do mês subsequente ao da operação 

comercial, devendo a CONTRATADA apresentar documentos fiscais pertinentes ás 
operações bem como relatório destas, sem os quais não será exigido da 

CONTRATANTE o pagamento nem eventuais encargos por atraso, até que seja 

sanada a situação, com a apresentação destes documentos. 
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6.4. O não pagamento dos valores devidos pela CONTRATANTE á CONTRATADA 

nos prazos estipulados determinará sobre estes a incidência multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor inadimplido mais juros de 1 % (um por cento) ao mês 
calculado pro rata die. 

6.5. Sem prejuízo dos valores de multa e juros dispostos no item 6.4, em caso de 

inadimplemento do pagamento disposto no item 6.2 por parte da CONTRATANTE 

permite a CONTRATADA a suspender imediatamente a prestação de serviços e 

reter a matéria-prima fornecida pela CONTRATANTE até o pagamento integral da 
obrigação inadimplida. 

6.6. Os preços estipulados nos itens 6.1 deste instrumento poderão ser 

renegociados semestralmente de acordo com a variação dos custos de 

industrialização suportados pela CONTRATADA, mediante apresentação dos 
documentos comprobatórios pertinentes. 

7. O presente contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses a contar da data da sua 

assinatura e será automaticamente renovado por iguais e sucessivos períodos, desde que 

não haja manifestação em sentido contrário e por escrito de uma parte à outra, com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias do vencimento de cada período que 
estiver em curso. 

8. Na hipótese de descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida neste 

instrumento, a parte inocente deverá notillcar imediatamente, por escrito, a parte 
inadimplente, informando o fato e a cláusula ou obrigação descumprida, para que esta 

providencie, no prazo máximo de 1 O ( dez) dias, a regularização do descumprimento 
apontado. 

8.1. O presente contrato poderá ser rescindido, mediante notificação escrita pela 

parte inocente, em caso de falência, liquidação, insolvência o~ ingresso de pedido 

de recuperação judicial ou extrajudicial · de qualquer uma das partes, com 

incidência das penalidaqes rescisórias pela parte que tiver motivado a rescisão. 

Fica, entretanto, facultado à parte inocente optar pela manutenção do presente 
contrato nas hipóte_ses previstas nesta cláusula. 
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9. Independentemente de justo motivo, qualquer . uma das partes poderá rescindir 

0 
presente contrato, desde que comunique à outra a respeito, com uma antecedência mínima 
de 45 (quarenta e cinco) dias. 

10. Para a consecução do objeto ora contratado alêm das demais disposições contratuais 
. ' . ' 

estabelecem as partes tambêm como obrigações da CONTRATANTE: 

a) fornecer o leite in natura para a devida industrialização; 

b) retirar os produtos industrializados e envasados junto a fábrica da 

CONTRATADA, nos prazos convencionados estipulados no item 3.2 do presente 
Contrato; 

c) pagar o valor ajustado pelos serviços contratados na forma convencionada na 
cláusula sexta supra. 

11. Para a consecução do objeto ora contrataçio, além das demais disposições contratuais, 
estabelecem as partes também como obrigações da CONTRATADA 

a) fornecer a embalagem, receber, analisar, industrializar, envasar e armazenar os 

produtos objetos deste negócio jurídico, observando rigorosamente as exigências 

constantes da legislação vigente e que regula tal tipo de atividade, bem como 
aquelas determinadas pelos órgãos oficiais; 

b) disponibilizar os produtos industrializados nos padrões de qualidade exigidos 

pela legislação pertinente, assim como nas quantidades acordadas, pronto e 

envasado na expedição da fábrica para retirada pela CONTRATANTE ou quem esta 
indicar, por escrito; 

c) disponibilizar à CONTRATANTE os documentos fisc~s correspondentes exigidos 

pela legislação, permitindo que esta efetive o transporte e a comercialização do leite 
industrializado; 

d) receber membros da CONTRATANTE, ou quem esses indicarem, para visita 
técnica na unidade fabril; 
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e) responder com exclusividade, pela quantidade e qualidade técnica do 

beneficiamento do leite industrializado e envasado; 

f) enviar laudo técnico de quaisquer lotes envasados à CONTRATANTE sempre que 

solicitar; 

g) aplicar os mesmos padrões de produção que utiliza na industrialização de seus 

produtos, empregando, desta forma, os melhores recursos, técnicas, instrumentos 

e equipamentos aplicáveis á execução dos seiviços, assim como se compromete a 

aplicar os parâmetros de qualidade do leite, aplicados em seu próprio processo 

produtivo, na execução dos serviços ora contratados, bem como seguir, 

incondicionalmente, todas as normas de qualidade e metodologia para a execução 

de analises :fisioquimico e micro biologias que garantam direta ou indiretamente a 

excelência na consecução dos serviços contratados. 

11.1. Cabe as Partes arcar cada qual com sua exclusiva responsabilidade pelo 

integral atendimento de toda legislação, com êruase na constitucional, tributária, 

civil, previdenciária e trabalhista em relação ao pessoal utilizado na prestação dos 

seiviços ora contratados. Outrossim, o briga~se a Parte que der causa a reembolsar 

a parte inocente todas as despesas que esta eventualmente tiver, decorrentes de: 

a) reconhecimento judicial de vinculo empregaticio de 

funcionários/ prepostos/ subcontratados; 

b) reconhecimento de solidariedade e/ou subsidiariedade da Parte inocente 

em relação ao cumprimento de obrigações cíveis, trabalhistas e/ou 
previdenciárias da outra Parte em relação aos 
funcionários/ prepostos/ subcontratados; 

c) indenizações e/ou reparações a funcionários, prepostos, subcontratados 

e quaisquer outros integrantes do quadro de pessoal da Parte que der causa 

em virtude de eventual condenação da Parte inocente em decisão judicial; 

d) indenizações a terceiros, seja a que titulo for, em consequência de 

eventuais danos causados pela·Parte que der causa, direta ou indiretamente, 

por seus sócios, prepostos, funcionários, subcontratados ou integrantes de 
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seu quadro de pessoal, na execução do presente contrato ou em virtude de 

atividade a ele correlata, independente de se tratar de hipótese de 

responsabilidade subjetiva ou objetiva, assim que for juridicamente exigível 

o pagamento de eventual condenação; 

e) ações judiciais de qualquer natureza, promovidas contra a Parte inocente, 

seja por funcionários, prepostos ou subcontratados da outra Parte, seja por 

terceiros alheios ao presente contrato, em virtude de fatos relacionados com 

a presente contratação, comprometendo-se a Parte que der causa, em 

qualquer das situações acima, a ingressar na lide, sempre que possível, 

assumindo a responsabilidade que lhe couber, pleiteando, inclusive, a 

exclusão da Parte inocente da relação processual, sem qualquer ônus para 

esta 

12. Os tributos encargos fiscais que sejam devidos em razão deste instrumento, ou de sua 

execução, serão de inteira e exclusiva responsabilidade do seu respectivo contribuinte, 

conforme disposto na legislação tributária em vigor, obrigando-se a CONTRATADA a expedir 

a competente nota fiscal para que possa receber a remuneração pactuada. 

13. Não se estabelece, por força deste instrumento, qualquer vínculo empregaticio de 

responsabilidade das Partes em relação ao pessoal que a outra Parte empregar para a 

execução dos termos contratados, correndo por conta exclusiva de cada um todas as 
despesas com seu pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente, sejam 

trabalhistas, previdenciários, securitários ou qualquer outro, obrigando-se ainda, desde já, 

a promover a imediata exclusão da outra Parte do polo passivo de qualquer ação que venha 

a ser proposta por seus empregados, prepostos ou ex-empregados. 

13.1. Na hipótese da Parte inocente,, por qualquer m<:>tivo, não vir a ser excluída 

da lide e, ao final, ser condenada e obrigada ao pagamento de qualquer quantia 

pleiteada, deverá a Parte que deu causa reembolsar do respectivo valor, 

devidamente atualizado com base nos mesmos índices de variação do IGP-M/FGV 

ocorridos no periodo ou, na sua falta, por outro índice que vier a substituí-lo, 

acrescido de juros de 1 % (um por cento) ao mês calculado pro rata die. 

14. O presente instrumento, incluindo-se eventuais anexos e/ou aditivos, os quais o 

integram para todos os efeitos legais, obriga as partes contratantes por si e seus sucessores, 
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a qualquer titulo, e se constitui no integral acordo efetuado por ambas. 

15. A eventual nulidade de quaisquer disposições ou cláusulas contidas neste instrumento 

não prejudicará as demais, as quais permanecerão válidas e em pleno vigor, produzindo 

seus regulares efeitos e obrigando as partes contratantes. 

16. Toda e qualquer toleráncia no cumprimento das obrigações assumidas pelas partes no 

presente instrumento não modificará as suas condições e nem poderá ser invocada como 

precedente, valendo tão somente em càráter i~olado. 

17. A CONTRATANTE desde já autoriza a CONTRATADA a registrar os rótulos dos produtos 

em seu Selo de Inspeção Federal (SIF), cedendo, para isso, o direito de uso da marca nas 

embalagens destinadas exclusivamente à industrialização para a própria CONTRATANTE, 

em caso desta querer, futuramente, industrializar com marca própria. 

18. O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, e constitui titulo 

executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil. 

19. Nenhuma das partes poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de atraso ou 

inadimplemento das obrigações previstas neste instrumento em razão da ocorrência de caso 

fortuito ou força maior, assim como definidos na lei civil, mais especificamente no artigo 

593 do Código Civil. 

20. Quaisquer modificações ao presente instrumento somente poderão ser feitas por 

documento escrito e devidamente firmadas por ambas as partes. 

21. Os direitos e obrigações do presente instrumento não poderão ser cedidos, total ou 

parcialmente, a terceiros por qualquer das partes sem a prévia e expressa anuência, por 

escrito, da outra contratante. 

22. As alterações relativas a~s endereços acima poderão ser feitas a qualquer tempo, desde 

que devidamente comunicadas à outra parte. 

23. Elegem as partes o Foro da Comarca de Taquara Estado ·do Rio Grande do Sul ' , com 
exclusão e renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para conhecer 

e dirimir qualquer dúvida e/ ou disputa oriunda do presente instrumento. 
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E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença· de duas testemunhas abaixo identificadas. 

Taquara/RS, 03 de maio de 2021. 

Testemunhas: 

Nome: 

RG: 

CPF: 

ÃNTÔNIO RICARDO CoLOMBO SADER 

AGROVITA- ASSOCIAÇÃO DE APOIO E CoMÉRCIO AGRÍCOLA 

CONTRATANTE. 

2ºTA 

"1/ANDER 
Reconheço 
ANTONIOR 

OMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA, 

Nome: 

RG: 

CPF: 

LIAO DE NOTAS E PR 
CATAN 

ARLOS FACCHIN• R 
semelhança CO 
DO COLOMBO 

hwc.c)ll;~BT) ' D Catandu 
,i::,.0t\1.'fm Tnt• -1U----d• v,rda 
"" BRU 

Seg: 4855485450 alor: 21,04 
O SOMENTE C NTICIDADE 
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Reghtro de Titulo! e Documentos -
Taquara-RS 
Protocolado no livro A-11, fls. 73V, sob 
nº 24727, em 09/06/2021. Registrado no 
Livro B-80, às lls. 237V, sob nº 20558. 
TaqUBra-R quinta-fe' 10 de junho de 
2021. 
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