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16014 ATM Alimentos Ltda -1 9,40 5300 2438 28621 26.902,80Odebretch Superior 0Café torrado e moído puro, acondicionado em embalagem do
tipo vácuo (500 gramas), com validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data
de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
Qualidade: A marca deve possuir Laudo de avaliação do café,
emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade
Global mínima de 6,0 e máxima de 7,2 pontos na Escala
Sensorial do Café, e laudo de análise de microscopia do café,
com tolerância de no máximo 1% (um por cento) de impureza.
Aspecto: Em pó homogêneo, torrado e moído; coloração da
Torra de acordo com Disco de Agtron entre 55 e 65. Tipo de
Café: Café 100% (cem por cento) Arábica, não sendo admitida
presença de conillon/robusta. Bebida: Dura, não admitindo-se
Rio e Rio Zona. Corpo: Encorpado. Moagem: Média. Aroma:
Suave ou Intenso. Tipo: SUPERIOR.

O produto deverá ainda atender a todas as normas vigentes dos
Ministérios da Agricultura e Saúde, e/ou demais órgãos oficiais,
contendo em seu rótulo data de fabricação, dados de
identificação, quantidade, data de validade, fabricante, marca,
número do lote, procedência e validade.  

A não apresentação, apresentação incompleta ou ainda em
desconformidade com o exigido acima, poderá acarretar a
desclassificação da proposta apresentada.     

Obs.: Durante todo o período de vigência do registro de preços
do presente objeto, a UNIOESTE poderá, a seu critério e a
qualquer tempo, enviar amostras dos produtos entregues a
laboratórios credenciados para confirmação de suas
características, sendo que a responsabilidade pelo pagamento
de quaisquer custos das análises efetuadas, correrá única e
exclusivamente por parte da Contratada, sendo que caso fique
comprovado através das análises efetuadas que o produto não
atende as exigências mínimas descritas neste Edital, o mesmo
será devolvido e a Contratada poderá ter o seu registro de
preços cancelado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis,
conforme legislação vigente. 

800 150 0 650CFB Campus de Francisco Beltrão

1000 224 0 776CFoz Campus de Foz do Iguaçu

600 170 0 430CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

900 780 0 120CToo Campus de Toledo

2000 1114 0 886Reitoria Reitoria

SGLMRP uCnsPrdClassificacaoUsuário "matheus.poronhak"



Unioeste
53549/2018

Setor
Processo

UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Estimativa
Ordenado por

Filtrado por ( Processo: = '53549/2018' ) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Sim) 

01/02/2019 13:37:05
Página 2 de 2

Cod.
Prod. Descrição Fornecedor Classificação Vlr.Un. Total

Total
ent. Unidades

Item
edital Valor

-------Em haver-------Total
reserv.Marca

26.902,80Valor total
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