
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  75/2018 - PR 187/2018187/201805/11/2018Folha:  1/12
       O(a)  Prefeito Municipal,  ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME     (18470)34 Cravo da Índia in natura.Apresentação: Pacote atóxico, termo soldado, resistente, de 250gr.Características: Embalagem intacta contendo informações doproduto. Produto com validade igual ou superior a 60 dias a contarda data de entrega. - Marca: neilar PCT 267,00  0,0000 10,30    2.750,10Total do Fornecedor: 2.750,10JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP     (6662)11 Atum ralado.Apresentação: Lata de 170gr.Características: Ao natural com caldo vegetal. Embalagem intactacontendo informações do produto, marca do fabricante, data dafabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a 02anos a contar da data de entrega. Em conformidade com IN nº46/2011 do Min. da Agricultura e diplomas complementares. -Marca: 88 UN 1.087,00  0,0000 3,93    4.271,91
16 Beterraba em conserva.Apresentação: Pote de vidro de 400gr (peso drenado).Características: Em pedaços.  Embalagem intacta contendoinformações do produto, marca do fabricante, data da fabricação evalidade. Produto com validade igual ou superior a 01 ano a contarda data de entrega. - Marca: DA SERRA UN 319,00  0,0000 4,25    1.355,7517 Bicarbonato de amônio (sal amoníaco)Apresentação: Embalagem de 100g.Características: Embalagem intacta contendo informações doproduto, marca do fabricante, data da fabricação e validade.Produto com validade igual ou superior a 06 meses a contar da datade entrega. - Marca: CONDOR UN 60,00  0,0000 1,50    90,0018 Bicarbonato de sódio alimentício.Apresentação: Valor por quilo.Características: Embalagem intacta contendo informações doproduto, marca do fabricante, data da fabricação e validade.Produto com validade igual ou superior a 06 meses a contar da datade entrega. - Marca: CONDOR KG 94,00  0,0000 9,00    846,00

a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

187/201875/2018-PRPREGÃO PRESENCIAL20/11/2018Registro de Preços para Aquisição de Alimentos não Perecíveis (Mercearia) para consumo nas Unidades da SMASH (Sede, CRAS I, II, III, IV, V, VI, VII  e VIII, Centro de Convivência do Idoso, CREAS I, II  e III, Centro POP, SAICA I  e II, Cozinha Comunitária, Padaria Banco de Alimentos, Conselho Tutelar, Inclusão e Cidadania, Vida Ativa/Praça do CEU e Acolhimento Emergencial). Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 
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JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP     (6662)20 Caldo de Galinha .Apresentação:  Caixa c/ 24 und.Características: Composto de sal, amido, glutamato monossódico,açúcar, alho, cebola, gordura vegetal e extrato de carne de frango.Em pó, acondicionado em caixa com 24 unidades de 11gr cada.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: ARISCO CX 482,00  0,0000 8,00    3.856,0025 Cereal matinal  tipo "granola".Apresentação: Pacotes de 01kg.Características: A base de aveia, frutas secas, cereais, e sementes,com açúcar mascavo e mel. Embalagens constando data defabricação, data de validade, número do lote do produto e registrono Ministério da Saúde. Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: NATURALE PCT 369,00  0,0000 11,85    4.372,6533 Colorífico em pó.Apresentação: Embalagem igual ou superior a 100gr.Características: Apresentação natural, aspecto físico pó,embalagem contendo informações sobre o produto, marca dofabricante, data da fabricação e validade. Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca:SINHA UN 360,00  0,0000 0,86    309,6038 Extrato de Tomate Concentrado.Características: Cor vermelha, cheiro próprio e sabor próprio. Serátolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio.Deverá conter BRIX mínimo de 18. Em embalagens de lata de folhade flandres com verniz sanitário, apresentando Lote, data defabricação, validade do produto. e registro SIF. Produto comvalidade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. -Marca: QUERO KG 2.424,00  0,0000 5,95    14.422,80

56 Ketchup.Apresentação: Frasco plástico ou embalagem tipo doypack de 1kg.Características: Embalagem hermeticamente vedada, contendonome do produto, peso, data de fabricação, data de vencimento elote. Produto com validade igual ou superior a 90 dias  a contar dadata de entrega. - Marca: KONSUMO UN 240,00  0,0000 5,60    1.344,0071 Milho verde em conserva.Apresentação: Lata de 320g, drenado 200g.Características: Em embalagens de lata com verniz sanitário, nãoapresentando amassados ou perfurações, constando data defabricação, data de validade, número do lote do produto e registrono Ministério da Saúde. Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: GOIAS VERDE LATA 1.890,00  0,0000 1,10    2.079,0077 Molho de Tomate Tradicional Sachê 2kg.Apresentação: Sachê com 2kg. Entrega por unidade.Características: Ingredientes: Tomate, cebola, açúcar, sal, amidomodificado, óleo, salsa, alho, realçador de sabor glutamatomonossódico. É refogado, no sabor tradicional, sem pimenta, semglúten, pronto para aquecer. Validade a vencer de no mínimo 3meses contados da entrega. - Marca: BONARE UN 399,00  0,0000 6,99    2.789,0182 Pepino em conserva.Apresentação: Embalagem plástica ou pote de vidro de 300gr (pesodrenado).Características: Tipo suave.  Embalagem intacta contendoinformações do produto, marca do fabricante, data da fabricação evalidade. Produto com validade igual ou superior a 01 ano a contarda data de entrega. - Marca: DA SERRA UN 496,00  0,0000 4,00    1.984,0083 Pimenta do Reino Preta Moída 50g.Apresentação: Pacote com 50g. Não contém Glúten. - Marca:DONDOR PCT 191,00  0,0000 4,40    840,40
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JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP     (6662)84 Queijo Parmesão Ralado.Apresentação: Embalagens atóxicas transparentes de polietilenoigual ou superior a 100gr.Características: O produto deverá ser rotulado de acordo com alegislação vigente, de forma clara e indelével com o registro no SIF,identificação completa do produto, data de fabricação, prazo devalidade e prazo máximo de consumo. Em conformidade  com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: KUNZIER

PCT 1.457,00  0,0000 5,80    8.450,60
90 Sardinha em óleo comestível.Apresentação: Lata de 125gr.Características: Ao natural. Embalagem intacta contendoinformações do produto, marca do fabricante, data da fabricação evalidade. Produto com validade igual ou superior a 02 anos a contarda data de entrega. Em conformidade com IN MAPA nº 22/2011 doMin. da Agricultura e diplomas complementares. - Marca: NEVE LATA 1.704,00  0,0000 2,15    3.663,60Total do Fornecedor: 50.675,32MAYCON WILL EIRELI - EPP     (18024)53 Fórmula Infantil P/Lactentes - 6 a 12 meses de vida.Apresentação: Lata com quantidade mínima de 400g.Produto de Referência: Nan Confort, Aptamil Premium 2.Características: Fórmula infantil para lactentes, de 6 à 12 meses devida, com DHA e ARA, adicionada de prebióticos, com proteínasmodificadas em sua relaçao caseína/proteína do soro do leite.Enriquecida de prebióticos, galactooligossacarídeos efrutooligossacarídeos, além de ferro, zinco, e selênio. Densidadecalórica acima de 65 kcal/100ml. Distribuição calórica em protínas,carboidratos e gorduras. Carboidratos: 100% lactose. Osmolalidadeacima de 200 mOms/kg. Validade mínima de 12 meses a contar dadata de entrega. - Marca: Aptamil 2

LATA 562,00  0,0000 18,29    10.278,98
Total do Fornecedor: 10.278,98NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     (18471)41 Farinha de mandioca 1kg.Apresentação: Embalagem com 1 KgCaracterísticas: Torrada, seca, fina tipo 01. Fabricada  a partir dematérias primas limpas. Embalagem intacta contendo informaçõesdo produto, marca do fabricante, data da fabricação e validade.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: acigal PCT 792,00  0,0000 3,00    2.376,0046 Farinha de trigo, tipo 1.Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente ou depapel original de fábrica de 05Kg.Características: Enriquecida  com ferro e ácido fólico, 100% pura.Embalagem isenta de sujidades ou rasgos. Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca:cotriflor UN 1.952,00  0,0000 8,10    15.811,2059 Lentilha.Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente de 500gr.Características: Classe graúda, tipo 01. Fabricada  a partir dematérias primas limpas. Embalagem intacta contendo informaçõesdo produto, marca do fabricante, data da fabricação e validade.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: daju PCT 315,00  0,0000 5,00    1.575,00
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NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     (18471)62 Macarrão tipo Cabelo de Anjo.Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou superior a 500g.Características:  Produzido com farinha de trigo comum e ousêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo durum e ousêmola/semolina de trigo durum. Não deverá apresentar sujidades,bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. As massasalimentícias ao serem postas na água não devem turvá-la antes dacocção. Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ouconsistência de empapamento. Em embalagem intacta, bemvedada, com identificação completa do produto, data de fabricação,prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou superior a180 dias a contar da data de entrega. - Marca: rosane

PCT 309,00  0,0000 2,80    865,20
63 Macarrão tipo Espaguete Integral.Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou superior a500gr.Características: Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchasou fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias aoserem postas na água não devem turvá-la antes da cocção.Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou consistênciade empapamento. Em embalagem intacta, bem vedada, comidentificação completa do produto, data de fabricação, prazo devalidade e lote. Produto com validade igual ou superior a 180 dias acontar da data de entrega. - Marca: orquidea

PCT 267,00  0,0000 2,50    667,50
Total do Fornecedor: 21.294,90PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     (21199)6 Alecrim desidratado.Apresentação: Pacote de 20g.Características: Para tempero. Embalagem contendo informaçõesdo produto, marca do fabricante e data da fabricação. - Marca: SS PCT 183,00  0,0000 0,78    142,749 Arroz integral.Apresentação: Pacote com 01 Kg.Características: Tipo 1, longo fino, constituídos de grãos inteiros;aspecto sólido; Com umidade permitida em lei. Embalagem intactacontendo informações do produto, marca do fabricante, data dafabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: SABOR SUL KG 103,00  0,0000 2,49    256,4710 Arroz Parboilizado - 5kg..Apresentação: Pacote com 5 KgCaracterísticas: Tipo 1, longo fino, constituídos de grãos inteiros;aspecto sólido; Com umidade permitida em lei. Embalagem intactacontendo informações do produto, marca do fabricante, data dafabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: SABOR SUL PCT 4.657,00  0,0000 9,88    46.011,1615 Batata Palha.Apresentação: Pacote plástico de 1kg.Características: Em embalagens constando data de fabricação,data de validade, número do lote do produto e registro no Ministérioda Saúde. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contarda data de entrega. - Marca: TAICO PCT 778,00  0,0000 9,28    7.219,8421 Canela em Pau tipo AA.Apresentação: Unidades de 6 a 8cm em pacote atóxico, termosoldado, resistente, de 100 gr.Características: Embalagem intacta contendo informações doproduto. Produto com validade igual ou superior a 60 dias a contarda data de entrega. - Marca: SS PCT 235,00  0,0000 4,05    951,7522 Canela em Pó 40g.Apresentação: Pacote igual ou superior a 40 gramas.Características: Natural, pronto para uso. Não contém glúten.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: SS PCT 380,00  0,0000 1,35    513,00
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PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     (21199)23 Canjica de milho amarela.Apresentação: Embalagem atóxica transparente com 01Kg.Características: Grãos homogêneos, odor e sabor característico demilho, produto 100% natural, sem glúten. Embalagens constandodata de fabricação, data de validade, número do lote do produto eregistro no Ministério da Saúde.  Produto com validade igual ousuperior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: RD PCT 734,00  0,0000 1,63    1.196,4226 Chá de Boldo.Apresentação: Caixa com 10 unidades de 1 a 2gr.Características: Os sachês devem estar em caixa de papelão quecontenha as informações do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade. Produto com validade igual ousuperior a 12 meses a contar da data de entrega. - Marca: REAL CX 427,00  0,0000 1,38    589,2627 Chá de camomila.Apresentação: Caixa com 10 unidades de 1 a 2gr.Características: Os sachês devem estar em caixa de papelão quecontenha as informações do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade. Produto com validade igual ousuperior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: REAL CX 760,00  0,0000 1,50    1.140,0028 Chá de Cidreira.Apresentação: Caixa com 10 unidades de 1 a 2gr.Características: Os sachês devem estar em caixa de papelão quecontenha as informações do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade. Produto com validade igual ousuperior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: REAL CX 797,00  0,0000 1,38    1.099,8629 Chá de Erva Doce.Apresentação: Caixa com 10 unidades de 1 a 2gr.Características: Os sachês devem estar em caixa de papelão quecontenha as informações do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade. Produto com validade igual ousuperior a 12 meses a contar da data de entrega. - Marca: REAL CX 787,00  0,0000 1,63    1.282,8130 Chá de HortelãApresentação: Caixa com 10 unidades de 1 a 2gr.Características: Os sachês devem estar em caixa de papelão quecontenha as informações do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade. Produto com validade igual ousuperior a 12 meses a contar da data de entrega. - Marca: REAL CX 770,00  0,0000 1,33    1.024,1036 Ervilha em lata.Apresentação: Lata de 3,1Kg, drenado 2Kg.Características: Em conserva. Em embalagens de lata com vernizsanitário,  intactas, constando data de fabricação, data de validade,número do lote do produto e registro no Ministério da Saúde.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: GOIAS VERDE LATA 397,00  0,0000 9,59    3.807,2339 Extrato de tomate Sachê.Apresentação: Embalagem sachê igual ou superior a 340gr.Características: Polpa de tomate, sal e/ açúcar. Deve estar deacordo com a legislação específica. Sem glúten.  Produto comvalidade igual ou superior a 180 dias a contar da data de entrega. -Marca: BONARE UND 503,00  0,0000 1,34    674,0242 Farinha de milho tipo biju.Apresentação: Embalagem atóxica transparente de 500gr.Características: Amarela, flocada, de 1ª qualidade. grãoshomogêneos, odor e sabor característico de milho, produto 100%natural, sem glúten. Embalagens constando data de fabricação,data de validade, número do lote do produto e registro no Ministérioda Saúde.  Produto com validade igual ou superior a 90 dias acontar da data de entrega. - Marca: SINHA PCT 768,00  0,0000 1,65    1.267,20
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PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     (21199)43 Farinha de milho fina.Apresentação: Embalagem atóxica transparente com 01Kg.Características: Amarela, tipo fubá, de 1ª qualidade. pó finohomogêneo, odor e sabor característico de milho, produto 100%natural, sem glúten. Embalagens constando data de fabricação,data de validade, número do lote do produto e registro no Ministérioda Saúde. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contarda data de entrega. - Marca: DOM PEDRO UN 1.441,00  0,0000 1,45    2.089,45

48 Fécula de Mandioca (Polvilho doce).Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente de 01Kg.Características: Tipo I. Embalagem isenta de sujidades ou rasgos.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: LOPES KG 295,00  0,0000 3,56    1.050,2050 Fermento em pó biológico.Apresentação: Embalagem igual ou superior a 500gr.Características: Pó fino de coloração branca com odorcaracterístico. Na embalagem deverá constar data de fabricação,data de validade e número do lote do produto; composto desaccharomyces ceravisae e agente de reidratação. Produto comvalidade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. -Marca: APTI UN 192,00  0,0000 11,24    2.158,08
51 Fermento em pó químico.Apresentação: Embalagem igual ou superior a 100gr.Características: Pó fino de coloração branca com odorcaracterístico. Na embalagem deverá constar data de fabricação,data de validade e número do lote do produto; deverá conter amidode milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonatode sódio e carbonato de cálcio. Produto com validade igual ousuperior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: APTI UN 1.151,00  0,0000 1,45    1.668,95
60 Louro desidratado em folhas.Apresentação: Pacote de 4 a 5g.Características: Para tempero. Embalagem contendo informaçõesdo produto, marca do fabricante e data da fabricação. - Marca: SS PCT 52,00  0,0000 0,81    42,1261 Macarrão Caseiro C/ Ovos.Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou superior a500gr.Características: De semolina com matérias primas sãs e limpas.Em embalagem intacta, bem vedada, com identificação completado produto, data de fabricação, prazo de validade e lote. Produtocom validade igual ou superior a 90 dias a contar da data deentrega. - Marca: JOIA PCT 1.473,00  0,0000 1,56    2.297,88
64 Macarrão tipo Espaguete.Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou superior a500gr.Características: Produzido com farinha de trigo comum e ousêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo durum e ousêmola/semolina de trigo durum. Não deverá apresentar sujidades,bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. As massasalimentícias ao serem postas na água não devem turvá-la antes dacocção. Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ouconsistência de empapamento. Em embalagem intacta, bemvedada, com identificação completa do produto, data de fabricação,prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou superior a180 dias a contar da data de entrega. - Marca: JOIA

PCT 3.618,00  0,0000 1,56    5.644,08
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PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     (21199)65 Macarrão tipo Parafuso.Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou superior a 500g.Características:  Produzido com farinha de trigo comum e ousêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo durum e ousêmola/semolina de trigo durum. Não deverá apresentar sujidades,bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. As massasalimentícias ao serem postas na água não devem turvá-la antes dacocção. Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ouconsistência de empapamento. Em embalagem intacta, bemvedada, com identificação completa do produto, data de fabricação,prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou superior a180 dias a contar da data de entrega. - Marca: JOIA

PCT 2.259,00  0,0000 1,56    3.524,04
67 Manjericão picado.Apresentação: Embalagem de 15g.Características: Condimento para tempero. Embalagem contendoinformações do produto, marca do fabricante e data da fabricação. -Marca: SS UN 376,00  0,0000 0,58    218,0868 Manjerona desidratada.Apresentação: Embalagem de 15g.Características: Condimento para tempero. Embalagem contendoinformações do produto, marca do fabricante e data da fabricação. -Marca: SS UN 519,00  0,0000 0,58    301,0269 Milho para pipoca.Apresentação: Pacote com 500 gramas.Características: Tipo I, grãos selecionados, preparados commatérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas eparasitos e de detritos animais ou vegetais.  Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: RD PCT 1.606,00  0,0000 1,55    2.489,3070 Milho verde em conserva.Apresentação: Lata de 3,1Kg, drenado 2Kg.Características: Em embalagens de lata com verniz sanitário, nãoapresentando amassados ou perfurações, constando data defabricação, data de validade, número do lote do produto e registrono Ministério da Saúde. Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: GOIAS VERDE LATA 358,00  0,0000 9,73    3.483,3474 Molho de Mostarda Amarela.Apresentação: Frasco plástico igual ou superior a 200ml.Características: Embalagem hermeticamente vedada, contendonome do produto, peso, data de fabricação, data de vencimento elote. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar dadata de entrega. - Marca: LORENZ UN 201,00  0,0000 1,68    337,6876 Molho de Soja tipo Shoyu.Apresentação: Frasco de polietileno igual ou superior a 500ml.Características: Embalagem hermeticamente vedada, contendonome do produto, peso, data de fabricação, data de vencimento elote. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar dadata de entrega. - Marca: DIVINA MESA UN 111,00  0,0000 5,45    604,9578 Noz moscada em bola.Apresentação: Embalagem com no mínimo 2 unidades.Características: Condimento para tempero. Embalagem contendoinformações do produto, marca do fabricante e data da fabricação. -Marca: SS PCT 274,00  0,0000 1,28    350,7280 Orégano granulado.Apresentação: Embalagem igual ou superior a 100gr.Características: Apresentação natural, aspecto físico granulado,embalagem contendo informações sobre o produto, marca dofabricante, data da fabricação e validade. Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: SS PCT 142,00  0,0000 2,75    390,5081 Orégano granulado 500gr.Características: Apresentação natural, aspecto físico granulado,embalagem contendo informações sobre o produto, marca dofabricante, data da fabricação e validade. Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: SS PCT 144,00  0,0000 12,75    1.836,00Lages,   20   de  Novembro   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  75/2018 - PR 187/2018187/201805/11/2018Folha:  8/12
PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     (21199)85 Quirera de Milho Fina 1kg.Apresentação: Pacote com 1kg.Características: Milho digerminado. Embalagem isenta de sujidadesou rasgos. Produto com validade igual ou superior a 90 dias acontar da data de entrega. - Marca: DOM PEDRTO KG 2.518,00  0,0000 1,24    3.122,3287 Sal grosso.Apresentação: Pacote atóxico, termo soldado, resistente, de 1kg.Características:  Tipo 01, Iodado. Sem temperos extras.Embalagem de poliestileno transparente contendo informaçõessobre o produto, marca do fabricante, data da fabricação e validade.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: DIANA PCT 24,00  0,0000 1,81    43,4488 Sal refinado.Apresentação: Embalagem com 1kg.Características:  Iodado, com granulação uniforme e cristaisbrancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e comdosagem de sais de iodo de no mínimo de 10mg e máximo de15mg  por quilo. Sem temperos extras. Embalagem de poliestilenotransparente contendo informações sobre o produto, marca dofabricante, data da fabricação e validade.  Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca:APOLO

PCT 1.219,00  0,0000 0,74    902,06
89 Sálvia desidratada.Apresentação: Pacote de 15g.Características: Para tempero. Embalagem contendo informaçõesdo produto, marca do fabricante e data da fabricação. - Marca: SS PCT 249,00  0,0000 1,44    358,5691 Semente de Linhaça marrom.Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente de 200gr.Características: Fabricada  a partir de matérias primas limpas.Embalagem intacta contendo informações do produto, marca dofabricante, data da fabricação e validade. Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: SS PCT 96,00  0,0000 2,25    216,0092 Tempero a base de alho e sal.Apresentação: Embalagem igual ou superior a 01Kg.Características: Tempero composto de sal e preparado de alho(alho, sal, acidulante ácido cítrico, antioxidante metabissulfito desódio, sequestrante EDTA cálcio dissódico). Em embalagensconstando data de fabricação, data de validade, número do lote doproduto e registro no Ministério da Saúde. Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: SS UN 617,00  0,0000 2,63    1.622,71

Total do Fornecedor: 101.927,34PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI     (20894)1 Achocolatado em pó.Apresentação: Pacote atóxico ou lata igual ou superior a 1Kg..Características: Alimento de preparo instantâneo, enriquecido comvitaminas. Sem glúten. Diluição em leite de 8:1. Embalagensconstando data de fabricação, data de validade, número do lote doproduto e registro no Ministério da Saúde. Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca:BELA KG 1.510,00  0,0000 5,35    8.078,50
2 Açúcar de Baunilha.Apresentação: Embalagem de 50gr.Características: Açúcar aromatizado artificialmente sabor baunilha.Embalagem  contendo informações do produto, marca dofabricante, data da fabricação e validade. Produto com validadeigual ou superior a 01 ano  a contar da data de entrega. - Marca:APTI UN 205,00  0,0000 1,10    225,50

Lages,   20   de  Novembro   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900
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- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  75/2018 - PR 187/2018187/201805/11/2018Folha:  9/12
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI     (20894)3 Açúcar Mascavo 1kg.Apresentação: Pacote com 1kg.Características: Coloração variável entre caramelo e marrom.Produto 100% puro e natural. Não refinado. Livre de aditivosnocivos ao meio ambiente e a saúde. Produto com validade igual ousuperior a 12 meses a contar da data de entrega. - Marca: BELA PCT 89,00  0,0000 6,50    578,504 Açúcar Refinado - 5kg..Apresentação: Pacote com 5 KgCaracterísticas: Especial de origem vegetal,  constituídofundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar; aspectosólido; cor branca; odor e sabor próprio do produto. Produto comvalidade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. -Marca: SABOR DOCE PCT 2.849,00  0,0000 9,40    26.780,605 Adoçante líquido.Apresentação: Frasco de 100ml.Características: A base de água, sorbitol, edulcorantes artificiais(sacarina sódica e ciclamato de sódio); Embalagem  contendoinformações do produto, marca do fabricante, data da fabricação evalidade. Produto com validade igual ou superior a 01 ano  a contarda data de entrega. - Marca: MARATA FR 55,00  0,0000 1,75    96,258 Amido de Milho 1kg.Apresentação: Embalagem de 1kg.Características: 100% puro de excelente qualidade, pó branco, finoe de fácil escoamento. Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: BELA KG 741,00  0,0000 3,38    2.504,5812 Aveia em Flocos Finos.Apresentação: Pacote de polietileno atóxico ou papel atóxico de nomínimo 200gr., não superior a 2kg.Características: Conforme legislação específica, CNNPA nº 12 de1978 – Cereais e Derivados.  Produto com validade igual ousuperior a 6 meses a contar da data de entrega. - Marca: 2849BELA PCT 739,00  0,0000 1,60    1.182,4019 Café em Pó Extra Forte.Apresentação: Pacote com 500 gramasCaracterísticas: Homogêneo, torrado e moido. O produto deveráapresentar selo de pureza ABIC; Embalado á vácuo, com nomaximo 20% em peso de grãos com defeito, pretos, verdes ouardidos e ausente de grãos fermentados, gosto predominante decafé arábico. Acidez baixa a moderada.  Produto com validade igualou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: 5356LOVAT PCT 4.862,00  0,0000 6,70    32.575,40

24 Cereal de de Multicereais.Apresentação: Pacote atóxico igual ou superior a 600gr.Características: Composição básica:farinha de arroz, açúcar, aveia,extrato de malte, sais minerais, carbonato de cálcio, fosfato desódio dibásico, sulfato de zinco, fumarato ferroso, vitamina C,niacina, vitamina E, vitamina B1, vitamina B6, vitamina D, ácidofólico. e demais substâncias permitidas. Embalagens constandodata de fabricação, data de validade, número do lote do produto eregistro no Ministério da Saúde. Produto com validade igual ousuperior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: 3173FORT'LON
PCT 1.116,00  0,0000 10,50    11.718,00

31 Chá de maçã.Apresentação: Caixa com 10 unidades de 2 a 3gr.Características: Os sachês devem estar em caixa de papelão quecontenha as informações do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade. Produto com validade igual ousuperior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: 2040CHILENO CX 797,00  0,0000 2,10    1.673,70
Lages,   20   de  Novembro   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL
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- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  75/2018 - PR 187/2018187/201805/11/2018Folha:  10/12
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI     (20894)32 Chá de Morango.Apresentação: Caixa com 10 unidades de 1 a 2gr.Características: Os sachês devem estar em caixa de papelão quecontenha as informações do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade. Produto com validade igual ousuperior a 12 meses a contar da data de entrega. - Marca: 2041CHILENO CX 685,00  0,0000 2,10    1.438,5037 Ervilha em lata.Apresentação: Lata de 320g, drenado 200g.Características: Em conserva. Em embalagens de lata com vernizsanitário,  intactas, constando data de fabricação, data de validade,número do lote do produto e registro no Ministério da Saúde.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: 1977 PREDILECTA LATA 1.962,00  0,0000 1,35    2.648,7040 Farelo de aveia.Apresentação: Embalagem de 200g.Características: Conforme legislação específica, CNNPA nº 12 de1978 – Cereais e Derivados.  Produto com validade igual ousuperior a 180 dias  a contar da data de entrega. - Marca: 3872NATURALE UN 412,00  0,0000 3,00    1.236,0045 Farinha de trigo integral.Apresentação: Embalagem atóxica transparente de 01Kg.Características: Deverá ser fabricada a partir de grãos de trigo sãose limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado deconservação. Não deverá apresentar cor escura ou mistura comoutras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ouimpurezas, nem rendimento insatisfatório.  Produto com validadeigual ou superior a 60 dias a contar da data de entrega. - Marca:2848 BELA PCT 125,00  0,0000 2,40    300,00

49 Feijão Preto 02.Apresentação: Embalagem com 1 KgCaracterísticas: Tipo 1;  novo; constituído de grãos inteiros e sãos;com teor de umidade máxima de 14%. Embalagem intactacontendo informações do produto, marca do fabricante, data dafabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: 2335 PRATO BOM KG 6.173,00  0,0000 3,40    20.988,2052 Flocos de Milhos Açucarados - Cereal.Apresentação: Pacote de polietileno com no mínimo 1Kg.Características: Produto obtido a partir do grão de milho, cozido,seco, laminado e tostado, com calda açucarada, e enriquecido comvitaminas e minerais. Ingredientes: Milho, açúcar, sal, estabilizante:lecitina de soja, vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, C, niacina, ácidofólico e minerais: ferro e zinco. Contém glúten. Rendimento: 1 Kg deproduto = 33,3 porções de 30 gramas.  Embalagens constando datade fabricação, data de validade, número do lote do produto eregistro no Ministério da Saúde.  Produto com validade igual ousuperior a 10 meses a contar da data de entrega. - Marca: 2718GOLD FLAKES
PCT 267,00  0,0000 8,90    2.376,30

58 Leite em pó integral Instantâneo.Apresentação: Embalagem de folha de flandres ou alumínio igual ousuperior a 400g de peso líquido.Características: Integral, instantâneo, não contém glúten.Ingredientes: leite integral desidratado enriquecido com vitaminas eferro vitaminas, minerais, lecitina de soja, e emulsificante.Embalagens constando data de fabricação, data de validade,número do lote do produto e registro no Ministério da Saúde.Produto com validade igual ou superior a 06 meses a contar da datade entrega. - Marca: 3092 BELA'C
PCT 194,00  0,0000 7,20    1.396,80

86 Sagú de Mandioca.Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente de 500gr.Características: Embalagem isenta de sujidades ou rasgos. Produtocom validade igual ou superior a 90 dias a contar da data deentrega. - Marca: 2242 BELA PCT 281,00  0,0000 2,90    814,90Total do Fornecedor: 116.612,83Lages,   20   de  Novembro   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL
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- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  75/2018 - PR 187/2018187/201805/11/2018Folha:  11/12
SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME     (20466)54 Fórmula Infantil P/Lactentes C/Refluxo.Apresentação: Lata com quantidade mínima de 400g.Produto de Referência: Nan/Aptamil AR.Características: Ingredientes: leite em pó desnatado, lactose, óleosvegetais( óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo degirassol), maltodextrina, carbonato de cálcio, vitamina C, taurina,cloreto de colina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, vitamina E,niacina, vitamina A, sulfato de cobre, D-pantotenato de cálcio, ácidofólico, sulfato de manganês, vitamina B12, betacaroteno, D-biotina,vitamina D, vitamina B1, vitamina B6, iodeto  de potássio, vitaminaK e espessante goma jataí. Validade mínima de 12 meses a contarda data de entrega. - Marca: NAN A.R

LATA 462,00  0,0000 12,17    5.622,54
55 Fórmula Infantil P/Lactentes de 0 a 6 meses de vida.Apresentação: Lata com quantidade mínima de 400g.Produto de Referência: Nan Confort, Aptamil Premium 1.Características: Com DHA e ARA, adicionada de prebióticos, comproteínas modificadas em sua relaçao caseína/proteína do soro doleite. Enriquecida de prebióticos, galactooligossacarídeos efrutooligossacarídeos, além de ferro, zinco, e selênio. Densidadecalórica acima de 65 kcal/100ml. Distribuição calórica em protínas,carboidratos e gorduras. Carboidratos: 100% lactose. Osmolalidadeacima de 200 mOms/kg. Validade mínima de 12 meses a contar dadata de entrega. - Marca: NAN COMFOR 1/NESTLE

LATA 562,00  0,0000 10,99    6.176,38
72 Mistura preparo instantâneo de mingau de arroz.Apresentação: Lata de 400g.Características: Em embalagens não apresentando amassados ouperfurações, constando data de fabricação, data de validade,número do lote do produto e registro no Ministério da Saúde.Produto com validade igual ou superior a 150 dias a contar da datade entrega. - Marca: MUCILON/NESTLE LATA 515,00  0,0000 5,28    2.719,2073 Mistura preparo instantâneo de mingau de milho.Apresentação: Lata de 400g.Características: Em embalagens não apresentando amassados ouperfurações, constando data de fabricação, data de validade,número do lote do produto e registro no Ministério da Saúde.Produto com validade igual ou superior a 150 dias a contar da datade entrega. - Marca: MUCILON/NESTLE LATA 430,00  0,0000 5,03    2.162,90Total do Fornecedor: 16.681,02SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     (19935)7 Amendoim Cru com Pele 500g.Apresentação: Pacote com 500g.Características: Constituído de grãos inteiros, sãos, limpos e deprimeira qualidade. Validade mínima de 4 meses a contar daentrega. - Marca: SUPER 10 PCT 757,00  0,0000 3,57    2.702,4913 Azeite de Oliva 100% Extra Virgem.Apresentação: Embalagem com 500 ml.Características: Com acidez máxima de 0,5%, (em ácido oleico),para temperar alimentos; Em conformidade  com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: MOLINOS UN 88,00  0,0000 10,70    941,6014 Azeitona verde em conserva.Apresentação: Embalagem plástica ou pote de vidro de 500gr (pesodrenado).Características: Inteira, com caroço.  Embalagem intacta contendoinformações do produto, marca do fabricante, data da fabricação evalidade. Produto com validade igual ou superior a 01 ano a contarda data de entrega. - Marca: LA VOLLETERA UN 293,00  0,0000 8,73    2.557,89

Lages,   20   de  Novembro   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL
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SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     (19935)35 Erva mate para chimarrão - Tradicional.Apresentação: Pacote de 500g.Características: Tipo PN1 (mín 70% de folhas), sem açucar.Embalagem intacta contendo informações do produto, marca dofabricante e data da fabricação. - Marca: REGINA PCT 566,00  0,0000 5,96    3.373,3644 Farinha de Rosca.Apresentação: Embalagem de 500gr.Características: Enriquerica com ferro e ácido fólico. Embalagemintacta contendo informações do produto, marca do fabricante, datada fabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a90 dias a contar da data de entrega. - Marca: JUREIA PCT 466,00  0,0000 3,44    1.603,0447 Fécula de Mandioca (Polvilho azedo).Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente de 01Kg.Características: Tipo I. Embalagem isenta de sujidades ou rasgos.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: CALDAO PCT 1.152,00  0,0000 3,57    4.112,6457 Leite condensado.Apresentação: Embalagem cartonada (tipo TetraPak) ou lata defolha de flandres igual ou superior a 395gr.Características: Embalagem intacta contendo informações doproduto, marca do fabricante, data da fabricação e validade.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: TIROL UN 3.979,00  0,0000 3,05    12.135,9566 Maionese.Apresentação: Frasco plástico ou embalagem tipo doypack de 1kg.Características: Zero de gordura trans. Embalagemhermeticamente vedada, contendo nome do produto, peso, data defabricação, data de vencimento e lote. Produto com validade igualou superior a 90 dias  a contar da data de entrega. - Marca: SOYA UN 847,00  0,0000 6,71    5.683,3775 Molho de pimenta vermelha.Apresentação: Frasco de polietileno ou vidro igual ou superior a150ml.Características: Embalagem hermeticamente vedada, contendonome do produto, peso, data de fabricação, data de vencimento elote. Produto com validade igual ou superior a 150 dias a contar dadata de entrega. - Marca: HEMMER UN 100,00  0,0000 2,06    206,0079 Óleo de soja .Apresentação: Embalagem 900 ml.Características: 100% refinado natural. Teor máximo de acidez de0,3% p/p. Embalagem em frasco ou garrafa PET contendoinformações do produto, marca do fabricante, data da fabricação evalidade. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contarda data de entrega. - Marca: COAMO UN 4.726,00  0,0000 3,24    15.312,2493 Vinagre de Álcool .Apresentação: Embalagem igual ou superior a 750 ml.Características: Fermentado acético de álcool e água, conservantemetabissulfito de sódio. Acidez volátil 4,0%. Acondicionado emgarrafas plásticas transparentes contendo informações sobre oproduto, marca do fabricante, data da fabricação e validade.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: HEINIG UN 1.279,00  0,0000 1,12    1.432,48

Total do Fornecedor: 50.061,06Total Geral: 370.281,55
Lages,   20   de  Novembro   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL


