
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES    CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 13.668.709/0001-0188501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  14/2017 - PR 27/201727/201731/08/2017Folha:  1/2
       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:

 LOTE:  1JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DELFES-ME.     (6013)1 ÁGUA MINERAL de 20 litros (galão) com vasilhame, retornável.Água mineral natural, sem gás, validade de 3 meses a partir dadata de fabricação, peso 20kg, dimensões: 27x50cm. - Marca:PURIS UN 1,00  0,0000     6,17 6,172 ÁGUA MINERAL sem gás , embalagem com 510ml, fardo com 12unidades. - Marca: PUREZA VITAL FAR 16,00  0,0000     21,60 345,603 BISCOITO DOCE, amanteigado, tipo rosquinha, sabor leite,embalagem com no mínimo 300g, fabricado a partir de matériaprima de primeira qualidade sãs e limpas. Na embalagem deveráconstar data de fabricação, validade e número do lote do produto.- Marca: ELBIS PCT 10,00  0,0000     6,42 64,204 BISCOITO SALGADO, (tipo cream cracker), composição básica:farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demaissubstâncias permitidas. Acondicionada em embalagens depolipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo400g. A embalagem deverá conter externamente os dados deidentificação e procedência, informação nutricional, número dolote, data de validade, quantidade do produto. O produto deveráapresentar validade mínima de 06 meses a partir da data deentrega na unidade requisitante, embalagem com no mínimo400g. - Marca: PRODASA
PCT 14,00  0,0000     4,54 63,56

5 BOLO DOCE, com no mínimo 20 pedaços, que deverá ser feitode farinha de trigo especial, enriquecida com ácido fólico, podendoser de laranja, milho, cenoura e mesclado com achocolatado;assado em formato retangular, apresentar cobertura e/ou recheioe deverá ser embalado em embalagem plástica transparente, comamarrilho de metal ou plástico, apresentando peso mínimo de 1kge data de validade. O produto deve ter validade mínima de 15 diasa contar da data de fabricação.CAFÉ EM PÓ extra forte, elaborado com grãos de altíssimaqualidade; produto devidamente selecionado, beneficiado, torradoe moído, embalado a vácuo em pacotes com 500 gramas de pesolíquido, devidamente rotulado conforme legislação vigente comselo de pureza Abic; este produto será analisado a amostraconsiderando a cor, sabor e consistência; pacote com 500g. -Marca: DE LIZ
KG 20,00  0,0000     20,83 416,60

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

27/201714/2017-PRPREGÃO PRESENCIAL11/10/2017Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Consumo, Equipamentos e Serviços para utilização no Projeto Acalento da Secretaria de Assistência Social e Habitação, conforme Resolução n° 042/2016/CMDCA - FIA - CONTA: BB - FAS - PROJETO ACALENTO - n° 64.381-5. Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lages,   11   de  Outubro   de   2017. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES    CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 13.668.709/0001-0188501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  14/2017 - PR 27/201727/201731/08/2017Folha:  2/2
 LOTE:  1JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DELFES-ME.     (6013)6 Apresentação: Pacote com 500 gramasCaracterísticas: Extra forte, homogêneo, torrado e moido. Oproduto deverá apresentar selo de pureza ABIC; Embalado ávácuo, com no maximo 20% em peso de grãos com defeito,pretos, verdes ou ardidos e ausente de grãos fermentados, gostopredominante de café arábico. Acidez baixa a moderada. Oproduto deve estar em conformidade com a Resolução 277 de22/09/05 da Agência Nacional da Vigilância Sanitária do MS eInstrução Normativa n°8 de 11/07/03 do Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento. O produto deverá ser entregue com nomínimo 180 dias até a sua validade. - Marca: PELÉ

PCT 9,00  0,0000     8,76 78,84
7 REFRIGERANTE, ingredientes: água gaseíficada, açúcar, extratode noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS338 earoma natural, não contém glúten, embalagem com 2 litros. -Marca: MAX WILLIAM UN 20,00  0,0000     6,20 124,00Total do Fornecedor: 1.098,97 LOTE:  12SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME     (7627)47 NOTEBOOK, 8Gb RAM, 1Tb Hd, w 8.1,  tela mínima: LED 14.0''resolução Hd, processador 5200u (3m cache, 2.2 ghz até 2.7ghz), memória RAM 8gb DDR3l 1600 (8gbx1), drive óptico:DVD+/-RW, sistema operacional Windows 8.1 ou superior, placade vídeo: 820m 2Gb DDR3l, microfone integrado, leitor de cartõesde memória: cartão de memória (sd, sdhc, sdxc), teclado: padrãoABNT, mouse: touchpad eletrostático, barramento doprocessador: 5 Gt/s, alto-falante: 2, wireless, bluetooth: versão4.0, placa de rede: RJ45 - 10/100 ethernet, conexões: 1x usb 3.0;2x usb 2.0; 1x hdmi 1.4a; 1x RJ-45, bateria: 40 whr, 4 células,duração: até 7 horas, peso: 2.0 kg, dimensões (lxaxp): 34,6 x 2,5x 25,4cm, garantia mínima do fornecedor de 12 meses. - Marca:ACER ASPIRE F15

UN 1,00  0,0000     3.800,00 3.800,00
Total do Fornecedor: 3.800,00Total Geral: 4.898,97

Lages,   11   de  Outubro   de   2017. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL


