
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.:  52/2018 - PR 121/2018121/201826/06/2018Folha:  1/3
       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:

AM ALIMENTOS LTDA.     (18041)21 Coxa e Sobrecoxa de Frango com osso.Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em embalagenstransparentes resistentes de 01 a 05Kg.Características: Embalagem contendo o local de origem do produto,peso, data de embalagem, data de vencimento e lote. Rotulado deacordo com a legislação vigente, com o nome e endereço doabatedouro, e registro no SIF. Produto com validade igual ousuperior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: LAR KG 82.500,00  0,0000 6,80    561.000,00
Total do Fornecedor: 561.000,00COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME     (18466)1 Abobrinha Verde.Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de materialplástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.Características: Tamanho médio, com peso médio entre 100 e300gr. Fisiologicamente bem desenvolvidas, em perfeito estado deconservação e manutenção. - Marca: IN NATURA KG 10.000,00  0,0000 1,50    15.000,002 Alho médio de Cabeça.Apresentação: Valor em Quilo. Entregue em embalagens de 100 a200gr.Características: Alho selecionado, tipo especial, classe 06. Deaparência fresca e sã, deve apresentar características do cultivarbem definidos, suficientemente desenvolvidos, com tamanho,aroma e sabor característicos. os bulbos devem estar inteiros,rotulados ou etiquetados com o peso líquido, data deacondicionamento e validade do produto. - Marca: ALHO BOM

KG 2.500,00  0,0000 12,80    32.000,00

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

121/201852/2018-PRPREGÃO PRESENCIAL16/07/2018Registro de Preços para a Aquisição de Frutas, Verduras, Ovos e Carnes para consumo nas Unidades Escolares Municipais. 
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lages,   16   de  Julho   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL
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COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME     (18466)3 Beterraba .Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de materialplástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil, sendo vetada autilização de caixas de madeira reutilizadas.Características: Tamanho médio, cada unidade pesando entre 200e 300gr. Fisiologicamente bem desenvolvidas, em perfeito estadode conservação e manutenção. - Marca: IN NATURA KG 20.000,00  0,0000 1,59    31.800,00

4 Cebola Branca Graúda.Apresentação: Valor em quilo, entregue em sacos resistentes de 01a 20Kg.Características: Categoria extra e classe média, pesando entre 100e 200gr cada unidade. Produto fresco, isento de defeitos externos einternos que prejudiquem o consumo. - Marca: IN NATURA KG 20.000,00  0,0000 1,59    31.800,005 Cenoura Fresca.Apresentação:  Valor em quilo, entregue em caixas de materialplástico retornável ou de madeira de até 20 kg de conteúdo útil.Sendo vedada a utilização de caixas de madeira reutilizadas.Características: Tipo Especial, classe média, pesando entre 70 e140gr cada unidade. Compacta, firme, de coloração uniforme,aroma, cor e sabor típico da  espécie. Em perfeito estado dedesenvolvimento e conservação. - Marca: IN NATURA KG 25.000,00  0,0000 1,59    39.750,00
6 Laranja Pêra.Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de materialplástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil, sendo vetada autilização de caixas de madeira reutilizadas.Características: In natura; aroma e cor da espécie e variedade,apresentar grau máximo de maturação. Estar livre deenfermidades, insetos e sujidades. não serão permitidos manchasou defeitos na casca. - Marca: IN NATURA KG 25.000,00  0,0000 1,29    32.250,00
9 Banana Caturra.Apresentação:  Valor em quilo, entregue em caixas de materialplástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.Características: Tipo 01, grupo especial. Fruta in natura, com 70%de maturação, sem danificações físicas e com casca íntegra. -Marca: IN NATURA KG 12.500,00  0,0000 1,15    14.375,0016 Banana Caturra.Apresentação:  Valor em quilo, entregue em caixas de materialplástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.Características: Tipo 01, grupo especial. Fruta in natura, com 70%de maturação, sem danificações físicas e com casca íntegra. -Marca: IN NATURA KG 37.500,00  0,0000 1,43    53.625,00Total do Fornecedor: 250.600,00COMERCIO DE OVOS CENTENARIO LTDA     (14043)10 Ovos de Galinha.Apresentação: Embalagem tipo bandeja polpa c/ 30 unidades.Características: Ovos de galinha selecionados, tamanho médio,com a casca limpa, integra (sem rachaduras) e sem deformação,deverá vir com selo de procedência e validade. O produto deveráser entregue com no mínimo 20 dias até a sua validade. - Marca:CENTENARIO BD 3.500,00  0,0000 8,75    30.625,00
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COMERCIO DE OVOS CENTENARIO LTDA     (14043)17 Ovos de Galinha.Apresentação: Embalagem tipo bandeja polpa c/ 30 unidades.Características: Ovos de galinha selecionados, tamanho médio,com a casca limpa, integra (sem rachaduras) e sem deformação,deverá vir com selo de procedência e validade. O produto deveráser entregue com no mínimo 20 dias até a sua validade. - Marca:CENTENARIO BD 10.500,00  0,0000 8,75    91.875,00

Total do Fornecedor: 122.500,00ELIETE FERREIRA DOS SANTOS DE CORDOVA EIRELI     (20895)8 Banana Branca kg.Apresentação:  Valor em quilo, entregue em caixas de materialplástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.Características: Fruta in natura, deve apresentar as característicasde cultivar bem definidas, fisiologicamente desenvolvidas, livres dedanos mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças. Deverá estarem perfeito estado de maturação e conservação, semdanificações físicas, e com casca íntegra. - Marca: IN NATURA KG 12.500,00  0,0000 1,80    22.500,00
15 Banana Branca kg.Apresentação:  Valor em quilo, entregue em caixas de materialplástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.Características: Fruta in natura, deve apresentar as característicasde cultivar bem definidas, fisiologicamente desenvolvidas, livres dedanos mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças. Deverá estarem perfeito estado de maturação e conservação, semdanificações físicas, e com casca íntegra. - Marca: IN NATURA KG 37.500,00  0,0000 1,80    67.500,00

Total do Fornecedor: 90.000,00Total Geral: 1.024.100,00

Lages,   16   de  Julho   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL


