
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.:  28/2017 - PR 70/201770/201711/04/2017Folha:  1/10
       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:

AP OESTE DIST. COM. DE ALIM. LTDA.     (16822)1 AMIDO DE MILHO C/ 1 KG-Características técnicas: amido 100%puro, pó branco, fino e de fácil escoamento, não devendo estarempedrado e isento de sujidades. Não contém glúten.Embalagem: deve estar intacta,pacotes de 500 gr a 01 kg. Prazode validade: mínimo de 10 meses. Data de fabricação: de, nomáximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: AMAFIL KG 4.000,00  0,0000 3,08    12.320,0021 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEOCaracterísticas Técnicas: leite fluído integral desidratadoenriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: leite integral,vitaminas, minerais, lecitina de soja. Não contém glúten.Embalagem: pacotes de 01 kg. Prazo de validade: mínimo 12meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato daentrega. - Marca: LEO KG 1.500,00  0,0000 17,55    26.325,00
23 LEITE ZERO LACTOSECaracterísticas Técnicas: leite UHT semi desnatado, para dietascom restrição de lactose, que não exija armazenamento a frio.Ingredientes: leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes.Embalagem: Embalagem cartonada com capacidade de 01 litro.Prazo de validade: mínimo 04 meses. Data de fabricação: de, nomáximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: LANGUIRU LT 6.000,00  0,0000 3,10    18.600,00
25 MACARRÃO LONGO TIPO ESPAGUETECaracterísticas Técnicas: Macarrão de semolina tipo espaguete.Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade àpressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem postas naágua não devem turvá-la antes da cocção. Pós-cocção a massanão poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes depapel multifoliado, transparente, bem vedado, em embalagem de500 gr. Constar número do lote. Prazo de validade: mínimo 06meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato daentrega. - Marca: BORTOLINE

KG 10.000,00  0,0000 2,58    25.800,00

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

70/201728/2017-PRPREGÃO PRESENCIAL15/05/2017Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para consumo nas Unidades Escolares Municipais, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital.
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 
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AP OESTE DIST. COM. DE ALIM. LTDA.     (16822)27 MACARRÃO PARAFUSOCaracterísticas Técnicas: Macarrão de semolina, tipo parafuso.Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade àpressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem postas naágua não devem turvá-la antes da cocção. Pós-cocção a massanão poderá apresentar textura ou consistência de empapamento.Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes depapel multifoliado, transparente, bem vedado, em embalagem de500 gr. Constar número do lote. Prazo de validade: mínimo 06meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato daentrega. - Marca: BORTOLINE

KG 10.000,00  0,0000 2,58    25.800,00
Total do Fornecedor: 108.845,00BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS - ME     (19244)24 MACARRÃO CABELO DE ANJOCaracterísticas Técnicas: macarrão de semolina para sopa tipocabelo de anjo. 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 ouconsistência de empapamento. Embalagem: deve estar intacta,acondicionada em pacotes de papel multifoliado, transparente,bem vedado, em embalagem de 500 gr. Constar numero do lote.Prazo de validade: mínimo 06 meses. Data de fabricação: de, nomáximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: FLORIANI

KG 6.000,00  0,0000 4,05    24.300,00
26 MACARRÃO MIÚDO PARA SOPA (ARGOLINHA, AVE MARIA,CONCHINHA, LETRINHA)Características Técnicas: Macarrão de semolina. Não deveráapresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dosdedos. As massas alimentícias ao serem postas na água nãodevem turvá-la antes da cocção. Pós-cocção a massa não poderáapresentar textura ou consistência de empapamento. Embalagem:deve estar intacta, acondicionada em pacotes de papelmultifoliado, transparente, bem vedado, em embalagem de 500 gr.Constar número do lote. Prazo de validade: mínimo 06 meses.Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. -Marca: JOIA

KG 6.000,00  0,0000 2,70    16.200,00
29 MILHO PARA PIPOCACaracterísticas Técnicas: Milho para pipoca tipo 1, preparadoscom matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas eparasitos e de detritos animais ou vegetais. Embalagem: deveestar integra, pacotes de 500 gr. Prazo de validade: mínimo de 05meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato daentrega. - Marca: BIGBOIA KG 1.000,00  0,0000 3,75    3.750,00

Total do Fornecedor: 44.250,00CLEITON DE SOUZA COMERCIAL ME     (18632)7 BISCOITO SALGADO, CREAM-CRACKER-CaracterísticasTécnicas: biscoito obtido pela mistura e homogeneização dafarinha de trigo e amido de milho com água, acrescido de outrassubstâncias alimentícias, seguido por um processo controlado defermentação e cozimento. Ingredientes: farinha de trigo fortificadacom ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar,sal, extrato de malte, amido, fermentos, emulsificantes,melhorador de farinha. Contém glúten. Embalagem: pacotes defilme atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado,contendo peso líquido de 400 gramas. Deve constar número dolote. Prazo de validade: mínimo 8 meses. Data de fabricação: de,no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: PRODASA
KG 10.000,00  0,0000 5,50    55.000,00
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CLEITON DE SOUZA COMERCIAL ME     (18632)32 ACHOCOLATADO EM PÓCaracterísticas técnicas: com aparência em pó fino, cor marrom,odor característico, sabor próprio, alimento de preparoinstantâneo, enriquecido com vitaminas. Ingredientes: açúcar,cacau alcalino lecitinado, mistura vitamínica (vitamina A, vitaminaD, vitamina C, vitamina E, vitaminas B1, B2 e B6 e vitamina PP), esal. Não deve conter glúten. Diluição por cada 1 Kg: 8 Litros.Rendimento: 42 porções de 200ml. Embalagem: Embalagem: depoliéster metalizado laminado com polietileno de baixa densidade,deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, sendovedadas etiquetas sobrepostas. Prazo de validade: mínimo 11meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato daentrega. - Marca: LEO

KG 6.250,00  0,0000 6,50    40.625,00
35  BISCOITO DOCE, TIPO MARIACaracterísticas Técnicas: biscoito doce em formato redondo,estampado, de textura lisa, crocante. Ingredientes: farinha de trigoenriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar,açúcar invertido, amido, lecitina de soja, sal, bicarbonatos,aromatizantes. Contém glúten. Embalagem: pacotes de filmeatóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado,contendo peso líquido de 400 gramas. Deve constar número dolote. Prazo de validade: mínimo 08 meses. Data de fabricação: de,no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: PRODASA

KG 3.000,00  0,0000 5,35    16.050,00
36 BISCOITO DOCE - TIPO SORTIDOCaracterísticas Técnicas: biscoito doce, crocante, com formatos esabores variados. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,queimados, de características organolépticas anormais e que sequebrem com facilidade. Ingredientes: farinha de trigo enriquecidacom ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, amido de milho,gordura vegetal hidrogenada, sal, bicarbonatos, corante, aromaartificial. Embalagem: até 800 gr. Prazo de validade: mínimo 08meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato daentrega. - Marca: PRODASA

KG 3.000,00  0,0000 5,28    15.840,00
42 ACHOCOLATADO EM PÓCaracterísticas técnicas: com aparência em pó fino, cor marrom,odor característico, sabor próprio, alimento de preparoinstantâneo, enriquecido com vitaminas. Ingredientes: açúcar,cacau alcalino lecitinado, mistura vitamínica (vitamina A, vitaminaD, vitamina C, vitamina E, vitaminas B1, B2 e B6 e vitamina PP), esal. Não deve conter glúten. Diluição por cada 1 Kg: 8 Litros.Rendimento: 42 porções de 200ml. Embalagem: Embalagem: depoliéster metalizado laminado com polietileno de baixa densidade,deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, sendovedadas etiquetas sobrepostas. Prazo de validade: mínimo 11meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato daentrega. - Marca: LEO

KG 18.750,00  0,0000 6,50    121.875,00
45  BISCOITO DOCE, TIPO MARIACaracterísticas Técnicas: biscoito doce em formato redondo,estampado, de textura lisa, crocante. Ingredientes: farinha de trigoenriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar,açúcar invertido, amido, lecitina de soja, sal, bicarbonatos,aromatizantes. Contém glúten. Embalagem: pacotes de filmeatóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado,contendo peso líquido de 400 gramas. Deve constar número dolote. Prazo de validade: mínimo 08 meses. Data de fabricação: de,no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: PRODASA

KG 9.000,00  0,0000 5,35    48.150,00
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CLEITON DE SOUZA COMERCIAL ME     (18632)46 BISCOITO DOCE - TIPO SORTIDOCaracterísticas Técnicas: biscoito doce, crocante, com formatos esabores variados. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,queimados, de características organolépticas anormais e que sequebrem com facilidade. Ingredientes: farinha de trigo enriquecidacom ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, amido de milho,gordura vegetal hidrogenada, sal, bicarbonatos, corante, aromaartificial. Embalagem: até 800 gr. Prazo de validade: mínimo 08meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato daentrega. - Marca: PRODASA

KG 9.000,00  0,0000 5,28    47.520,00
Total do Fornecedor: 345.060,00COMERCIAL STORINNY LTDA - EPP     (18474)8 CAFÉ 500 G-Características Técnicas: café em pó, homogêneo,torrado e moído, com no máximo 20% em peso de grãos comdefeitos, pretos, verdes ou ardidos, ausente de grãos fermentados,gosto predominante de café arábico, admitindo-se café robusta(conilon) no máximo 15%, com classificação de bebida mole àdura; cor castanho claro a moderado escuro, aroma e saborintensos, acidez baixa a moderada. Embalagem: acondicionadoem pacotes de 500 gramas, embalado a vácuo. Prazo de validade:Validade mínima de 10 meses. Data de fabricação: de, nomáximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: BOM DE PROSA

KG 500,00  0,0000 14,70    7.350,00
12 CREME DE BAUNILHACaracterísticas técnicas: Produto elaborado a partir da mistura dematérias primas selecionadas. Ingredientes: Açúcar, leite em póintegral, amido de milho, aroma natural de baunilha, corantenatural urucum INS 160b. Não deve conter Glúten. Diluição deágua por Kg 3:1. Rendimento por Kg: no mínimo 3,7 litros.Embalagem: pacotes de polietileno leitoso, atóxico, capacidadepara 1 Kg. Prazo de validade: mínimo de 11 meses. Data defabricação: de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca:QUALIMAX

KG 5.000,00  0,0000 6,94    34.700,00
Total do Fornecedor: 42.050,00GIZELE REGINA DA SILVA ME     (17243)4 BEBIDA IOGURTE MORANGO-Características técnicas: Não deveconter glúten. Ingredientes: Açúcar, leite em pó, amido modificado,óleo vegetal refinado, lecitina de soja, morango desidratado empó, aroma natural de morango, aroma natural de iogurte, sal.Diluição por Kg: 4:1. Rendimento por Kg: 4,8 litros. Embalagem:acondicionada em pacotes de polietileno leitoso, atóxico com 1 kgcada. Prazo de validade: mínimo 12 meses. Data de fabricação:de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: BOA SAFRA KG 3.000,00  0,0000 19,45    58.350,00

14 DOCE DE LEITE, SEM SORO DE LEITE NA COMPOSIÇÃOCaracterísticas Técnicas: Deve ser fabricado com matérias primassãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos e em perfeitoestado de conservação. Não deverá ter grumos de açúcar, caldade caramelo, bolor e estufamento, massa heterogênea ecoloração não característica. Ingredientes: Leite, açúcar,estabilizante, conservante. Não contém glúten.  Embalagem:Potes de plástico, resistente, com tampa hermeticamente fechadacom lacre de proteção, intacta, contendo 400gr de peso. Deveraconstar número do lote. Prazo de validade: Mínimo 05 mesesData de fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. -Marca: TERRA VIVA
KG 6.000,00  0,0000 8,87    53.220,00
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GIZELE REGINA DA SILVA ME     (17243)15 FARINHA DE MANDIOCA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:GRUPO: FARINHA SECA, SUBGRUPO: EXTRAFINA, CLASSE:BRANCA TIPO 1. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MISTURAS,RESÍDUOS, IMPUREZAS, ODOR FORTE E INTENSO NÃOCARACTERÍSTICO DO PRODUTO E COLORAÇÃO ANORMAL.EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENOTRANSPARENTE, ATÓXICO, PACOTES DE 1 KG.TRANSPORTE: DEVEM SER TRANSPORTADOS EM VEÍCULOSFECHADOS OU ABERTOS COBERTOS COM LONA. PRAZO DEVALIDADE: MÍNIMO 6 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO30 DIAS. - Marca: MANDIM

KG 8.000,00  0,0000 3,30    26.400,00
19 FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS - CEREALCaracterísticas Técnicas: produto obtido a partir do grão de milho,cozido, seco, laminado e tostado, com calda açucarada, eenriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: Milho, açúcar,sal, estabilizante: lecitina de soja, vitaminas: A, B1, B2, B6, B12,C, niacina, ácido fólico e minerais: ferro e zinco. Contém glúten.Rendimento: 1 Kg de produto = 33,3 porções de 30 gramas.Embalagem: Saco de polietileno com 1 Kg. Prazo de validade:mínimo 12 meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias noato da entrega. - Marca: GOLD FLAKES

KG 6.000,00  0,0000 6,59    39.540,00
Total do Fornecedor: 177.510,00JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP     (6662)22 LEITE LONGA VIDA INTEGRALCaracterísticas Técnicas: Leite longa vida integral, pasteurizadoque não exija armazenamento a frio. Aspecto líquido próprio, odore sabor característico. Embalagem: Embalagem cartonada comcapacidade de 01 litro. Prazo de validade: mínimo 04 meses. Datade fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca:Terra Viva LT 25.000,00  0,0000 2,67    66.750,00
Total do Fornecedor: 66.750,00NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME     (16817)34 ARROZ PARBOILIZADOCaracterísticas técnicas: Grupo: beneficiado, Subgrupo:parboilizado, Classe: longo fino, Tipo I. O produto não deveapresentar grãos disformes, percentuais de impureza acima de5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), cheiro forte,intenso e não característico. Não deve apresentar preparaçãodietética final inadequada - empapamento. Embalagem: deveestar intacta, em polietileno atóxico e transparente contendo 01 kgde peso líquido, reembalados em fardos plásticos reforçados deaté 30 kg. Prazo de validade: mínimo 10 meses. Data defabricação: de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca:CATARINÃO

KG 17.500,00  0,0000 1,81    31.675,00
44 ARROZ PARBOILIZADOCaracterísticas técnicas: Grupo: beneficiado, Subgrupo:parboilizado, Classe: longo fino, Tipo I. O produto não deveapresentar grãos disformes, percentuais de impureza acima de5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), cheiro forte,intenso e não característico. Não deve apresentar preparaçãodietética final inadequada - empapamento. Embalagem: deveestar intacta, em polietileno atóxico e transparente contendo 01 kgde peso líquido, reembalados em fardos plásticos reforçados deaté 30 kg. Prazo de validade: mínimo 10 meses. Data defabricação: de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca:CATARINAO

KG 52.500,00  0,0000 1,81    95.025,00
Total do Fornecedor: 126.700,00Lages,   15   de  Maio   de   2017. ----------------------------------------------------------------------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.:  28/2017 - PR 70/201770/201711/04/2017Folha:  6/10
P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LT     (19245)9 CANJIQUINHA DE MILHO, QUIRERA.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SUBPRODUTO DO GRÃO DEMILHO DE COR AMARELA, FINA, LIVRE DE UMIDADE EFRAGMENTOS ESTRANHOS, COM SABOR E ODORCARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM: DEVEM SER DEPOLIETILENO ORIGINAL DO FABRICANTE. PACOTES DE 1KG.TRANSPORTE: DEVEM SER TRANSPORTADOS EM VEÍCULOSFECHADOS OU ABERTOS COBERTOS COM LONA.PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 4 MESES.DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO 30 DIAS. - Marca: SILOTI

KG 10.000,00  0,0000 1,10    11.000,00
18 FERMENTO EM PÓ QUÍMICOCaracterísticas Técnicas: pó fino de coloração branca, odorcaracterístico, que pela influência do calor e/ou da umidade,produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas,aumentando-lhes o volume e a porosidade. Ingredientes: amido demilho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato desódio e carbonato de cálcio. Embalagem: deve estar intacta, com100 gr de peso. Deve constar número do lote. Prazo de validade:mínimo de 06 meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 diasno ato da entrega. - Marca: BOLO BOM

KG 500,00  0,0000 15,34    7.670,00
30 SALCaracterísticas Técnicas: sal refinado iodado com granulaçãouniforme e com cristais brancos. Não deve apresentar sujidades emisturas inadequadas. Umidade máxima de 0,2%. Embalagem:sacos de polietileno transparente, pacotes de 1 Kg. Prazo devalidade: mínimo de 11 meses. Data de fabricação: de, nomáximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: POP KG 10.000,00  0,0000 0,78    7.800,00
38 EXTRATO DE TOMATECaracterísticas Técnicas: preparado com frutos maduros,escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O produto deve estarisento de fermentações e não indicar processamento defeituoso.Não contém glúten. Ingredientes: Polpa de tomate, sal e/ açúcar.Embalagem: sachê com até 340 gr; deverá contar número do lote.Prazo de validade: mínimo 06 meses. Data de fabricação: de, nomáximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: BONARE KG 3.750,00  0,0000 3,49    13.087,50
39 FARINHA DE CEREAIS - SABORES VARIADOSCaracterísticas Técnicas: alimento de preparo instantâneo, paraalimentação infantil, fonte de vitaminas e minerais. Aspecto seco,odor e sabor característico. Sabores variados (arroz, aveia emilho). Embalagem: pacotes de até 300 gr. Prazo de validade:mínimo 10 meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias noato da entrega. - Marca: ALL NUTRI KG 1.250,00  0,0000 12,70    15.875,00
48 EXTRATO DE TOMATECaracterísticas Técnicas: preparado com frutos maduros,escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O produto deve estarisento de fermentações e não indicar processamento defeituoso.Não contém glúten. Ingredientes: Polpa de tomate, sal e/ açúcar.Embalagem: sachê com até 340 gr; deverá contar número do lote.Prazo de validade: mínimo 06 meses. Data de fabricação: de, nomáximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: BONARE KG 11.250,00  0,0000 3,49    39.262,50
49 FARINHA DE CEREAIS - SABORES VARIADOSCaracterísticas Técnicas: alimento de preparo instantâneo, paraalimentação infantil, fonte de vitaminas e minerais. Aspecto seco,odor e sabor característico. Sabores variados (arroz, aveia emilho). Embalagem: pacotes de até 300 gr. Prazo de validade:mínimo 10 meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias noato da entrega. - Marca: ALL NUTRI KG 3.750,00  0,0000 12,70    47.625,00

Total do Fornecedor: 142.320,00Lages,   15   de  Maio   de   2017. ----------------------------------------------------------------------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.:  28/2017 - PR 70/201770/201711/04/2017Folha:  7/10
PLANETA COMERCIAL LTDA     (19975)10 COMPOSTO LACTEO ABACAXI-Características Técnicas:alimento de preparo instantâneo, enriquecido com vitaminas eFerro. Ingredientes: Açúcar, leite em pó desnatado, soro de leiteem pó, flocos finos de cereais (trigo, cevada e aveia, polpa deabacaxi desidratada, vitaminas A, C e D, aromatizantes. Diluiçãopor Kg: 5:1. Rendimento por kg: 5,6 litros. Embalagem: depoliéster metalizado laminado com polietileno de baixa densidadedevendo estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazode validade: mínimo 11 meses. Data de fabricação: de, nomáximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: Tecsabor

KG 2.500,00  0,0000 23,27    58.175,00
11 COMPOSTO LÁCTEO COM CEREAIS, CAFÉ E CACAUCaracterísticas Técnicas: alimento de preparo instantâneo,enriquecido com vitaminas e Ferro. Ingredientes: açúcar, leite empó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, flocos finosde cereais (trigo, cevada e aveia), café solúvel em pó, cacaualcalino lecitinado, vitaminas C, A e D, ferro. Diluição por Kg: 5:1.Embalagem: de poliéster metalizado laminado com polietileno debaixa densidade devendo estar intacta, acondicionada em pacotesde 1 kg. Prazo de validade: mínimo 11 meses.  Data defabricação: de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca:Tecsabor

KG 2.500,00  0,0000 23,40    58.500,00
20 GELATINA NATURAL - SABORES VARIADOSCaracterísticas Técnicas: Ingredientes: açúcar, gelatinacomestível, sal refinado, acidulante, estabilizante, corante,aromatizada. Não deve conter glúten. Diluição de água por Kg 6:1.Rendimento por Kg: 6,8 litros. Embalagem: polietileno atóxico, deaté 1 kg. Prazo de validade: mínimo 10 meses. Data defabricação: de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca:Léo KG 6.000,00  0,0000 6,30    37.800,00

Total do Fornecedor: 154.475,00REDE COMPRE BEM EIRELI EPP     (19976)2 ALIMENTO A BASE DE SOJA ORIGINAL LT-CaracterísticasTécnicas: alimento a base de soja, original, sem lactose, rico emvitaminas. Não contém glúten. Embalagem: embalagemcartonada, com capacidade para 1 litro. Prazo de validade: mínimo04 meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato daentrega. - Marca: LACTO LT 1.000,00  0,0000 3,90    3.900,003 AVEIA EM FLOCOS FINOS -Características Técnicas: Deveapresentar aspecto, cheiro e sabor característico. Não deveapresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório,coloração escura e misturas. Embalagem: Deve ser intacta, comaté 500gr. O produto deve estar acondicionado em pacotes depolietileno atóxico ou papel atóxico; resistente e hermeticamentevedado. Prazo de validade: Mínimo de 06 meses. Data defabricação: de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca:APTI
KG 600,00  0,0000 6,00    3.600,00

13 DOCE DE FRUTAS, VÁRIOS SABORESCaracterísticas Técnicas: produto cremoso obtido pela mistura eprocessamento adequado da polpa da fruta e outros ingredientes.Deve possuir aspecto cremoso, odor e sabor característico.Ingredientes: polpa de frutas, açúcar, acidulante, conservante. Nãocontém glúten. Embalagem: potes de plástico com tampahermeticamente fechada e lacre de proteção, deve estar intacta,com 400 gr. Constar número do lote. Prazo de validade: mínimo06 meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato daentrega. - Marca: NATUREL
KG 6.000,00  0,0000 5,09    30.540,00

Lages,   15   de  Maio   de   2017. ----------------------------------------------------------------------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.:  28/2017 - PR 70/201770/201711/04/2017Folha:  8/10
REDE COMPRE BEM EIRELI EPP     (19976)16 FARINHA DE MILHO FINO-FUBÁCaracterísticas Técnicas: pó fino homogêneo, coloração amarela,odor e sabor característico de milho, produto 100% natural, semglúten. Isento de resíduos, impurezas, bolor e odor nãocaracterístico. Embalagem: saco plástico atóxico, transparente,limpos, não violados e resistentes, pacotes de 1 Kg. Prazo devalidade: mínimo 05 meses. Data de fabricação: de, no máximo,30 dias no ato da entrega. - Marca: DOM PEDRO KG 10.000,00  0,0000 1,09    10.900,00

17 FARINHA DE TRIGOCaracterísticas Técnicas: farinha especial, tipo 1, enriquecida comferro e ácido fólico. Produto obtido a partir da moagem de grãos detrigo sãos e limpos. Pó branco, fino e de fácil escoamento. Nãopoderá estar úmida, fermentada, nem rançosa. Não deveráapresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formaçãode grumos, resíduos ou impurezas. Embalagem: deve estarintacta, pacotes plásticos transparente atóxico ou de papel originaldo fabricante; embalagem de 1 kg. Prazo de validade: mínimo 06meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias no ato daentrega. - Marca: FIDALGA
KG 12.000,00  0,0000 1,47    17.640,00

31 VINAGRE DE ÁLCOOLCaracterísticas Técnicas: fermentado acético de álcool hidratado eágua potável. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada emgarrafas plásticas com 900 ml. Deve constar o número do lote.Prazo de validade: mínimo 08 meses. Data de fabricação: de, nomáximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: CHEMIN UN 3.000,00  0,0000 1,07    3.210,0033 AÇÚCAR REFINADOCaracterísticas técnicas: Produto processado da cana-de-açúcarcom moagem refinada, isento de fermentações, umidade, bolor,de matéria terrosa, de parasitas e detritos vegetais ou animais,tendo aspecto próprio do tipo do açúcar, cor própria, cheiro próprioe sabor doce. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada emembalagem atóxica de 01 kg cada, pacote de polietileno leitoso outransparente. Prazo de validade: mínimo de 10 meses. Data defabricação: de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca:ALTO ALEGRE
KG 8.750,00  0,0000 2,27    19.862,50

40 FEIJÃO PRETOCaracterísticas Técnicas: Tipo 1, Grupo 1,Classe preto, grão novo.Isento de matérias estranhas, impurezas (será admitido até 2% deimpurezas e matérias estranhas), insetos vivos ou mortos. Nãopoderá apresentar grãos disformes e/ou torrados, bolor, mofo,caruncho e rendimento inadequado. Umidade máxima de 15%.Embalagem: saco plástico transparente, atóxico, não violado,resistente, pacote de 1 kg; reembalados em fardos de 30 kg.Prazo de validade: mínimo 06 meses. Data de fabricação: de, nomáximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: NOTA MIL
KG 7.500,00  0,0000 3,05    22.875,00

41 ÓLEO DE SOJA REFINADOCaracterísticas Técnicas: óleo de soja refinado, 100% natural,obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário. Nãodeve apresentar mistura de outros óleos e cheiro forte.Embalagem: garrafa plástica em PET, contendo 900ml,reembalados em caixas de papelão com 20 unidades. Não deveapresentar embalagem com ferrugem, amassada ou comvazamentos. Prazo de validade: mínimo 06 meses. Data defabricação: de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca:LEVE
UN 7.500,00  0,0000 3,03    22.725,00

Lages,   15   de  Maio   de   2017. ----------------------------------------------------------------------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.:  28/2017 - PR 70/201770/201711/04/2017Folha:  9/10
REDE COMPRE BEM EIRELI EPP     (19976)43 AÇÚCAR REFINADOCaracterísticas técnicas: Produto processado da cana-de-açúcarcom moagem refinada, isento de fermentações, umidade, bolor,de matéria terrosa, de parasitas e detritos vegetais ou animais,tendo aspecto próprio do tipo do açúcar, cor própria, cheiro próprioe sabor doce. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada emembalagem atóxica de 01 kg cada, pacote de polietileno leitoso outransparente. Prazo de validade: mínimo de 10 meses. Data defabricação: de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca:ALTO ALEGRE

KG 26.250,00  0,0000 2,27    59.587,50
50 FEIJÃO PRETOCaracterísticas Técnicas: Tipo 1, Grupo 1,Classe preto, grão novo.Isento de matérias estranhas, impurezas (será admitido até 2% deimpurezas e matérias estranhas), insetos vivos ou mortos. Nãopoderá apresentar grãos disformes e/ou torrados, bolor, mofo,caruncho e rendimento inadequado. Umidade máxima de 15%.Embalagem: saco plástico transparente, atóxico, não violado,resistente, pacote de 1 kg; reembalados em fardos de 30 kg.Prazo de validade: mínimo 06 meses. Data de fabricação: de, nomáximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: NOTA MIL

KG 22.500,00  0,0000 3,05    68.625,00
51 ÓLEO DE SOJA REFINADOCaracterísticas Técnicas: óleo de soja refinado, 100% natural,obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário. Nãodeve apresentar mistura de outros óleos e cheiro forte.Embalagem: garrafa plástica em PET, contendo 900ml,reembalados em caixas de papelão com 20 unidades. Não deveapresentar embalagem com ferrugem, amassada ou comvazamentos. Prazo de validade: mínimo 06 meses. Data defabricação: de, no máximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca:LEVE

UN 22.500,00  0,0000 3,03    68.175,00
Total do Fornecedor: 331.640,00SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PROD, ALIMENTOS E EQUI     (15501)37 CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA -SABORES VARIADOSCaracterísticas Técnicas: produto não fermentado, não alcoólico,homogeneizado, não contém glúten, diluído em água e semadição de açúcar. Elaborado a partir de frutas sadias.Ingredientes: água, suco de fruta concentrado, acidulante, ácidocítrico, conservador, benzoato de sódio e aroma idêntico aonatural. Embalagem: garrafa pet de 01 litro. Prazo de validade:mínimo 06 meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias noato da entrega. - Marca: BELA ISCHIA

LT 2.500,00  0,0000 6,89    17.225,00
47 CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA -SABORES VARIADOSCaracterísticas Técnicas: produto não fermentado, não alcoólico,homogeneizado, não contém glúten, diluído em água e semadição de açúcar. Elaborado a partir de frutas sadias.Ingredientes: água, suco de fruta concentrado, acidulante, ácidocítrico, conservador, benzoato de sódio e aroma idêntico aonatural. Embalagem: garrafa pet de 01 litro. Prazo de validade:mínimo 06 meses. Data de fabricação: de, no máximo, 30 dias noato da entrega. - Marca: BELA ISCHIA

LT 7.500,00  0,0000 6,89    51.675,00
Total do Fornecedor: 68.900,00

Lages,   15   de  Maio   de   2017. ----------------------------------------------------------------------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.:  28/2017 - PR 70/201770/201711/04/2017Folha:  10/10
SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENTOS LTDA ME     (15732)5 BISCOITO DOCE INTEGRAL - TIPO MARIA 400 G-CaracterísticasTécnicas: biscoito doce em formato redondo, estampado, detextura lisa, crocante. Ingredientes: farinha de trigo integralenriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecidacom ferro e ácido fólico, açúcar mascavo, gordura vegetal, amido,açúcar invertido, sal e aromatizantes, estabilizante, fermento.Contém glúten. Embalagem: pacotes de filme atóxico, duplaembalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo pesolíquido de 400 gramas. Deve constar número do lote. Prazo devalidade: mínimo 08 meses. Data de fabricação: de, no máximo,30 dias no ato da entrega. - Marca: ORQUIDEA

KG 2.000,00  0,0000 6,99    13.980,00
6 BISCOITO DOCE INTEGRAL SABORCHOCOLATE-Características Técnicas: biscoito doce em formatoredondo, estampado, de textura lisa, crocante, coloraçãocaracterística de chocolate. Ingredientes: farinha de trigo integralenriquecida com trigo e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,amido, açúcar invertido, cacau em pó, soro de leite, sal,aromatizante, estabilizante, fermento, melhorador de farinha ecorante. Contém glúten. Embalagem: pacotes de filme atóxico,dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendopeso líquido de 400 gramas. Deve constar número do lote. Prazode validade: mínimo 08 meses. Data de fabricação: de, nomáximo, 30 dias no ato da entrega. - Marca: ORQUIDEA

KG 2.000,00  0,0000 7,99    15.980,00
28 MARGARINA SEM SALCaracterísticas Técnicas: produto obtido de óleos vegetais líquidose interesficado e outros ingredientes, com aspecto cremoso, coramarela clara, odor e sabor amanteigado característico. Com nomínimo 65% de lipídios. Não deve apresentar massa nãocremosa, cheiro desagradável, cor não característica do produto.Embalagem: pote plástico resistente, contendo 500 gramas. Prazode validade: mínimo 6 meses. Data de fabricação: de, no máximo,30 dias no ato da entrega. - Marca: COAMO

KG 10.000,00  0,0000 5,90    59.000,00
Total do Fornecedor: 88.960,00Total Geral: 1.697.460,00

Lages,   15   de  Maio   de   2017. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL


