
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES                 CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 11.840.546/0001-7788501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  8/2017 - PR 22/201722/201719/04/2017Folha:  1/2

       O(a)  Pregoeiro,  RENO ROGERIO DE CAMARGO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelalegislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DELFES - ME     (6039)2 Açúcar branco refinado embalagens de 1 kg.  Deve apresentar-seisento de substâncias estranhas e/ou nocivas. Com prazo mínimode seis meses a contar da data de entrega. Embalados emplástico atóxico e termosselado. Embalagem declarando a marca,nome e endereço do empacotador, prazo de validade, número deregistro no órgão competente. Embalagem primária. - Marca:Sabor Doce PCT 1.400,00  0,0000 2,24    3.136,00
Total do Fornecedor: 3.136,00

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

22/20178/2017-PRPREGÃO PRESENCIAL25/05/2017AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE.
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lages,   25   de  Maio   de   2017. ----------------------------------------------------------------------RENO ROGERIO DE CAMARGOPREGOEIRO



ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES                 CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 11.840.546/0001-7788501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  8/2017 - PR 22/201722/201719/04/2017Folha:  2/2

NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     (17940)3 Café em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e saborcaracterísticos de café, tipo forte, apresentação moído. Embaladoa vácuo em pacote de 500 gramas, com data de fabricaçãomáxima de 2 meses anteriores à data de entrega. De primeiraqualidade, contendo identificação do produto, marca dofrabricante, data de fabricação e prazo de validade,  com selo depureza da associação brasileira da indústria do café - ABIC. Oproduto deverá ter registro no ministério da saúde e atender aportaria 451/97 do ministério da saúde e a resolução 12/78 dacomissão nacional de normas e padrões para alimentos - CNNPA.A embalagem deve conter externamente os dados deidentificação, procedência, informações nutricionais, número dolote, data de validade, quantidade de produto. Validade mínima de6 meses a partir da data de entrega. Este produto será analisado aamostra considerando cor, sabor e consistência. - Marca: duasmarias
PCT 3.000,00  0,0000 6,88    20.640,00

Total do Fornecedor: 20.640,00SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     (18349)4 Margarina vegetal cremosa, com sal, embalagens de 500 g. Teorde lipidios de forma precisa na embalagem, de 82%, podendoconter vitamina e  outras substancias permitidas, com aspecto cor,cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar daentrega, em pote plástico de 500 gramas cada, atóxico, embaladoem caixa de papelão reforçado, conforme portaria 372 desetembro de 1997 e suas alterações posteriores, produto sujeito averificação no ato da entrega aos procedimentos administrativosdeterminados pela ANVISA (Exige-se ficha técnica assinada peloresponsável técnico) - Marca: DELICIA
PT 720,00  0,0000 3,89    2.800,80

Total do Fornecedor: 2.800,80SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENTOS LTDA. ME.     (13127)1 Açúcar branco refinado embalagens de 5 kg. Deve apresentar-seisento de substâncias estranhas e/ou nocivas. Com prazo mínimode seis meses a contar da data de entrega. Embalados emplástico atóxico e termosselado. Embalagem declarando a marca,nome e endereço do empacotador, prazo de validade, número deregistro no órgão competente. Embalagem primária. - Marca:SABOR DOCE PCT 600,00  0,0000 11,30    6.780,00
Total do Fornecedor: 6.780,00Total Geral: 33.356,80

Lages,   25   de  Maio   de   2017. ----------------------------------------------------------------------RENO ROGERIO DE CAMARGOPREGOEIRO


