
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.:  16/2018 - PR 22/201822/201820/04/2018Folha:  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:

JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DELFES - ME     (6039)2 Margarina Vegetal 15kg.Apresentação: Balde com 15kg.Características: Produto refrigerado, produzido à partir de óleosvegetais, líquidos e hidrogenados, com sal, lecitina de soja, ácidolático, sorbato de potássio e benzoato de sódio, ácido cítrico eBHT, sem adição de água, com 75% a 80% de lipídios, vitaminadae cremosa. Não contém glutén. Produto com validade igual ousuperior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: COAMO BAL 12,00  0,0000 79,00    948,00
3 Pré-Mescla Mistura P/Preparo Pão Francês 25kg.Apresentação: Pacote com 25kg.Características: Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida comferro e ácido fólico, sal, açúcar, estabilizantes: ésteres de ácidodiacetil tartárico e mono e diglicerídeos de ácidos graxos eestearoil-2-lactil lactato de cálcio e polisorbato 80 e melhoradoresde farinha: ácido ascórbico e azodicarbonamida. Contém Glúten.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: SANANDUVA PCT 228,00  0,0000 56,10    12.790,80
5 Reforçador 20kg.Apresentação: Caixa com 20kg.Características: Ingredientes: Amido de milho (geneticamentemodificado a partir de Bacillus thuringiensis e/ou Streptomycesviridochromogenes e/ou Agrobacterium tumefasciens e/ou Zeamays), estabilizantes: estearoil-2-lactil lactato de cálcio e/oupolisorbato 80 e melhorador de farinha ácido ascórbico. ContémGlúten. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contarda data de entrega. - Marca: BUNG CX 12,00  0,0000 179,00    2.148,00

10 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: FERMIX UN 1.032,00  0,0000 18,90    19.504,80
Total do Fornecedor: 35.391,60

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

22/201816/2018-PRPREGÃO PRESENCIAL10/05/2018Registro de Preços para Aquisição de Insumos para Fabricação de Pães para os Funcionários do Pronto Atendimento Municipal e Outros Setores da Secretaria Municipal de Saúde.
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lages,   10   de  Maio   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL
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PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI     (18686)1 Apresentação: Pacote com 5 Kg.Características: Especial de origem vegetal,  constituídofundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar; aspectosólido; cor branca; odor e sabor próprio do produto.  Emembalagem intacta, isento de fermentação, de matéria terrosa, deparasitas e de detritos vegetais ou animais. O produto deverá serentregue com no mínimo 180 dias até a sua validade. - Marca:SABOR DOCE PCT 360,00  0,0000 10,39    3.740,40

4 Farinha de Trigo "Tipo 1" C/25kg.Apresentação: Pacote com 25kg.Características: Ingredientes: Farinha de trigo tipo 1, ferro, ácidofólico e melhoradores de farinha: ácido ascórbico, peróxido debenzoíla e azodicarbonamida. Contém Glúten. Produto comvalidade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. -Marca: GARDENIA PCT 312,00  0,0000 49,60    15.475,20
6 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:GARCA

PCT 192,00  0,0000 1,35    259,20
9 Óleo de soja.Apresentação: Embalagem 900 ml.Características: 100% refinado natural. O pruduto deveraapresentar aspecto, cor, cheiro e sabor peculiares e deverá estarisento de ranço e outras características indesejáveis. Como óleorefinado deverá apresentar teor máximo de acidez de 0,3% p/p.Embalagem em frasco ou garrafa PET contendo informações doproduto, marca do fabricante, data da fabricação e validade. Oproduto deverá ser entregue com no mínimo 120 dias até a suavalidade. - Marca: CAMERA

UND 360,00  0,0000 3,49    1.256,40
Total do Fornecedor: 20.731,20SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     (18349)7 Saco Tipo Plástico 40cmX60cmX0,10mm.Apresentação: Pacote com 1kg. Transparente, de polietileno, semfuros, liso, atóxico. Finalidade: acondicionamento de pães. - Marca:ORLEPLAST PCT 78,00  0,0000 18,00    1.404,008 Saco Tipo Plástico 30cmX45cmX0,10mm.Apresentação: Pacote com 1kg. Transparente, de polietileno, semfuros, liso, atóxico. Finalidade: acondicionamento de pães. - Marca:ORLEPLAST PCT 78,00  0,0000 15,80    1.232,40Total do Fornecedor: 2.636,40Total Geral: 58.759,20

Lages,   10   de  Maio   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL


