
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO82.777.301/0001-9088501-900 - Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  66/2018 - PR 168/2018168/201817/09/2018Folha:  1/2O (a) Prefeito Municipal, ANTONIO CERON, no uso das contribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, avista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:HOMOLOGAR E ADJUDICAR PARCIALMENTE a presente Licitação nestes termos:01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Data da Adjudicação:f  )  Objeto da Licitaçãog )  Fornecedores e Itens Vencedores:
168/201866/2018-PRPREGÃO PRESENCIAL22/10/201831/10/2018Registro de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar Municipal.Sequência: 3

 Unid.  Qtdade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do ItemA.V. COMERCIO VAREJISTA LTDA     (20915)9 Salsicha de frango sem corante.Características Produto cárneo industrializado, obtido da emulsãode carne de frango, adicionado de ingredientes e condimentos(exceto pimenta); embutido em envoltório natural ou artificial ouprocesso de extrusão e submetido a um processo térmicoadequado. Não pode conter glúten e nem corante artificial. Deveráser preparada com carnes de frango em perfeito estado deconservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens,não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes deanimais bovinos, equinos e outras espécies de aves e nem autilização de gorduras provenientes de animais bovinos, equinos. Aporcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez porcento) em peso. O produto não deverá apresentar superfícieúmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou deconsistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.Embalagem primária: produto deve estar acondicionado empacotes de polietileno resistente e transparente com peso de 02 a03 Kg, hermeticamente fechado (vácuo). Embalagem secundária:caixa de papelão reforçada com no máximo 12 kg. Prazo deValidade: Mínimo 90 dias. Data de fabricação: de, no máximo, 30dias no ato da entrega. - Marca: COPACOL
KG 2500 - 6,30    15.750,00

11 Salsicha de frango sem corante.Características Produto cárneo industrializado, obtido da emulsãode carne de frango, adicionado de ingredientes e condimentos(exceto pimenta); embutido em envoltório natural ou artificial ouprocesso de extrusão e submetido a um processo térmicoadequado. Não pode conter glúten e nem corante artificial. Deveráser preparada com carnes de frango em perfeito estado deconservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens,não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes deanimais bovinos, equinos e outras espécies de aves e nem autilização de gorduras provenientes de animais bovinos, equinos. Aporcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez porcento) em peso. O produto não deverá apresentar superfícieúmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou deconsistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.Embalagem primária: produto deve estar acondicionado empacotes de polietileno resistente e transparente com peso de 02 a03 Kg, hermeticamente fechado (vácuo). Embalagem secundária:caixa de papelão reforçada com no máximo 12 kg. Prazo deValidade: Mínimo 90 dias. Data de fabricação: de, no máximo, 30dias no ato da entrega. - Marca: COPACOL
KG 7500 - 6,30    47.250,00

Total do Fornecedor: 63.000,00CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI     (21237)6 Farinha de milho fina - fubá.Apresentação: Embalagem primária em sacos de polietilenotransparente, atóxico; Pacote de 1Kg.Características: Produto 100% natural, sem glúten. Resultante damoagem do milho, processada termicamente a fim de oferecerpossibilidade de cozimento instantâneo. Isento de resíduos,impurezas, bolor e odor não característico.  Produto com validadeigual ou superior a 120 dias a contar da data de entrega. - Marca:SILOTI KG 10000 - 1,40    14.000,00
Lages,   31   de  Outubro   de   2018. --------------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO82.777.301/0001-9088501-900 - Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  66/2018 - PR 168/2018168/201817/09/2018Folha:  2/2CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI     (21237)7 Leite em pó integral instantâneo.Apresentação: Pacote de 01kg.Características: Leite integral desidratado enriquecido comvitaminas e ferro. Ingredientes: leite integral, vitaminas, minerais,lecitina de soja. Não contém glúten. Produto com validade igual ousuperior a 120 dias a contar da data de entrega. - Marca: DANKY PCT 3000 - 16,70    50.100,00Total do Fornecedor: 64.100,00JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP     (6662)4 Margarina vegetal com sal.Apresentação: Balde com 15Kg.Características: Margarina com sal composta com no mínimo 75%de lipídeos, refrigerada, produzida a parir de óleos vegetais,líquidos e hidrogenados. Produto com validade igual ou superior a90 dias a contar da data de entrega. - Marca: COAMO BAL 75 - 69,90    5.242,50Total do Fornecedor: 5.242,50Total Geral: 132.342,5002 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).Dotação(ões): 2.258.3.3.90.00.00.00.00.00 (82)
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