MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 18.868/2018
Pregão Presencial nº. 066/2018
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por delegação
de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos
elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e considerando a inexistência de
recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº.
10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº.
80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo
o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as empresas participantes abaixo
discriminadas.
Item

01

Item

Qtd.

Unid.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Achocolatado em pó embalagem de 400
gramas, achocolatado, apresentação em pó, de
1ª qualidade, sabor chocolate. Ingredientes:
Açúcar, cacau, extrato de malte, sal, leite em pó
desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A,
300
Unid.
APTI
R$ 5,20
B1, B2, B6, C, D3 e PP), estabilizante, lecitina
de soja e aromatizantes. Contém glúten.
Características adicionais instantâneo, solúvel,
prazo validade 06 meses. embalagem
individual de 400g.
Itens acima: BATUISA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME.
CNPJ. 02.656.185/0001-12
Qtd.

Unid.

02

250

Pct.

03

500

Unid.

Descrição do Objeto
Açúcar cristal, pacote plástico com peso de
5kg, obtido da cana de açúcar, com aspecto cor
e cheiro próprio e sabor doce, com teor de
sacarose mínimo de 99,3% p/p, admitindo
umidade máxima de 0,3% p/p, sem
fermentação, isento de sujidades, parasitas,
materiais terrosos e detritos animais ou
vegetais.
Café em pó tradicional, pacote de plástico
com 500g, torrado e moído, constituído de café
tipo 8 na cob classificação oficial brasileira;
com embalagem almofada ou atmosfera inerte
(sem vácuo); rotulagem impressa no pacote não
sendo tolerada a presença de etiqueta
autoadesiva com a descrição do produto. selo
de pureza ABIC

Marca

Valor
Unitário

São João

R$ 8,75

Aldeia
da Serra

R$ 6,95

CONTINUA
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04

Margarina com sal e sem gordura trans, teor
de lipídios de forma precisa na embalagem,
mínima de 80% de lipídios, podendo conter Delícia
500
Pote
R$ 3,60
vitamina e outras substâncias permitidas; com Supreme
aspecto cor, cheio e sabor próprios; em pote
plástico de 500 gramas.
Itens acima: CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – EPP.
CNPJ. 09.183.734/0001-28

Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 15 de janeiro de 2019.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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