MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 223/2020
Pregão Presencial nº. 01/2020
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 a empresa participante abaixo discriminada.
Item

Unid.

Qtd.

Descrição

Valor
Unitário

Valor
Total

Pão Francês, pesando 50 gramas por unidade:
Pão francês; composição mínima da massa: 40g
farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador,
24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento
biologico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50
gramas por unidade, vida útil 6 horas;
01
Kg.
3.550 embalagem apropriada; e suas condições R$ 8,00 R$ 28.400,00
deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de
16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria
263 de 22 de setembro de 2005 e suas
alterações posteriores; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos proceda.
Administrativos determinados pela ANVISA
Leite uht/uat integral: 1 litro, teor de matéria
02
Litro 1.932 gorda mínimo de 3%, embalado em caixa R$ 3,00
R$ 5.796,00
cartonado e aluminizada.
VALOR TOTAL R$ 34.196,00
Itens acima: ALAIDE APARECIDA PIGATTO CASSAGO - ME CNPJ. 74.309.527/0001-39
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, 22 de janeiro de 2020.

Carla Renata Hissnauer de Souza
Autoridade Competente
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