PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE GESTÃO
PORTO FERREIRA

Processo n° 2802/2018
Pregão Presencial nº. 05/2018
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. Marco Aurélio Beck, a empresa participante abaixo discriminada, deixando
de Homologar somente os itens 02, 03 e 04 em virtude da não apresentação de propostas válidas, sendo
declarados como Desertos.

Item Unid.

01
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Qtd.
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Valor
Unitário

Valor
Total

4.937

OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE – Ovo
de Páscoa feito com chocolate ao leite,
composto por açúcar, massa de cacau,
manteiga de cacau, leite em pó integral,
estabilizante lecitina de soja, éster de
poliglicerol e aromatizantes, isento de gorduras
hidrogenada
e
trans.
Embalados
individualmente, em papel característico e
acondicionado em embalagem reforçada que
garanta a integridade do produto. A embalagem
deve conter informações do peso, data de
validade,
ingredientes
e
informações
nutricionais, com validade mínima de 60 dias a
partir da data de entrega. Cada unidade deverá
pesar, no mínimo, 120 gramas e ter, no mínimo,
11 centímetros de altura (considerar somente o
ovo de chocolate, sem a embalagem).

Venezza

4,99

R$
24.635,63

Item acima: RIC-PAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCICIOS EIRELI – EPP
CNPJ. 05.974.081/0001-44
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, 07 de março de 2018
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