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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 3,9900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 3,9900Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 3,9900 (três reais e noventa e nove centavos).
ITEM  1 - Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas, d                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  2 - Amido de Milho, produto amiláceo extraído do milho,                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

.                                Reuniram-se no dia 30/01/2017, as 14:00:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Decreto 11 com o objetivo de Ficam designados Pregoeiros, para a aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Municípiode Ipira.  tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 5 destinado a A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal. .Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:6124 Abatedouro FELIPON Ltda. CNPJ: 03.389.511/0001-35102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME CNPJ: 10.878.273/0001-97101603 Padaria, Lanchonete e Comércio Júnior Ltda CNPJ: 10.544.478/0001-3610004 Supermercado Port Ltda- ME CNPJ: 10.637.142/0001-18Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro, verificou-se que as empresas "Abatedouro Felipon Ltda - ME", "Padaria Lanchonete e Comercio Junior Ltda,Mercado Munari Ltda e Supermercado Port Ltda - ME apresentaram envelopes para esse certame Licitatório estão de acordo com o solicitado no edital.Em seguida observou o disposto no item 4 e subitens, realizando o credenciamento dos interessados, estando as empresas assim representadas:"Supermercado Port Ltda - ME"- Credenciado Sr Ricardo Port, "Abatedouro Felipon - ME", Credenciado Sr. Valter Luis Felipon,  Padaria Lanchonete eComercio Junior Ltda,  Gilnei Junior Gonçalves e Mercado Munari Ltda - ME, Credenciado Sr. Antonio Carlos da Silva Stefanes. Ato seguinte foramrubricados os envelopes das empresas proponentes pelo Pregoeiro, equipe de apoio e representantes das empresas presentes à sessão pública destecertame licitatório. Após observou o cumprimento do disposto, no item 7.1, e subitens, do Edital, as empresas Abatedouro Felipon Ltda - ME, PadariaLanchonete e Comercio Junior Ltda, Mercado Munari Ltda e Supermercado Port Ltda - ME declararam formalmente que atendem as disposições da Lei nº10.520/2002. As empresas Abatedouro Felipon Ltda - ME, Padaria Lanchonete, Comercio Junior Ltda, Mercado Munari Ltda e Supermercado Port Ltda -ME, apresentaram documentos comprovando e solicitando o benefício da Lei de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Passo seguinte foiverificado o atendimento do item 11 do edital, apresentação de amostras dos itens. A relação dos itens apresentados aprovados e reprovados consta emanexo a este processo. Ato contínuo foi aberto o Envelope nº 01 - Proposta Comercial, a qual foi rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelosrepresentantes legais das licitantes presentes. Após análise, o Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, declarou as propostas formais compatíveiscom os requisitos mínimos fixados no Edital, classificando as propostas a para a fase de lance verbal. Os lances estão registrados em planilhas que estãorubricadas pelos presentes e anexadas junto a este Processo. Os itens que tiveram empate na cotação de preços a classificação para dar primeiro lanceficou de acordo com o cadastramento das empresas junto ao cadastro de fornecedores desta prefeitura. Os representantes das empresas "AbatedouroFelipon Ltda - ME", "Padaria Lanchonete, Comercio Junior Ltda" solicitam se ausentar nesta fase da Licitação. As empresas participantes a este certamenão manifestam intenção de interpor recursos para essa fase do certame.



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA                     Página: 2/15Data: 16/05/2017Edital de Pregão Nº 5Ata da Sessão Pública do Pregão
ATA Nº 5 - 2017

Processo: 5/2017
Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 13,2900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 13,2900Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 13,2900 (treze reais e vinte e nove centavos).

ITEM  3 - Arroz , classe longo fino, polido, tipo 1, subgrupo parboili                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 3,9000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 3,9000Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 3,9000 (três reais e noventa centavos).
ITEM  4 - Banana Caturra, de 1ª qualidade, grau médio de amadureciment                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  5 - Batata Inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho de médio a                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 4,7900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 4,7900Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 6 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 4,7900 (quatro reais e setenta e nove centavos).
ITEM  6 - Biscoito doce tipo "maisena", aromatizado artificialmente, i                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 4,7900Sim10004 Supermercado Port Ltda- ME 4,7900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 4,7800MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000 4,7500Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000 4,7800DesistiuMERCADO MUNARI LTDA - ME2 Desistiu                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 7 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 4,7500 (quatro reais e setenta e cinco centavos).

ITEM  7 - Bolacha Salgada tipo "água e sal", consistência crocante, se                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 12,4900Sim10004 Supermercado Port Ltda- ME 12,4900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 12,4800MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000 12,4900DesistiuSupermercado Port Ltda- ME1 Desistiu                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 8 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 12,4800 (doze reaise quarenta e oito centavos).

ITEM  8 - Café granulado solúvel instantâneo, com selo da ABIC, com to                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

ITEM  9 - Cebola, sem réstia, tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, co                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 4,4900Sim10004 Supermercado Port Ltda- ME 4,4900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 4,4800MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000 4,4900DesistiuSupermercado Port Ltda- ME1 Desistiu                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 10 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 4,4800 (quatro reais e quarenta e oito centavos).

ITEM  10 - Colorífico vermelho, em pó, fino, homogêneo, obtidos de frut                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 2,7500Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 2,7500Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 11 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 2,7500 (dois reais e setenta e cinco centavos).

ITEM  11 - Creme Vegetal com sal, emulsão de agua e óleos vegetais, não                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 14,3600Sim10004 Supermercado Port Ltda- ME 14,3600Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 14,3500MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000 14,3400Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000 14,3300MERCADO MUNARI LTDA - ME2 0,0000 14,3400DesistiuSupermercado Port Ltda- ME2 Desistiu                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 12 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 14,3300 (quatorze reais e trinta e três centavos).

ITEM  12 - Ervilha em conserva, o produto deverá estar isento de fermen                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

ITEM  13 - Farinha de Trigo especial, de 1° qualidade. Produto obtido p                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 6,6900Sim10004 Supermercado Port Ltda- ME 6,6900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 6,6800MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000 6,6900DesistiuSupermercado Port Ltda- ME1 Desistiu                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 14 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 6,6800 (seis reais e sessenta e oito centavos).

ITEM  14 - Fermento Químico em pó, de 1° qualidade, A base de amido de                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 1,1000Sim102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 1,0900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 1,0800Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000 1,0700MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000 1,0800DesistiuSupermercado Port Ltda- ME2 Desistiu                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 15 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 1,0700 (um real e sete centavos).

ITEM  15 - Gelatina em pó, sabores variados, produto constituído de gel                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

ITEM  16 - Leite UHT Integral, longa vida. Embalagem tetra pak, atóxica                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 6,9900Sim10004 Supermercado Port Ltda- ME 6,9900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 6,9800MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000 6,9700Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000 6,9600MERCADO MUNARI LTDA - ME2 0,0000 6,9700DesistiuSupermercado Port Ltda- ME2 Desistiu                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 17 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 6,9600 (seis reais e noventa e seis centavos).

ITEM  17 - Lentilha, tipo 1, classe média, de 1ª qualidade, sem grãos m                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 5,7900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 5,7900Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 18 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 5,7900 (cinco reais e setenta e nove centavos).
ITEM  18 - Maçã Vermelha, nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, grau mé                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
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ITEM  19 - Óleo de Soja refinado tipo 1, cem por cento natural, acondic                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado101603 Padaria, Lanchonete e Comércio Júnior Ltda 7,9900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 7,9900Padaria, Lanchonete e Comércio Júnior Ltda1 0,0000                                O licitante Padaria, Lanchonete e Comércio Júnior Ltda declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 20 deste Pregão Presencial o fornecedor Padaria, Lanchonete e Comércio Júnior Ltda pelo valor de R$7,9900 (sete reais e noventa e nove centavos).
ITEM  20 - Pão Francês, com 50g cada, ingredientes: farinha de trigo es                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  21 - Pó para Pudim, sabor variado, ingredientes: açúcar refinado,                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 1,6500Sim10004 Supermercado Port Ltda- ME 1,6500Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 1,6400MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000 1,6500DesistiuSupermercado Port Ltda- ME1 Desistiu                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 22 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 1,6400 (um real e sessenta e quatro centavos).

ITEM  22 - Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

ITEM  23 - Salsicha tipo "hot dog", congelada, com aspecto característi                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  24 - Tomate, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, são,                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 12,7000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 12,7000Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 25 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 12,7000 (doze reais esetenta centavos).

ITEM  25 - Vinagre de Vinho Branco, com acidez mínima de 4%, acondicion                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 14,4000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 14,4000Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 26 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 14,4000 (quatorze reais e quarenta centavos).
ITEM  26 - Açúcar refinadol branco de 1ª qualidade, acondicionado                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  27 - Mamão formosa novo, 1ª qualidade, tamanho médio, grau de ama                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  28 - Mortadela de carne de frango, magro, pré-cozido, com aspecto                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 6,0000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 6,0000Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 29 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 6,0000 (seis reais).
ITEM  29 - Carne de Frango tipo coxa e sobrecoxa, congelado,                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 4,5900Sim10004 Supermercado Port Ltda- ME 4,5900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 4,5800MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000 4,5700Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000 4,5600MERCADO MUNARI LTDA - ME2 0,0000 4,5700DesistiuSupermercado Port Ltda- ME2 Desistiu                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 30 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 4,5600 (quatro reais e cinqüenta e seis centavos).

ITEM  30 - Macarrão tipo cabelo de anjo, massa alimentícia de sêmola co                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado6124 Abatedouro FELIPON Ltda. 11,5900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 11,5900Abatedouro FELIPON Ltda.1 0,0000                                O licitante Abatedouro FELIPON Ltda. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 31 deste Pregão Presencial o fornecedor Abatedouro FELIPON Ltda. pelo valor de R$ 11,5900 (onze reais e cinqüenta e nove centavos).
ITEM  31 - Carne suína moída, aspecto próprio de cheiro e sabor, não am                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 13,8000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 13,7900Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 32 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 13,7900 (treze reais esetenta e nove centavos).
ITEM  32 - Milho verde em conserva, o produto deverá estar isento de fe                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  33 - Melão, novo de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurec                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
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ITEM  34 - Macarrão com ovos tipo Letrinhas a base de farinha de trigo,                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 11,7900Sim102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 11,7000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 11,7000MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000 11,7900DesistiuSupermercado Port Ltda- ME1 Desistiu                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 35 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 11,7000 (onze reais e setenta centavos).

ITEM  35 - Café em pó, acondicionados a vacuo em embalagens atóxicas e                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 6,8000Sim10004 Supermercado Port Ltda- ME 6,8000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 6,7900MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000 6,7800Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000 6,7600MERCADO MUNARI LTDA - ME2 0,0000 6,7800DesistiuSupermercado Port Ltda- ME2 Desistiu                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 36 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 6,7600 (seis reais e setenta e seis centavos).

ITEM  36 - Bolacha integral salgada, enriquecida com ferro e acido fóli                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado6124 Abatedouro FELIPON Ltda. 13,1000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 13,1000Abatedouro FELIPON Ltda.1 0,0000                                O licitante Abatedouro FELIPON Ltda. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 37 deste Pregão Presencial o fornecedor Abatedouro FELIPON Ltda. pelo valor de R$ 13,1000 (treze reais e dez centavos).
ITEM  37 - Carne Bovina moída, fresca de 1ª, aspecto próprio, cor própr                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
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ITEM  38 - Caldo de galinha em pó, fino, homogêneo, com aspecto, sabor,                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  39 - Alho em cabeça, novo, graúdo, 1ª qualidade, sem réstia, em e                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 2,8000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 2,8000Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 40 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos).
ITEM  40 - Bebida láctea com polpa de frutas, sabor de morango, consist                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  41 - Chuchu, de primeira qualidade, tamanho médio, devendo aprese                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  42 - Melancia, de 1° qualidade, não murcha,                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 2,6900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 2,6900MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 43 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 2,6900 (dois reais e sessenta e nove centavos).
ITEM  43 - Canela em pó, embalagem plástica, atóxica e resistente de 10                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 1,4500Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 1,4500MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 44 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 1,4500 (um real e quarenta e cinco centavos).

ITEM  44 - Canela em pó, embalagem plástica, atóxica e resistente de 10                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  45 - Orégano, embalagem plástica, atóxica e resistente de 1 kg, v                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  46 - Bebida de soja tipo suco, sabores variados. Fonte de vitamin                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 4,4900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 4,4900MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 47 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 4,4900 (quatro reais e quarenta e nove centavos).
ITEM  47 - Flocos de cereais de milho, com sabor natural, recobertos po                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  48 - Sagu, tipo 1. Validade mínima de 12 meses. Embalagem origina                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  49 - Suco concentrado de uva. Rendimento de 1 para 9. Embalagem t                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA                     Página: 12/15Data: 16/05/2017Edital de Pregão Nº 5Ata da Sessão Pública do Pregão
ATA Nº 5 - 2017

Processo: 5/2017
Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 8,9000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 8,9000Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 50 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos).

ITEM  50 - Leite em pó integral instantâneo. Ingredientes: leite fluido                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  51 - Moranga cabutiá firme, fresca, sem partes escuras ou amoleci                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  52 - Batata salsa de primeira qualidade isenta de partes pútridas                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  53 - Espinafre de primeira, folhas integras, isenta de sujidades                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  54 - Laranja Lima de primeira qualidade isenta de partes pútridas                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  55 - Pêra deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
ITEM  56 - Maçã argentina, nacional, de primeira qualidade, categoria 1                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 2,7900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 2,7900MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 57 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 2,7900 (dois reais e setenta e nove centavos).

ITEM  57 - Macarrão parafuso, com ovos pasteurizados- pacote com 500g.                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 7,4000Sim10004 Supermercado Port Ltda- ME 7,4000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 7,3900MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000 7,3800Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000 7,3700MERCADO MUNARI LTDA - ME2 0,0000 7,3800DesistiuSupermercado Port Ltda- ME2 Desistiu                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 58 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 7,3700 (sete reais e trinta e sete centavos).

ITEM  58 - Peito de frango com osso, congelado. a carne deverá ter colo                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

ITEM  59 - Banana prata de primeira qualidade, graúdas, em penca, fruto                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 3,9900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 3,9900Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 60 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 3,9900 (três reais e noventa e nove centavos).

ITEM  60 - Arroz integral: classe: longo, fino, tipo I integral. O prod                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
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Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes. Neocir Rogério de Césaro  Pregoeiro- .......................................................... Marilene Janete da Silva Borges  Membro da Equipe de Apoio- .......................................................... Moacir Bareta  Membro da Equipe de Apoio- ..........................................................
.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dosrespectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foidivulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às16:10 horas do dia 30   de  Janeiro   de   2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.
Sobre a documentação dos licitantes: Ato seguinte foi procedida a abertura dos envelopes Nº 02 - Habilitação de todas as empresas participantes, umavez que todas foram vencedoras de itens. Os documentos contidos nos envelopes nº 02 - Habilitação foram conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, aEquipe de Apoio e pelos representantes das empresas participantes. As licitantes atenderam às exigências formais relativas à documentação, constantesdo item nº 6 (e respectivos subitens) e foram julgadas habilitadas. Os documentos de habilitação emitidos através da Internet poderão ter suaautenticidade verificados nos respectivos web sites dos seus respectivos órgãos emissores, podendo haver revisão da decisão. As empresas presentesnão manifestam interesse em interpor recursos nesta fase do Processo Licitatório. O Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, declara as empresas,vencedoras dos itens do presente certame licitatório e sugere ao prefeito, e esse querendo, a homologação deste processo licitatório.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 1,6900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 1,6900Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 61 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 1,6900 (um real e sessenta e nove centavos).
ITEM  61 - Arroz fragmentado para sopa- Pacote contendo 1 kg de arroz,                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado10004 Supermercado Port Ltda- ME 4,6900Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 4,6900Supermercado Port Ltda- ME1 0,0000                                O licitante Supermercado Port Ltda- ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 62 deste Pregão Presencial o fornecedor Supermercado Port Ltda- ME pelo valor de R$ 4,6900 (quatro reais esessenta e nove centavos).
ITEM  62 - Leite 0 Lactose leite UHT semi desnatado para dietas com res                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME 9,5000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 9,5000MERCADO MUNARI LTDA - ME1 0,0000                                O licitante MERCADO MUNARI LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 63 deste Pregão Presencial o fornecedor MERCADO MUNARI LTDA - ME pelo valor de R$ 9,5000 (nove reaise cinqüenta centavos).
ITEM  63 - Extrato de Tomate concentrado, o produto deverá estar isento                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
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Processo: 5/2017
Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:RICARDO PORT CREDENCIADO- ..........................................................VALTER LUIZ FELIPON CREDENCIADO- ..........................................................GILNEI JUNIOR GONÇALVES CREDENCIADO- ..........................................................ANTONIO CARLOS DA SILVA STEFANES CREDENCIADO- ..........................................................


