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.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
09:51 horas do dia 27   de  Fevereiro   de   2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

13553 PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA LTDA. - ME 0,7300Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

0,7200PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA LTDA. - ME1 0,0000

                                O licitante PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA 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 PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA LTDA. - ME pelo valor de R$ 0,7200
(setenta e dois centavos).

ITEM  1 - PÃO TIPO FRANCÊS. PESO: 50 gramas. COMPOSIÇÃO: Composto de farinha de trigo de 1ª qualidade,
enriquecida com ferro e ácido fólico (resolução nº 344, 13/12/2002), fermento biológico, água, sal, melhorador
de farinha, isenta de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. A casca deverá ser
dourada na parte superior e marrom na inferior, com espessura aproximada de 1 a 2 mm, não dura e sim
crocante, sem a presença de pestana ou incisão da massa. Com miolo consistente, de cor creme, com
cavidades irregulares, textura macia, aveludada, sedosa e elástica. O volume deverá ser normal para o peso (50
gramas), simétrico, uniformidade no assado, aroma  e  sabor  típicos,  com  quebra  uniforme  e  visível.  Os
pães  deverão  ser  entregues higienicamente embalados conforme legislação vigente, atendendo a quantidade
e a especificação da qualidade requisitada

                                 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$)Credenciado

13553 PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA LTDA. - ME 0,7500Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

0,7200PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA LTDA. - ME1 0,0000

                                O licitante PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA 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 2 deste Pregão Presencial o fornecedor PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA LTDA. - ME pelo valor de R$ 0,7200
(setenta e dois centavos).

ITEM  2 - PÃO DE LEITE.  PESO: Aproximadamente 60g por unidade, COMPOSIÇÃO: SEM cobertura e/ou
recheio; composição mínima da massa: 35,57 farinhas de trigo, 05g de Sal, 0,07g essência; 20ml de leite, 2,1g
de fermento biológico; 3,60g de gordura vegetal, 7,20g de

açúcar; 3,60g de gema, 0,07 de anti-mofo.  Os  pães  deverão  serem  entregues  higienicamente  embalados
conforme  legislação vigente, atendendo a quantidade e a especificação da qualidade requisitada.

                                 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$)Credenciado

13553 PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA LTDA. - ME 15,3000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

15,2500PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA LTDA. - ME1 0,0000

                                O licitante PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA 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 PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA LTDA. - ME pelo valor de R$ 
15,2500 (quinze reais e vinte e cinco centavos).

ITEM  3 - BOLO REDONDO 01KG. Macio, com boa aparência e não cru. Sabores: abacaxi, laranja, aipim,
chocolate e trigo (mesclado), cenoura ou coco. Ingredientes: ovos, farinha de trigo, açúcar refinado, fermento
químico  em  pó,  leite  fervente  e  o  ingrediente  do  sabor.  Embalagem:  deverão  ser embalados em saco
plástico transparente, em unidades.

                                 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 27/02/2023, as 09:32:36, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, 
designados pelo(a) Portaria 145/21 com o objetivo de PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 5 destinado a 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA..

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

13553 PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA LTDA. - ME CNPJ: 24.745.453/0001-05
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ALVARO JOSE BITTENCOURT DE OLIVEIRA Representante- ..........................................................

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

 ALEF DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA  Pregoeiro- ..........................................................

 ELIANE APARECIDA PEREIRA TEREZA  EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

 DOUGLAS JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA  EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

 JOSÉ RICARDO FONSECA GALDINO  EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

 SIMONE SALOMÃO DE OLIVEIRA  EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

 GABRIELA MARIA OLIVEIRA  EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

 PAULA FERNANDA APARECIDA OZORIO FERRAZ M  EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

 PAULO CESAR PEREIRA  EQUIPE DE APOIO- ..........................................................


