
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 

CNPJ:

RUA PEDRO BORTOLUZZI

C.E.P.:

01.551.148/0001-87

89862-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Bom Jesus - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  14/2015 - PR

22/2015

22/2015

08/04/2015

Folha:  1/4

       O(a)  Prefeito Municipal,  VILMAR SABINO DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,
resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME     (3465)

4 Fórmula infantil de seguimento  em pó, para lactentes de 6 a 12
meses, adicionada de prebióticos, proteína do soro do leite e
caseína.  Gordura vegetal, e gordura láctea. Contém LcPUFAS -
DHA, ARA e nucleotídeos. Deve atender a todas as
recomendações FAO/OMS é RDC n 44/2011. Validade mínima
igual ou superior a 80% do prazo total de validade contado a partir
da data de sua fabricação. Lata 800 gramas. - Marca: Aptamil 2

UNI 100,00  0,0000 14,90    1.490,00

16 Fórmula infantil isenta de lactose, contendo vitaminas, minerais e
oligoelementos necessários ao bom desenvolvimento e
crescimento. contém nucleotídeos e LCPUFAS, ácidos graxos
poliinsaturados de cadeia longa. Lata 800 Gramas. Validade
mínima igual ou superior a 80% do prazo total de validade contado
a partir da data de sua fabricação. - Marca: Aptamil Sem Lactose

UNI 15,00  0,0000 42,45    636,75

Total do Fornecedor: 2.126,75

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

22/2015

14/2015-PR

PREGÃO PRESENCIAL

04/05/2015
Aquisição de leites e fórmulas especiais   para atender as necessidades dos pacientes em situação de 
risco e vulnerabilidade, grupos prioritários, buscando garantir a oferta destes produtos aos pacientes e 
usuários das políticas públicas de saúde e assistência social, conforme resolução nº 39 de 9 de dezembro 
de 2010 do CNAS, com entrega parcelada, durante o exercício de 2015.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Bom Jesus,   4   de  Maio   de   2015.
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NUTRIPORT COMERCIAL LTDA     (3466)

1 Fórmula infantil em pó para lactentes de 0 a 6 meses, adicionada
de prebióticos, com predominância de proteína do soro do
leite/caseína.  Gordura vegetal, e gordura láctea. Contém
LcPUFAS - DHA, ARA e nucleotídeos. Deve atender a todas as
recomendações FAO/OMS é RDC n 43/2011. Validade mínima
igual ou superior a 80% do prazo total de validade contado a partir
da data de sua fabricação. Lata 400 gramas. - Marca: Aptamil 1

UNI 20,00  0,0000 11,73    234,60

2 Fórmula  infantil em pó para lactentes de 0 a 6 meses, adicionada
de prebióticos, com predominância de proteína do soro do
leite/caseína.  Gordura vegetal, e gordura láctea. Contém
LcPUFAS - DHA, ARA e nucleotídeos. Deve atender a todas as
recomendações FAO/OMS é RDC n 43/2011. Validade mínima
igual ou superior a 80% do prazo total de validade contado a partir
da data de sua fabricação.  Lata 800 gramas. - Marca: Aptamil 1

UNI 70,00  0,0000 15,40    1.078,00

3 Fórmula  infantil  de seguimento em pó, para lactentes de 6 a 12
meses, adicionada de prebióticos, proteína do soro do leite e
caseína.  Gordura vegetal, e gordura láctea. Contém LcPUFAS -
DHA, ARA e nucleotídeos. Deve atender a todas as
recomendações FAO/OMS é RDC n 44/2011.Validade mínima
igual ou superior a 80% do prazo total de validade contado a partir
da data de sua fabricação. Lata 400 gramas. - Marca: Aptamil 2

UNI 40,00  0,0000 9,97    398,80

5 Fórmula  infantil de partida, favorecendo as defesas imunológicas
nos primeiros meses de vida. Adição de LC-PUFAS para a
modulação da resposta imunológica. Carboidratos: 100% lactose.
Lata com 400g.  Validade mínima igual ou superior a 80% do
prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação.
- Marca: Aptamil 1

UNI 30,00  0,0000 14,00    420,00

6 Fórmula infantil de partida, favorecendo as defesas imunológicas
nos primeiros meses de vida. Adição de LC-PUFAS para a
modulação da resposta imunológica. Carboidratos: 100% lactose.
Lata com 800g.  Validade mínima igual ou superior a 80% do
prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação.
- Marca: Aptamil 1

UNI 30,00  0,0000 22,00    660,00

7 Fórmula   infantil de seguimento com ferro para lactentes, que
favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da
alimentação complementar. Ideal para bebês a partir do 6 mês.
Lata de 400 gramas. Validade mínima igual ou superior a 80% do
prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação.
- Marca: Milupa 2

UNI 20,00  0,0000 12,00    240,00

8 Fórmula infantil  de seguimento com ferro para lactentes, que
favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da
alimentação complementar. Ideal para bebês a partir do 6 mês.
Lata de 800 gramas. Validade mínima igual ou superior a 80% do
prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação.
- Marca: Milupa 2

UNI 20,00  0,0000 21,00    420,00
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NUTRIPORT COMERCIAL LTDA     (3466)

9 Formula infantil em pó para lactentes de 0 a 6 meses, com
predominância de proteína do soro do leite, gordura vegetal e
gordura láctea.
Lata de 400 gramas. Validade mínima igual ou superior a 80% do
prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação.
- Marca: Milupa 1

UNI 20,00  0,0000 12,00    240,00

10 Formula  infantil em pó para lactentes de 0 a 6 meses, com
predominância de proteína do soro do leite, gordura vegetal e
gordura láctea.
Lata de 800 gramas. Validade mínima igual ou superior a 80% do
prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação.
- Marca: Milupa 1

UNI 40,00  0,0000 21,00    840,00

11 Fórmula infantil  em pó para lactantes a partir do 6 mês de vida,
enriquecida e que forneça os nutrientes em quantidades
adequadas. Com gordura vegetal e animal.
 Lata 400 gramas. Validade mínima igual ou superior a 80% do
prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação -
Marca: Milupa 2

UNI 50,00  0,0000 12,00    600,00

12 Fórmula infantil em pó para lactantes a partir do 6 mês de vida,
enriquecida e que forneça os nutrientes em quantidades
adequadas. Com gordura vegetal e animal.
 Lata 800 gramas. Validade mínima igual ou superior a 80% do
prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação.
- Marca: Milupa 2

UNI 60,00  0,0000 15,19    911,40

13 Fórmula infantil de seguimento em pó, para lactentes podendo ser
usada a partir do 6º mês de vida até o 36º mês, adicionada de
prebióticos, proteína do soro do leite e caseína.  Gordura vegetal,
e gordura láctea. Contém LcPUFAS - DHA, ARA e nucleotídeos.
Deve atender a todas as recomendações FAO/OMS é RDC n
44/2011. Validade mínima igual ou superior a 80% do prazo total
de validade contado a partir da data de sua fabricação. Lata 800
Gramas. - Marca: Aptamil 2

UNI 60,00  0,0000 22,00    1.320,00

14 Módulo de carboidratos, a base de maltodextrina. Isenta de
sacarose, lactose e glúten. Não possui sabor, podendo ser
adicionado na alimentação doce ou salgada. Pode ser usado via
oral ou enteral (sonda). Mínimo 400gr. Validade mínima igual ou
superior a 80% do prazo total de validade contado a partir da data
de sua fabricação. - Marca: Nutri Dextrin

UNI 15,00  0,0000 28,49    427,35

15 Fórmula Infantil especial de segmento para lactantes,  indicada
para redução dos episódios de regurgitação e refluxo. Reduza
exposição do esôfago a conteúdo ácidos. Lata de 800 Gramas.
Validade mínima igual ou superior a 80% do prazo
total de validade contado a partir da data de sua fabricação. -
Marca: Aptamil AR

UNI 5,00  0,0000 21,00    105,00

Bom Jesus,   4   de  Maio   de   2015.
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NUTRIPORT COMERCIAL LTDA     (3466)

17 Formula infantil - Composto lácteo com óleos vegetais e fibras,
leite parcialmente desnatado, maltodextrina, lactose, proteínas,
minerais e vitaminas. Formulação para crianças acima de 01 ano.
Lata 400 Gramas. Validade mínima igual ou superior a 80% do
prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação.
- Marca: Milnutri

UNI 150,00  0,0000 13,20    1.980,00

18 Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes
destinada a necessidades dietoterápicas específicas,
hipoalergenica, a base de proteína 100% extensamente
hidrolisada do soro do leite com TCM, ácidos graxos de cadeia
longa - Lcpufas (DHA e ARA) e nucleotídeos. Isenta de lactose,
frutose e glúten. Baixa osmolaridade. Lata 400 gramas. Validade
mínima igual ou superior a 80% do prazo total de validade contado
a partir da data de sua fabricação. - Marca: Pregomin Pepti

UNI 5,00  0,0000 77,79    388,95

Total do Fornecedor: 10.264,10

Total Geral: 12.390,85

Bom Jesus,   4   de  Maio   de   2015.
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