
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.:  7/2017 - PR

10/2017

10/2017

20/02/2017

Folha:  1/7

       O(a)  Prefeito Municipal,  RAFAEL CALZA, 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:

FARMÁCIA BOM JESUS LTDA - ME     (2359)

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 800 gramas. - Marca: NESTLE

UNI 90,00  0,0000 40,90    3.681,00

2 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: NESTLE

UNI 120,00  0,0000 36,50    4.380,00

7 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: NESTLE

UNI 60,00  0,0000 37,80    2.268,00

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

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

10/2017

7/2017-PR

PREGÃO PRESENCIAL

17/03/2017
Aquisição de leites, fraldas infantis e fraldas geriátricas e leites do Programa SISVAN, para atender as 
necessidades dos pacientes em situação de risco e vulnerabilidade, grupos prioritários, buscando garantir a
oferta desses produtos aos pacientes e usuários das Políticas Públicas de Saúde e Assistência Social, 
conforme Resolução nº 39 de 09 de dezembro de 2010 do CNAS.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 
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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.:  7/2017 - PR

10/2017

10/2017

20/02/2017

Folha:  2/7

FARMÁCIA BOM JESUS LTDA - ME     (2359)

9 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: NESTLE

UNI 100,00  0,0000 15,85    1.585,00

11 Sustagem Kids ou similar 400 gramas - pó para preparo de bebida
(criança) - alimento enriquecido com vitaminas e minerais, com
lactose e sem glútem. Valor energético do produto preparado igual
a 240 Kcal.  Ingredientes: sacarose, maltodextrina, leite em pó
desnatado instântaneo, fosfato de cálcio, fosfato de magnésio,
ascorbato de sódio, sulfato de zinco, acetato de Di-alfa, tocoferil,
ferro carbonil, niacinamida, sulfato de manganês, palmitato de
retinil, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitamina B12,
cloridrato de tiamina, vitamina K1, cloridrato de piridoxina, iodeto
de potássio, colecalciferol, ácido fólico, riboflavina, cloreto de
cromo, molibedato de sódio, biotina, slenito de sódio, aromatizante
e estabilizante carragena. Valor energético (por porção): 114 Kcal,
Carboidrato: 27 g/Proteína: 1,3g/ Gordura Total: 0g /Sódio: 37mg.
Lata de 400 gramas - Marca: NESTLE

UNI 20,00  0,0000 17,90    358,00

13 FRALDA INFANTIL, TAMANHO M, com barreiras laterais e
antivazamento, fita multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas
pernas, frente decorativa, corte anatômico e antimicol, contendo 32
unidades cada pacote. As fraldas devem apresentar a seguinte
composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de
polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de
polipropileno,
adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de
sódio), com perfume suave. As fraldas descartáveis devem
oferecer: extraproteção contra vazamentos; conforto e liberdade de
movimentos; sistema de absorção compactgel que permita que a
fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume
entre as perninhas do bebê; alta concentração de gel
superabsorvente na área de descarga do xixi garantindo a total
absorção evitando o retorno do xixi à superfície não podendo
ocorrer o empelotamento da fralda; barreiras antivazamento
impermeáveis de ponta a ponta da fralda para que o bebê
permaneça protegido contra vazamentos. As fraldas devem
apresentar: formato anatômico para se ajustar ao corpinho do bebê
com elástico nas perninhas e com faixa de ajuste com indicadores
que, além de permitir a abertura e fechamento da fralda diversas
vezes, facilitam encontrar o ponto de ajuste correto, aumentando
ainda mais o conforto e praticidade; frente decorativa. A fralda
deve apresentar ótima qualidade,
durabilidade, capacidade de absorção, não ocasionando
irritabilidade cutânea (antimicol). - Marca: MONICA

Pct 130,00  0,0000 28,18    3.663,40

Bom Jesus,   17   de  Março   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
Rafael Calza - Prefeito Municipal
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FARMÁCIA BOM JESUS LTDA - ME     (2359)

15 FRALDA GERIATRICA ADULTO, TAMANHO P, com barreiras
Laterais e antivazamento fita multiuso ajustável, elásticos
ajustáveis nas pernas, corte anatômico e antimicol, contendo 10
unidades cada pacote.As fraldas adultas devem apresentar a
seguinte composição: fibras de celulose e polipropileno, polímero
super absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não
tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fitas
adesivas readerentes, fioselásticos, flocgel(poliacrilato de sódio),
perfume
suave.As fraldas descartáveis devem oferecer: extraproteção
contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos; gel
superabsorvente na área de descarga da urina, garantindo a total
absorção vitando o retorno da urina à superfície não podendo
ocorrer o empelotamento da fralda. As fraldas devem apresentar:
formato anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais
o conforto e praticidade. A fralda deve apresentar ótima qualidade,
durabilidade, alta capacidade de absorção, componentes
hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com
a pele. - Marca: MONICA

Pct 30,00  0,0000 11,20    336,00

16 FRALDA GERIATRICA ADULTO, TAMANHO M, com barreiras
Laterais e antivazamento fita multiuso ajustável, elásticos
ajustáveis nas pernas, corte anatômico e antimicol, contendo 8
unidades cada pacote.As fraldas adultas devem apresentar a
seguinte composição: fibras de celulose e polipropileno, polímero
super absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não
tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fitas
adesivas readerentes, fioselásticos, flocgel(poliacrilato de sódio),
perfume
suave.As fraldas descartáveis devem oferecer: extraproteção
contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos; gel
superabsorvente na área de descarga da urina, garantindo a total
absorção vitando o retorno da urina à superfície não podendo
ocorrer o empelotamento da fralda. As fraldas devem apresentar:
formato anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais
o conforto e praticidade. A fralda deve apresentar ótima qualidade,
durabilidade, alta capacidade de absorção, componentes
hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com
a pele. - Marca: HUGGIS

Pct 50,00  0,0000 9,89    494,50

17 FRALDA GERIATRICA ADULTO, TAMANHO G, com barreiras
Laterais e antivazamento fita multiuso ajustável, elásticos
ajustaveis nas pernas, corte anatônico e antimicol, contendo 8
unidades cada pacote. As fraldas adultas devem apresentar a
seguinte composição: fibras de celulose e polipropileno, polímero
super absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não
tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fitas
adesivas readerentes, fioselásticos, flocgel(poliacrilato de sódio),
perfume
suave. As fraldas descartáveis devem oferecer: extraproteção
contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos; gel
superabsorvente na área de descarga da urina, garantindo a total
absorção vitando o retorno da urina à superfície não podendo
ocorrer o empelotamento da fralda. As fraldas devem apresentar:
formato anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais
o conforto e praticidade.A fralda deve apresentar ótima qualidade,
durabilidade, alta capacidade de absorção, componentes
hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com
a pele. - Marca: HUGGIS

Pct 40,00  0,0000 9,89    395,60

Bom Jesus,   17   de  Março   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
Rafael Calza - Prefeito Municipal
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FARMÁCIA BOM JESUS LTDA - ME     (2359)

18 FRALDA GERIATRICA ADULTO, TAMANHO EX (GG), com
barreiras Laterais e antivazamento fita multiuso ajustável, elásticos
ajustáveis nas pernas, corte anatômico e antimicol, contendo 7
unidades cada pacote. As fraldas adultas devem apresentar a
seguinte composição: fibras de celulose e polipropileno, polímero
super absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não
tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fitas
adesivas readerentes, fioselásticos, flocgel(poliacrilato de sódio),
perfume
suave. As fraldas descartáveis devem oferecer: extraproteção
contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos; gel
superabsorvente na área de descarga da urina, garantindo a total
absorção vitando o retorno da urina à superfície não podendo
ocorrer o empelotamento da fralda. As fraldas devem apresentar:
formato anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais
o conforto e praticidade. A fralda deve apresentar ótima qualidade,
durabilidade, alta capacidade de absorção, componentes
hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com
a pele. - Marca: HUGIS

Pct 50,00  0,0000 9,89    494,50

24 Leite em pó integral 400 gramas. Deve possuir data de fabicação e
validade na embalagem. A embalagem deve estar de acordo com
a legislação vigente. Contendo estabilizante, citrato de sódio,
trifosfato de sódio, com até 49% das gorduras totais, 30% de
carboidratos e 21% de proteínas. Não contém glúten. (Programa
SISVAN - Crescimento e desenvolvimento social de criança baixo
peço). - Marca: NESTLE

UNI 500,00  0,0000 13,89    6.945,00

26       FRALDA INFANTIL, TAMANHO EX (GG), com barreiras latera -
Marca: HUGGIS

Pct 50,00  0,0000 28,20    1.410,00

Total do Fornecedor: 26.011,00

Bom Jesus,   17   de  Março   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
Rafael Calza - Prefeito Municipal
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MERCADO KA & KA LTDA ME     (2192)

12 FRALDA INFANTIL, TAMANHO P, com barreiras laterais e
antivazamento, fita multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas
pernas, frente decorativa, corte anatômico e antimicol, contendo 36
unidades cada pacote. As fraldas devem apresentar a seguinte
composição:
polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme
de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos
termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com
perfume suave.As fraldas descartáveis devem oferecer:
extraproteção contra vazamentos; conforto e liberdade de
movimentos; sistema de absorção compactgel que permita que a
fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume
entre as perninhas do bebê; alta concentração de gel
superabsorvente na área de descarga do xixi garantindo a total
absorção evitando o retorno do xixi à superfície não podendo
ocorrer o empelotamento da fralda; barreiras antivazamento
impermeáveis de ponta a ponta da fralda para que o bebê
permaneça protegido contra vazamentos. As fraldas devem
apresentar: formato anatômico para se ajustar ao corpinho do bebê
com elástico nas perninhas e com faixa de ajuste com indicadores
que, além de permitir a abertura e fechamento da fralda diversas
vezes, facilitam encontrar o ponto de ajuste correto, aumentando
ainda mais o conforto e praticidade; frente decorativa. A fralda
deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, capacidade de
absorção, não ocasionando irritabilidade cutânea (antimicol). -
Marca: JARDIM

Pct 100,00  0,0000 27,89    2.789,00

14 FRALDA INFANTIL, TAMANHO G, com barreiras laterais e
antivazamento, fita multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas
perna s, frente decorativa, corte anatômico e antimicol, contendo
28 unidades cada pacote. As fraldas devem apresentar a seguinte
composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de
polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de
polipropileno,
adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de
sódio), com perfume suave. As fraldas descartáveis devem
oferecer: extraproteção contra vazamentos; conforto e liberdade de
movimentos; sistema de absorção compactgel que permita que a
fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume
entre as perninhas do bebê; alta concentração de gel
superabsorvente na área de descarga do xixi garantindo a total
absorção evitando o retorno do xixi à superfície não podendo
ocorrer o empelotamento da fralda; barreiras antivazamento
impermeáveis de ponta a ponta da fralda para que o bebê
permaneça protegido contra vazamentos. As fraldas devem
apresentar: formato anatômico para se ajustar ao corpinho do bebê
com elástico nas perninhas e com faixa de ajuste com indicadores
que, além de permitir a abertura e fechamento da fralda diversas
vezes, facilitam encontrar o ponto de ajuste correto, aumentando
ainda mais o conforto e praticidade; frente decorativa. A fralda
deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, capacidade de
absorção, não ocasionando irritabilidade cutânea (antimicol). -
Marca: JARDIM

Pct 160,00  0,0000 28,17    4.507,20

Bom Jesus,   17   de  Março   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
Rafael Calza - Prefeito Municipal
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MERCADO KA & KA LTDA ME     (2192)

19 Shampoo Infantil dermatologicamente testado  ml fragrância
suave. Embalagem com no mínimo 350 ml. Registro M.S. O rótulo
do produto deverá estar emconformidade com a legislação vigente
e conter no mínimo: indicação de data de validade, dados do
fabricante, marca, composição doproduto e peso. O prazo de
validade do produto no momento da entrega não poderá ser
superior a 1/3 do prazo total da validade impressa no rotulo. -
Marca: HALLEY

UNI 20,00  0,0000 7,95    159,00

20 Condicionador infantil dermatologicamente testado  ml fragrância
suave. Embalagem com no mínimo 350 ml. Registro M.S. O rótulo
do produto deverá estar emconformidade com a legislação vigente
e conter no mínimo: indicação de data de validade, dados do
fabricante, marca, composição do produto e peso. O prazo de
validade do produto no momento da entrega não poderá ser
superior a 1/3 do prazo total da validade impressa no rotulo. -
Marca: HALLEY

UNI 20,00  0,0000 8,95    179,00

21 Talco em creme para bebê fragrância suave dermatologicamente
testado. Embalagem com no mínimo 200 ml. O rótulo do produto
deverá estar em conformidade com a legislação vigente e conter
no mínimo: indicação de data de validade, dados do fabricante,
marca, composição do produto e peso. O prazo de validade do
produto no momento da entrega não poderá ser superior a 1/3 do
prazo total da validade impressa no rotulo. - Marca: HALLEY

UNI 20,00  0,0000 12,15    243,00

22 Lenço umedecido nas seguintes especificações mínimas: Para
higienização do bebê; Dimensões 20 cm x 12 cm; fragrância
suave; Fórmula sem álcool contendo lanolina, água purificada;
Devendo umedecer e suavizar a pele; Testado
dermatologicamente; Acondicionados em embalagem plástica com
tampa "fliper"; com no mínimo 50 toalhas/folhas. - Marca: USEIT

UNI 20,00  0,0000 7,10    142,00

23 Sabonete infantil fragrância para bebes Embalagem com 90g.
Produto notificado na ANVISA. O prazo de validade do produto no
momento da entrega não poderá ser superior a 1/3 do prazo total
da validade impressa no rótulo. - Marca: 1,2,3

UNI 40,00  0,0000 1,98    79,20

Total do Fornecedor: 8.098,40

MERCO SOLUÇOES  EM SAÚDE S/A     (3639)

3 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: Nan Supreme 1

UNI 50,00  0,0000 56,90    2.845,00

4 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: Nestogeno 2

UNI 40,00  0,0000 30,00    1.200,00

Bom Jesus,   17   de  Março   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
Rafael Calza - Prefeito Municipal
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MERCO SOLUÇOES  EM SAÚDE S/A     (3639)

5 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: Nestogeno 1

UNI 50,00  0,0000 27,45    1.372,50

6 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: Nestogeno 2

UNI 100,00  0,0000 26,88    2.688,00

8 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: Nan AR

UNI 5,00  0,0000 42,65    213,25

10 Suplemento alimentar tipo Sustagem ou similar 400 gramas. Leite
em pó desnatado instântaneo, sólidos de xarope de  milho, leite
em pó integral, fosfato de magnésio, ascorbato de sódio, sulfato
ferroso, sulfato de zinco, inositol, iodeto de potássio, acetato de DL
- alfa tocoferol, niacinamida, sulfato de manganês, sulfato cúprico,
fitomenadiona, acetato de vitamina A, pantotenato de cálcio,
ciacobalamina, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina,
riboflamina, colecalciferol, cloreto de croomo, ácido fólico, biotina e
aromatizante, sem glútem, com lactose. - Marca: Nutren Active

UNI 60,00  0,0000 28,00    1.680,00

25          Fórmula infantil isenta de lactose, contendo vitami - Marca:
Nan Sem Lactose

UNI 10,00  0,0000 39,40    394,00

Total do Fornecedor: 10.392,75

Total Geral: 44.502,15

Bom Jesus,   17   de  Março   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
Rafael Calza - Prefeito Municipal


