TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ALIMENTARES NOVOS
DESTINADOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE
SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ANEXAS
AO PRESENTE CERTAME.

Decorrido o prazo fixado no Edital para a apresentação de recurso,
considerando ainda a não apresentação deste no momento da sessão de
julgamento realizada no último dia 11 de julho de 2017, ADJUDICO o objeto do
presente certame em favor da Empresa SAMAPI PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, perfazendo o valor global de R$ 15.805,00 (quinze mil
e oitocentos reais e cinco centavos) e valores unitários conforme tabela abaixo:

Item

Descrição

1

Dieta nutricionalmente completa para
nutrição enteral ou oral com fibras,
normocalórica
(1,2
kcal/ml),
normolipidica (28%), hiperproteica
(16%), à base de proteína de isolada
de soja, isento de sacarose, frutose,
lactose e glúten com 18g de fibras
por litro de dieta (70% solúveis e 30%
insolúveis). Densidade calórica: 1,2
kcal/ml.
Distribuição
calórica:
Proteínas – 16%, Carboidratos –
56%, Lipídios – 28%. Fonte de
Proteína: Proteína de Soro de Leite –
30%, proteína isolada de soja – 70%.
Fonte de carboidrato: Maltodextrina –
100%. Fonte de lipídios: óleo de
girassol – 8,5%; óleo canola – 75,5%;
TCM – 16%. Osmolalidade:
357mOsm/kg. Sabor: baunilha.

Forma
Dosagem
Quantidade
Farmacêutica

1 Litro

Caixa

270

SAMAPI
R$
R$ Total
Unitário

R$
18,50

R$
4.995,00

2

4

Apresentação: tetra pak 1 L
Referência: Nutri Enteral Soya Fiber
1.2
Nutrição completa e balanceada para
manutenção e/ou recuperação do
estado nutricional. Isenta de glúten,
colesterol e lactose. Maltodextrina,
xarope de milho, proteína do soro do
leite, sacarose, caseinato de potássio
obtido do leite de vaca, óleo de
canola de baixo teor erucico,
triglicerídeos de cadeia média, óleo
de milho, lecitina de soja, fosfato de
sódio, fosfato de potássio, vitaminas
(vitamina A, vitamina D, vitamina E,
vitamina K, vitamina C, vitamina B1,
vitamina B2, niacina, vitamina B6,
ácido fólico, ácido pantotenico,
vitamina B12, tiamina e taurina),
cloreto de magnésio, carbonato de
cálcio, bitartarato de colina, cloreto
de cálcio, minerais (manganês, ferro,
cobre, zinco, selênio, cromo,
molibdênio e iodo), L-carnitina,
acidulante
ácido
cítrico
e
aromatizante.
Referência: Nutren 1.0
Fórmula em pó, agua deionizada
(liquido), amido de milho (liquido) ou
xarope de milho (pó), sacarose,
caseinato de sódio, óleo de açafrão,
óleo da soja, óleo de coco
fracionado, minerais (fosfato de
cálcio tribásico, cloreto de magnésio,
citrato de potássio. fosfato de
potássio dibásico, cloreto de
potássio, citrato de sódio, sulfato
ferroso, sulfato de zinco, sulfato de
manganês, sulfato cúprico, cloreto de
cromo, iodeto de potássio, molibdato
de sódio, selenito de sódio),
concentrado de proteína da soro de

400g

Lata

110

R$
41,00

R$
4.510,00

400g

Lata – sabor
Baunilha

150

R$
42,00

R$
6.300,00

leite, vitaminas ( cloreto de colina,
acido ascórbico, niacinamida, acetato
da alfatocoferol, pantotenato de
cálcio, cloridrato de piridoxina,
cloridrato de tiamina riboflavina,
vitamina A palmitato, acido fólico,
biotina, vitamina D3, filoquinona,
cianocobalamina), inositol, taurina,
palmitato ascorbil, L-carnitina e bcaroteno.
Referência: Pediasure

Ribeirão Bonito, 19 de julho de 2.017.

EDIELSO GOMES DOS SANTOS
PREGOEIRO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ALIMENTARES NOVOS
DESTINADOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE
SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ANEXAS
AO PRESENTE CERTAME.

Decorrido o prazo fixado no Edital para a apresentação de recurso,
considerando ainda a não apresentação deste no momento da sessão de
julgamento realizada no último dia 11 de julho de 2017, ADJUDICO o objeto do
presente certame em favor da Empresa CIRÚRGICA NOVA ERA LTDA ME,
perfazendo o valor global de R$ 20.726,00 (vinte mil setecentos e vinte e seis
reais) e valores unitários conforme tabela abaixo:

Item Quantidade

3

80

5

180

6

180

Descrição
Suplemento oral especialmente
planejado para oferecer nutrição
completa e balanceada. Dieta
Normocalórica e normoproteica, rica em
vitaminas e sais minerais. Contém 28
vitaminas e minerais essenciais, inclusive
antioxidantes, como as vitaminas C e E,
selênio, zinco e beta-caroteno. Isento de
lactose e glúten. Contém sacarose.
Referência Ensure
Formula Infantil com Ferro para
Lactantes com Nucleotídeos, DHA, ARA,
de 0 a 6 Meses.
Referência: NAN Comfor I
Fórmula Infantil de seguimento em pó,
adicionada de prebióticos. Contém
LcPUFAs (DHA e ARA) usada em
crianças a partir dos 06 meses de idade.

NOVA ERA

Dosagem

Forma
Farmacêutica

400g

Lata

R$ 31,00

R$
2.480,00

400g

Lata

R$ 19,20

R$
3.456,00

400g

Lata

R$ 20,00

R$
3.600,00

R$
R$ Total
Unitário

Referência: NAN Comfor II

7

20

8

20

9

180

10

180

11

40

12

100

13

100

Fórmula Infantil a base de leite de vaca
desnatado, lactose, amido, oleina de
palma, soro de leite desmineralizado*,
óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de
milho, lecitina de soja, citrato de cálcio,
vitamina C, citrato de potássio, taurina,
sulfato ferroso e vitamina E.
Referência: NAN AR
Fórmula Infantil isenta de lactose, à base
de leite de vaca, óleos vegetais e
maltodextrina (única fonte de
carboidratos); é enriquecida com
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e
outros oligoelementos.
Referência: NAN sem lactose
Fórmula Infantil com Ferro para
Lactantes com Nucleotídeos, DHA, ARA,
de 0 a 6 Meses.
Referência: Aptamil I
Fórmula Infantil de seguimento em pó,
adicionada de prebióticos. Contém
LcPUFAs (DHA e ARA) usada em
crianças a partir dos 06 meses de idade.
Referência: Aptamil II
Fórmula Infantil à base de soja para
crianças a partir dos 06 meses de vida.
Não contém proteínas lácteas.
Referência: Aptamil Soja 2
Fórmula Infantil com predominância
proteica de caseína; é acrescida de óleos
vegetais, maltodextrina e enriquecida
com vitaminas, minerais, ferro e outros
oligoelementos. De 0 a 06 (seis) meses.
Referência: Nestogeno 1
Fórmula Infantil com predominância
proteica de caseína; é acrescida de óleos
vegetais, maltodextrina e enriquecida
com vitaminas, minerais, ferro e outros
oligoelementos. De 0 a 06 (seis) meses.
Referência: Nestogeno 2

400g

Lata

R$ 18,30

R$
366,00

400g

Lata

R$ 20,30

R$
406,00

400g

Lata

R$ 19,20

R$
3.456,00

400g

Lata

R$ 20,00

R$
3.600,00

400g

Lata

R$ 26,30

R$
1.052,00

400g

Lata

R$ 11,40

R$
1.140,00

400g

Lata

R$ 11,70

R$
1.170,00
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