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Secretaria de Saúde 

Termo de Adjudicação de Processo Licitatórto 

Pregão Eletrônico N 2019.04.03.1 

O(A) Pregoeiro(a) dia(o) Secrelaria de Saúde , Sr.(a) Rosilândia Ribeiro da Silva, no uso das atribuições Iegis, conforme legislação 
vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520102), após exame e deliberação do processo administrativo N'..20IR •OA 4 . que institui o 
pregão em epígrafe, resolve Adjudicar. 

RESULTADO: 

Lote 1: Fórmula infantil em pó de partida, indicada para lactentes doO a 6 meses devida, adicionada de ferro e seknio, is base de 

proteínas lácteas (relação mínima proteína do soroicaseina de no mínimo 60140). com perfil de carboidratos de 100% lactose e perfil 

de lipideos de 800/9 de gorduras vegetais (6. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP'COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 
CNPJ: 18.545.56410001-75. 

Valor Global; 3.155,00. 

Prodato/Sorviçe Marc. Valor Unitário Omunildade 
Fórmula infaniii em pó de partida, indicada paza lactentes dcø a 6 mne. de 
"da. adicionada de feno e aeIloio. à base de proteína. lâcieas (relação 
mínima proteína do nocaselna de no minimo - 60:40), com perfil de 0.019719 160.000,00 
cajbo,d,ato. & 100% laciose e perfil de hpãdeoa & 80V. de gorduras 
'egdaS tõ 

Lote 2: Fórmula infantil em pó indicada para lactentes a partir dos 6 meses de vida, adicionada de feno e s4tnio, à base de proteínas 
lácteas (com relação proteína do soro do leiteicascina de no mínimo 50150). com perfil de carboidratos de no mínimo 84% lactose e 

16% de maltodextrina e perfil lipídico de. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNPJ: 18.545.56410001-75. 

Valor Global: 3.155,00. 

Produle'Senlço Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 
Fõnnula infantil cria pó indicada pata lactente, a partir dos Õ nwes de '.ida. 
adiciocada & feto e ,clêruo. a base de proteinas lécacas (com nlaçlo 
proteina do .ao do le,tc-caacsna de no minam.' 5050). cur perfil de 0.019719 160.000.00 
cnb~ de no minamo $4% lactose e 16% dc znaltodntnna e perfil 
lipidicode 

Lote 3: Fórmula infantil de partida para lactentes de 0-6 meses destinada à nutrição e proteção, com adição de prebióticos na 
concentração de no mínimo 0,8 g/ lOOtnL de GOS/FOS. Proteínas com relação proteína do soro do leite/caseína de no mínimo 60:40, e 

com nutrientes imunornoduladores (Zinco, Selênio, Vitam. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAQES VERAS NORMANDO. 

CNPJ: 18.545.564/0001-75. 

Valor Global: 12.400.00. 

Prodstwsmnêç. Marca 1 	Valor Unitário 1 	O.aatld.de  
Fécn,ola infantil de partida para latentes & 0-6 mc,cs destriada à nutrição 
e proteção, cai, adição de prcb.óticon na ccmcentn4o de no mim~ 0,1 
g/iOOml. de GOSTOS. Proteínas com rdaØo proccina do soro do 0.0311750 320.000.00 
kitecueina de ao mmm,, 60 40. e cai, nt.tr,cncs rnun.amn&Jutadavs 
(Zinco, Scl4nao. Vatam 

Lote 4: Fórmula infantil de segmento para lactentes a partir 6 mês de vida destinada is nutrição e proteção, com adição de prcbióticos 

na concentração de mínimo 0.8 glOOtnL de GOS/FOS. Proteínas com relação mínima caseina'proteina do soro do leite 50:50, e com 

nutrientes imunomoduladores (Zinco, Selenio, Vi. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 	
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Empresa: ROBERTO CORETI'I ME. 

CNPJ: 10.742.865/000147. 
Valor Global: 16.000.00. 

ProduiotSenlçs Marca 1 Vaiar Lail4flo 1 	 Quantidade 
Fórmula infanul de segmento para lactente. • pazttr l' mi, dc "da 
destinada 	numção e proteçio, wn adição de snbiõticoi na conccnflio 
de minirno 0.8 g 100m1- de GOSFOS. Protejas' crc relação mínima 0.050000 320 000.00 

caseiraproccina do sao do leite 50:30. e com aumentes 
jmIJnOmOdUIadOt'eS (Ziaca Seltio, Vi 

Lote 5:*Fórmula infantil a base de proteína isolada de soja indicada para lactentes de O a 6 meses de vida, isenta de lactose, sacarose 

e glúten. Enriquecida com L-metionina. L-cainitina. vitaminas, minerais. ferro e outros oligoelementos.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: ROBERTO CORETTI ME. 
CNN: 10.742.865/000l-87. 

Valor Global: 16.500,00. 

Ptodal&Servlço 1 	Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 
fórmula infantil a base de proteina isolada de soja indicada para lactcnlcs 

de O a 6 meses de vida, isenta de lactose, sacarose e glúten. Enriquecida (1 .0R2500  200.000,00 
com L.-meuonim t,'camitina. vitaminas, minerais, feno e outros 
oliRoelementos. 

Lote 6: Fórmula infantil a base de proteína isolada de soja indicada para lactentes a partir do 60  mes de vida, isenta de lactose, 

sacarose e glúten. Enriquecida com L-metionina, L-carnitina, vitaminas, minerais, l'en'o e outros oligoekrnenlos.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 
CNPJ: 18.545.56410001-75. 

Valor Global: 15.499,00. 

Produto/Serviço 1 	Marc. 1 	Valor Laltárlo 1 	Quantidade 
'Fórmula infantil a base de protctna isolada de soja indicada para laçientei 
a panir do 6' mês devida, isenta de lactose. sacarose a glúten. F.nriquccida 1  0,07749 1  200 000.00 
com L-metionina, L'camihna. vitamina,. ~mia. feito e outros 
oligoclementos. 

Lote 7: Suplemento infantil, de 1 a lO anos de idade, hiperealórico (1.5 Kcal/mL) indicado para a prevenção da desnutrição, 

recuperação do estado nutricional anorexia e situaçôes de baixa ingestão de nutrientes isento de lactose e glúten. Contém EM. DMA e 

carotcnóides.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Ltda ME. 

CNN: 63.556.427/0001-90. 
Valor Global: 19.200,00. 

ProdatoSeniço Marca 	1 Valse tafiári. 1 	Q.asddade 1 Supkmenioinfanti.dc la lú anos dc idade. hipercalérico(l,5 Kcatnt) 1 1 1 
indicado para a prevenção da desnurnçlo, recupraçio do esado nuo'ictonsl 1 	0.030000 1 	2411000510 

1 anomia e situaçes de bniu ingestão de aumentes isento de lactose e 1 
1 itiútco- Contém F,PÃ. DHA c ca,oc:noidcs. 1 1 

LoteS: Fórmula Infantil hipoalergánica á base de proteína do soro do leite extensamente hidrolisada (-80 pcptidcos e >30% de 
aminoácidos livres), com adição de prebiÓticos. ácidos graxos de cadeia longa - LCPUFAS (DHA-ARA) e nucicotidcos. Maltodcxtrina 

(60%) e lactose (400/.). Isento de sacarose. Mitose e g. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMA1''DO. 
CNN: 18.545.564/0001-75. 
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Prod.t&Serrlç. Marca Valer Unitário Quantidade 
Fônnula Infantil htpoalcrgdnica à bne de proceS do 'ao do leilc 

1 exte 	ztwntc hukoltsada (-50 pcptidco, e '10% deaSsotido. livin). 

ccci adição & pecb.Õtica. õcido, pisa de cads longa - LcPIJFÃS 0JS0000 200.000.00 

1 (DÃ-ARA i e nxeoddecs. MalIo.kurin (60%t e Iacio.e (40%) beato 
[4.c sacalwc. frvlo.c c 

Lote 9: Complemento'suplcmento alimentar em p6. com  proteínas lácteas, contendo no mínimo 26 vitaminas e minerais, para crianças 

de 4 a lo anos. Sabores variados, Rico em cálcio, ferro, zinco e vitaminas C e D. Com  dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, lote, prazo de va. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME'EPP;COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Lida ME. 

CNPJ: 63.556.4270001-90. 

Valor Global: 19.000,00. 

Prod.lotSen'êç. Marca 1 	Valor tiailárlo 1 	Quantidade 
Complemenlosuplemenlo alimentar etn pã. COtTI proteinai lácteas. 
contendo no minimo 26 .iatnas e rninaail, pwt, criança de 4. lo ano. 
Sabores vanado.. Rico eu, cálcio, (coe, zinco e vitaminu C e D. Com  0,047500 400.000.00 

dados de idcntiflcaçâo do produto. marca do fabncante. data de fab,'icação. 
lote. prazo de va 

Lote lO: Suplemento oral especialmente planejado para oferecer nutrição complein e equilibrado com adiço dc fnitooligossacárideos 

(FOS), contém no mínimo 26 vitaminas e minerais essenciais, inclusive antoxidantes, como as Vitaminas C e E. sclãnio, zinco e beta-

caroteno, rico em ávidos graxos mono c poliinsa. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME"EPP:('(x)l' 

Empresa: RORERTO CORE1'TI ME. 
CNI'J: 10.742.865ï0001-87. 

Valor Global: 20.800.00. 

ProdutolS.rvlço Marca Valor ValSei. Qnaatldadc 
Suplemento oral especialmente planejado pata oferecer nutrição completa 
equilibrada com adição de Crutoutigossacãrideos (FOS). contém no miflirno 
26 vitamina, e minerais essenciais, inclusive antoxidanies. como as 0,130000 160.000,00 
Vitaminas Cc E. sclinio. zinco e bcta.carotcno. rico cio ãcidoi rasos 
otono e poliinsa 

a ,  Lote li: Módulo de maliodexti'ina. isenta de sacarose, lactose c glúten. Não possui sabor. Com  dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade.. 

Participação licitante- Participação Exclusiva MEj'EPP:COOP 

Empresa: SPE Distribuidora c Representação Uda ME. 

CNPJ: 63.556.42710001-90. 

Valor Global: 8.008,00. 

Prod.todSenIçs 	 Marca 1 	Valor t:.I,an. 1 	Q.aaiidade 
Módulo de maftodextnaa, ncnta de sawo.c. loctose e Øútca. Não pasui 
sabor. Com  dada de identiriaçio do pendia ana do fabricam-e, data de 0,036400 220.000,00 

(abncação. Iate, tato de validade. 

Lote 13: Fórmula completa, especialmente desenvolvida para pacientes diabéticos, sendo isenta de glúten, lactose e sacarose, que 

contribui para a manutenção e recuperação de um adequado índice glicêmico. Com  mix de fibras e tendo como principal fonte de 

carboidrato a maltodextnna. Fórmula completa, especial. 

Participação licitante - Participação Exclusiva ME'EPP'COOP 

Empresa: PATRICIA LÂGES VERAS NORMANDO. 

CNPJ: 18.545.564Í0001-75. 
Valor Global: 72.000,00. 	
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ProduielServiçe 	 Marc. Valor Unitário Quantidade 
Fóritiula completa. especialmente descnohida para paciente, diabéticos. 
sendo iscifla de gMen, lactose e 5a~ que contribui paria  manutenção 
e recuperação de um adequado indice glicémico. Com  mia de t'tbras e tendo 0.i80 400000.00 
corno pnncip.l fonte de ca,boidra:o a makodextnna. FÓnnulé coaspicta. 
especial 

Lote IS: Alimento nutricionalmente completo, com combinação de DHA e ARA, prebióticos e probiõticos que. oferece 100% das 

pnncipais vitaminas e minerais das recomendações. Sendo a fonte de protélca: proteína concentrada do leite (70%), concentrado prol. 

soro (16%) e proteína isolada de soja (14%). Sendo a. 

Participação Iicitante• Participação Exclusiva ME/EPP.'COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 
CNPJ: 18.545.564/0001-75. 

Valor Global: 24.000,00. 

Produto/Sen'Iço Marc. Valor Unitário 1 	Quantidade 
Alimento ,iutncionalmcnlc completo, com combinação de DIlAtARA. 

prcbiôlicus e probiácicos que. oferece 100% das principais .ft.muna, e 
da. rccomcndacõcs Sendo a Conte de protéica: prosem. 0.100 240,000.00 

concentrada do late (70%), conceondo proL sao (16%) e pn$cina notada 
dcwa(I4%) Sendo. 

Lote 16: • Dieta enteral, liquida polimérica. em sistema aberto. nutricionalmente completa. normocalorica, normoproteica (com nu 

minimo 301/9 caseinato de cálcio e sódio), com adição de fibras (minimo de IS g' 1), isenta de lactose, sacarose e glúten. Sabor 

baunilha. Embalagem tetra palc de 1 litro.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Lida ME. 

CNPJ: 63356.427/0001-90. 

Valor Global: 9.500,00. 

ProduiotSentço É 	Marc. 1 	Vai., Unitário Qnadd.d. 
Dieta enicral. liquida polsinanca. cm sistema abalo, nsticia.almcotc 

cooçieta. noonoeslonca. nonnoproceica (com no mtimo 30% ~1 de 
23 750000 40000 

cálcio e stdm). coa. adição de ti&.. (cimmo de ISg/ 1). inata de w~ 
ncM. e - Sabor ~Dar. Faóalaaan lati pfl de 1 Uivo. 

Lote li:* Fórmula infantil para nutrição adequada de recém-nascidos prematuros ciou de alto naco com DHA. ARA c nucicotideos, 

com relação protéica mínima de (60:30), proteína soro do Icite/caseinato, respectivamente. proporcionando melhor digestibilidade e 

evitando distúrbios metabólicos.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 
CNPJ: 18.545.564/0001-75. 

Valor Global: 11.900,00. 

Pr.dst&ntç. Marca V.i.t ValSri. Q._sMde 
FõnajIa infantil para nutação a~de recétn-raido, ~~ 

coo de alto n'co com 014A. ARA e nacleoridees. comrtt.çSi protésca 0,099167 120000.00 
mi.num de (60:30). protela. soro do )c*sec.setnto. r~~ 
proporcionando melhor discatsbdsdadc e nirindo distàit,os nctabõlscos 

Lote 18:*Fórmula infantil a base de proteínas lácteas. em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, indicados pata lactentes 

desde o nascimento até oó° mês de vida, com predominância de caseína. Contendo mínimo de 70% lactose e 30% de maltodextrina. 

Atender todas as recomendações do Codex Alirnentarius. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEJEPP/COOP 

Empresa: ROBERTO CORETTI ME. 
CNPJ: 10,742.865/0001-87. 
Valor Global: 9.600.00. 
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ProdctolServlço Marca Valor UsUário 1 	Quaalldad. 
'Fórmula ii,l'anuil a base de protc:nas lácteas. em pó, enriquecida com (ent'. 
isenta de secatose. indicados para tacicn:cs desde o nascimento alt o V mis 
de vida, com predoounància de cascint Contendo minem de 70% lactose e 0,G40000 140000.00 
30% d. maliodextrina. Atender todas as rvcomcnd.çoes do Codn 
Ali memanus 

Lote 19: 'Fórmula infantil à base de pro4cinas lácteas, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, em pó, indicada para lactentes a 

partir do 6' m6s & vida, com mínimo de 65% de casclna e 35% de proteínas do soro do leite, com mínimo de 70 0/* lactose e 30% 

maldodextnna. Atender todas as recomendações do Codc. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPPICOOP 

Empresa: ROBERTO COREVFI ME. 

CNPJ: 10.742.865/0001-87. 

Valor Global: 4.900,00. 

Produto/Serviço Marca Valor Usuário Quantidade 
°Fónnula infantil á base de proteinas tác:cas. cnnquecida com reno. isenta 
de MeaNte, em pó, indicada para lactente, a partir do V mi, de vida, com 
mínimo de 65% de caseína e 35% de protcinas do soro do leste. com  0,02*417 240000.00 
mhiimo de 70% lactose c M)% makicdc'irnra Atender todas as 
recow.d.ç&. do Cede 

Lote 20: • Fórmula infantil de partida para lactentes de O a 6 meses com distribuição de macronutncntes (100% de proteína do soro 

do leite parcialmente hidrolisada), distribuição de carboidratos com 100°!. lactose, com DHA, ARA e Nucleolideos. Lato com 800g.. 

Participação licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: ROBERTO CORETTI ME. 
CNPJ: 10.742.86510001-87. 

Valor Global: 38.400,00. 

Produl&Sen iço 1 1 	Marca 1 	Valor Usuário 1 	Q'.addade 
Fórmula infantil de parúdapara, bctenresdeoa6me,escoa, dumbuiçio 1 1 1 

*ARA 

1 demacrunutnenin(t00%deproteir,adu soro do late parciahnente 1 1 	O.® 1 	MOOCO.® 1 1 hidrotisada), discrib.nçào de carbuidrasos com 100% lactose, com DELA. 1 
1 

	
cNuctcc4ldes latscotnS0O. 1 1 1 

Lote 21: Fórmula infantil de partida para lactantes a partir de 6 (seis) meses. com  distribuição de macronutricntcs (100% de proteína 

do soro do leite parcialmente hidrolisada), distribuição de carboidratos com l00'/ lactose e com composição de lipídios (com mínimo 

de 95% de gordura vegetal. 4% gordura láctea. 

fl Participação Licitante -  Participação Exclusiva ME/EPPICOOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNPJ: 18.545.56410001-75. 

Valor Global: 28.700.00. 

Prod.t&Servlçe Marca VM. Cuilérlo Quantid.dr 
Fórmula infantil de partida pan lactantes a pa de 6 (seis) meles, com 
dislribuiçio de in.cTOnuIflen(n c 100% de proceina do seco do leite 
pncialmentc hidrolis4). diunbij,çJo de cuboubizos com 100% laclose e 0,059792 4$0000.00 

com composição de tipidion tcc'fl, mnimo de 95% de gordura verul. 4% 

roedura licita 

Lote 22: Fórmula infantil de partida com predominância de som deleite com maior teor de alfa-lactoalbumina (mínimo de 70%), 

contendo prebióticos com mínimo de 0.4grl, 100% lactose; 6 enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros elementos.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MWEPPICOOP 

Empresa: ROBERTO CORETFI ME. 
CNN: 10.742.865/0001-87. 
Valor Global: 20.000,00. 

rTodsao.'SenIço 	 1 	Siarca 	1 	Valor Unitário 	1 	Osastidade 
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Fonnula infantil de parida coot pSocSalnda de nu de lene com maior 
teor de al-1actoa1bumina (mínimo de 70%) cadct.do rcbiéfleoa conn 

0041667 480.00000 mínimo & 0.4g'l, 100% lactose; é eiuiqttcida com itanunaa. aua^ 
kno e outros elemento,. 

Lote 23: Fórmula infantil de seguimento com protelnas modificadas em sua relação cascina/soro rico em alfa-lactoalbumina (60/40). 
contendo prebióticos com mínimo de 0.4g/1. com  maltodextrina e lactose. DIIA; é enriquecida com vitaminas, minerais, (erro e outros 

elementos.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNPJ: 18.545.56410001-75. 

Valor Global: 17.490,00. 

ProdulaJServiço 1 	Marca Valer Uaitirlo Oua.tidade 
Fóonuta infantil de seguimento com proteínas modificada, em tua retaç&o 
caaein&wro neo em alfa.Lactc.,hgninz (6040). contendo çwcbuco. Com  

003643€ 480.000.00 
mínimo de 0.4g,1. com  tnato4etnna e latac. DItA, é cnnquecida com 

,taminaa, nt,ctaiç, feno e outros elemento, 

E.oie 24: Fórmula infantil desenvolvida para lactentes a partir do décimo m6s devida, adicionada de ferro, prcbióticos (microbiota 

intestinal), DELA, ARA e nucleotideos.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 
CNPJ: 18.545.5641000l-75. 

Valor Global: 14.360,00. 

Produle/Servlço 1 	Marca Velar Unitária 1 	Quantidade 
FÕnnuIa infantil desenvolvida pala lactentes a Partir do décimo Si de 
vida, adicionada de ferro, pichiólicos (niicrobioca intestinal). DHA, ARA e 0.029917 420.000.00 

nucieotldcos. 

Lote 25: Fórmula infantil isenta de lactose, à base de proteína do leite podendo conter proteína do soro do leite ou caseina, contendo 

DELA e ARA, nucicotidcos. óleos vegetais e maltodcxtnna (única fonte de carboidratos); é cnnquecida com vitaminas, nucleotideos, 

minerais, feno e outros oligoelementos.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 
CNPJ: 18.545.564/0001-75. 

fl Valor Global: 34.000.00. 

Prodfl'ScnIç. lar.. Valor Uaiiáflo 1 	 Quantidade 
Fónnut. infantil isenta de lactose, À bate de proceina do leite podendo 
conter proteína do soro do leite ou caseína, contendo DHA e ARA. 

nucleolideos. óleos vegetais e maliodext,ina (única fonte de caiboidratos); é 0.085000 400.000.00 

enriquecida com vitamina,. nucicoi~ minerais, ferro c outro, 
oligoelenxntos. 

Lote 26: Complemento alimentar, lácteo, formulado com leite em pó integral, contem 26 vitaminas e minerais, para crianças de 4 a lO 

anos. Sabores variados. Com  dados de identificação do produto. marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade.. 

Participação Licitante- Participação Exclusiva ME:EPP.'COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Uda ME. 

CNN: 63.556.42710001-90. 
Valor Global: 13.500,00. 

Produt&MnIç. Marc. Valor Vaiaria 1 	Qva.Ildad. 
Complemento alunentar. lácteo, ftnulado coi lenir em p6 integral. 
contem 26 niaminas e mineral,, rara maNa, de 4 a lO aiWa Saborc, 0048214 280000.00 
variado. (um dados de identif.caçao do produto. rtwta do fabncviic, data 

& fahi,caçSo, lote. prazo de ,alidade 

v 
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Lote 27: Cereal infantil, contendo nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e ferro de melhor absorção. É especifico 

para complementar a alimentação de lactentcs a partir do 60  m&. Contém glúten.. 
Participação Licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: ROBERTO CORE11'l ME. 
CNPJ: 10.742.865/0001-87. 
Valor Global: 2.000,00. 

Produlol&nlço 1 	Marca Valor L.Itórbo 1QoantIdadc_ _____ 
Cercal infantil, contendo nutrientes essencial, como Zinco. Vitamina A. 
Vitamina Cc fruo dc melba absorção É. capoc(&o pan cornpkmcncara 0.016667 1111(111(100 

.limcmsçlo & locicec, a indo 6' mia. Coow,n gktn. 

Lote 28: Espessante e gelifucante para alimentos, suplementos e líquidos com composição de maltodextrina, goma xantana ou 

gelifleante clorcio de potássio. Sem glúten.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Repiesentaçio Lida ME. 
CNPJ: 63.556.427/0001-90. 
Valor Global: 23.000,00. 

[ 	 Prodiao/S.niça Marca Valor Unitário Quanlidadc 

Fapeasanca e gelificanle part alimentos. suplementos e líquidos com 
composição & rmaalcodcun gctna anuas 	gvliflwxe ckwcio de 0.12777* 11(0 000.00 

potássio. Seu, s1wen 

Lote 29: Fórmula imunomoduladora, hiperprotôica, nutricionalmente completa, para suprir tanto As necessidades nutricionais quanto 
metabólicas de pacientes gravemente enfermos em estado ou com risco de infecção. E enriquecido com 1-arginina, nucleotideos e 

ácidos graxos w-3. EPA e PUA, sendo isento de glúten.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: ROBERTO CORETfl ME. 
CNP.1: 10.742.865/0001-87. 
Valor Global: 40.000,00. 

Produl&S.nlço Marca 1 	Valor Ualtáflo 1 	 Ouautldade 

Eànnuta imm,omoôaladørk kipctwoeica. nu,,cscnalmentc comçkta. pan 
MÇCT taXltO as necessidades anic,onais quanto nCUbO1ICaS de paciento 

actneoie e,,krme, eu, estado ou com naco & infecção. E enriquecido 20.000000 2.000.00 

com l.'srgÍnÍnL m,utleo:ideoa e ácidos gnixos w.3. LPA e L)IIA. sendo 
iscniodc glúten. 

Lote 30: Alimento saudável. nutritivo e saboroso, preparado com proteina isolada de soja, sem lactose. Indicado a partir dos 12 meses 

de vida. Rico em vitaminas A. B12 e D, Fósforo c Zinco. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMAXDO. 
CNPJ: 18.545.56410001-75. 
Valor Global: 33.400.00. 

Prod.toScnhç. 1 	Marca 1 	vai.. UaISflo 1 	 Quantidade 

Alimento saudável, numtwo e sabocoto, preprado com pioteina isolada de 
anjo. acm Iacic. Indicado a panir do. 12 mcsca de 'ida. Rico em 0.055667 600.000.00 

vitaminas A, 812 cO, FAal'orn e Zinco 

Lote 31: Alimento a base de soja contendo proteína isolada de soja, extrato vegetal. óleo de palma, xarope de glicose, açúcar, 

moltodcxtrina. sal. calcio. feno, vitaminas BI 2 e O. Validade mínima de 90 dias da data da entrega do produto. Registro no ministéno 

da Saúde.. 
Participação licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 	
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Empresa: SPE Distribuidora e Representação Lida ME. 
CNPJ: 63.556.42710001-90. 
Valor Global: 14.100,00. 

Prod.to'S.Mç. 1 1 	Marc. 1 	Vaiar Unitário l 	Ousaildade 
Alimento • base de Ma COIItACIdO Noc1 	i.otab de sql, extraio vegetal. 1 1 1 1 oito de palma, xarope de glicose. açxw. ,noltodextnna. sai. esteio. fero 1 1 	0,047000 

£ 
1 	 300000,00 1 1 vitamina, RI? e 1). validademiairna de 90 dias da data da entrega do 1 

1 r.oduto. Registro no ministério da Saúde. 1 1 1 
Lote 32: Leite em Pó, desnatado, instantâneo, rico em vitaminas A e D. cálcio, sódio. carboidralos e proteínas, apresentando Og de 

gorduras totais. saturas e asas. Produto contendo informação nutricional no rótulo e registro do Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde, SIF/ DIPOA.. 

Participação licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Lida ME. 

CNPJ: 63.556,42710001-90. 
Valor Global: 4.760,00. 

Produto/San Iço 1 	Ma rca .l 1 	V.r Uni tário 1 	Quantidade 1 Leite cai Pó, desnatado. instantâneo, rico eu, 'ilamanas A e D. cálcio, sódio, 1 1 1 
1 carboidratos e p,nielnas. apresentando Og de gorduras totais, saturas e trans. 1 1 	0,oso00 1 	 to.000,00 1 1 Produto contendo mb,nuaçào nutricionsi no rótulo e registro do Minissédo 1  
1 da Agricultura c'ou Ministério da Saúdo, SIF/ DIPOA. i,Agricultura 1 1 1 

Lote 33: • Leite Integral tonificado com ferro, vitaminas A. De C. que fornece por porção de 26g quando considerado a 

recomendação de nutrientes para crianças de 7 a lO anos de idade. Lata de 400g.. 

Participação Licitante- Participação Exclusiva MEJEI'P/COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Ltda ME. 

CNPJ: 63.556.42710001-90. 
Valor Global: 14.400,00. 

Prod.to/S.nlç* 1Marca Valor Unitário Qualidade 
Leite Integral ion,r,cado com feno, vitamni, A. De C. que fornece por 

porção de 26g quando considerado  ieconwndsção de nutrientes para 0.030000 450.000.00 
castiças de 7 	lO anos de idade. Lata de 400g 

Lote 34: Suplemento especifico para pacientes oncológicos. nutricionalmente completo, pronto para beber, hiperprotéico, 

hipercalórico e enriquecido com EPA (ômega 3), sendo acrescido do mix de fibras e mix de carotenóidcs. Isento de lactose e glúten. 

Unidade de 125m1.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 
CNN: 18.545.564,tOOl-75. 
Valor Global: 70.000.00. 

Produla'Seniço 1 	Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 
Suplemento especifico para pacientes oncológicos, militei otialmcnle 1 1 1 
completo, pronto pai ,  beber, hiperprotéico. hipercalônco e enriquecido com 1 1 	28.000000 1 	 2.500.00 
EPA (6mep 3). sendo acrescido do miado libra, e mix de carotcnótdr, 1 
Iscneodclactosceou" Unidade de I25ni1 i 1 

Lote 35: Suplemento oral, liquido. hipervalórico e hiperprotéico, nutricionalmente completo, indicado para pacientes com 

necessidades nutncionais aumentadas de proteínas e energia. Com  nutrientes especiais: O - Caroteno, Zinco e Selônio. Relação mínima 

dc proteína soro do Icite/caseinato (14156). Embalagem. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: ROBERTO COR Em ME. 
CNPJ: l0.742.865/000I-87. 
Valor Global: 20.000.00. ffi01,41 
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P'rodol&Scrvlço Marca 1 	Valor Unitário Quantidade 

Suplemenio oral, liquido, hipercalórico e hiperprotélco, nuintionalnienie 
conipklu. indicado para pacientes com necessidades nulricionais 
aumentados de proteinas e energia. Com  aumente, especiais 6 . Caroteno, 20.000000 1.000.00 
Zinco e Selénio. Relação mintm de proleina acre do lcilc:caninato 
(14:56). Embalagem 

Lote 36: Fórmula nutncionatmente completa, em pó, especifico para pacientes diabéticos e situações com necessidade de controle 

giicêmico. nonnocalórico, no4'moprotéico a base de proteina de alto valor biológico, sendo a distribuição calórica com no mínimo de 

15% de proteínas. 40% de caitoidratos e 29 8/. de hp. 

Participação Licitante - Ampla participação 

Empresa: i4lOÇORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E. 

CNPJ: 08.647.266:0001_32. 
Valor Global: 46.700,00. 

Produto/Serviço Marc. Valor Laitéflo Quantidade 
Fónnuta nulriciunalmenle compleis, em pó.  especifico paia pacientes 
diabéticos e iituaçtics com necessidade de controle glicémico. 
norniocalórico. nonuoprotdico a base de protelaa de alio vala biológico, 0.129722 300 000.00 
sendo. diatnbgiçio calónca com no mínimo de 15% de protela... 40% de 
carboidato. e 29% dc iip 

Lote 37: 'Fórmula de aminoãcidos adequada às necessidades de crianças desde o nascimento até 1 ano de idade com necessidades 

dietoterãpicas especificas com restrição de lactose ou alergia à proteína do leite de vaca à base de atninoácidos livres. Contém 

fenilalanina Isenta de lactose, galactose. sacarose, (r. 

Participação licitante - Ampla participação 

Empresa: ART MÊI)ICA COME RE? DE PROD IIOSPITALARES LTDA. 

CNN: 02.626.340/000I-58. 

Valor Global: 68.400,00. 

Produlo/Seniçe Marc. Valor UaIlázIo Q.a.tldad. 
Fónnula de aminoâcwlo. adequada Sa necessidades de crianças desde 

nascimento até 1 ano de idade com necessidades dietoteflp.cu especificas 
com reguçio de lactose ou akegia à proteina do kut de vca á base de 0,456000 350.000.00 
aminoácido, lista Contém (enilalanina. Isenta de lactose. plactos.. 
sacarose, ft 

Lote 38: Fórmula pediátrica elementar para crianças de 1 a lO anos à base de aminoácidos não alergênicos. nulricionalmenic 

completa. adicionada de carboidntos, lipidios, %itasninas, minerais e oligoelementos. Isenta de lactose, galactose, sacarose. frutosc c 

glúten. O carboidrato é a xarope de glicose e a fo. 

Participação Licitante - Ampla participação 

Empresa: ARI Mll)lCA COM E REP [Mi PROL) llOSl'IlALARES LTDA 
CXI'.): 02.626.340:0001.59. 

Valor Global: 70.500,00 

Prod.Io.'S.niço Marca 1 	Valor taltárlo 1 	Quantidade 
Fõnnula pediàlnca elementar pira cn.nças de 1 a lO anos à base de 
srntnoécidø aio aleYrako.. nutncionslrncnce coeçlcta. adicionada de 
crbo,dratc's. tipidio.. .itannrias rTunerais e ohgoelcnwnim. Isenta de l4.giQ 150.000,00 
lactose. gst.cto.c. tacaroje. fn.tow e glúten. O cajtoidrato é. wope de 
glicose e. (o 

Lote 39: Fórmula semi- elementar e hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrohisadu de soro de leite com adição de 

LcPUFAS (DITA e ARA) e nucleolideos. Deve ser indicado pata alergias a proteína do leite da vaca e da soja com faixa etária desde o 

nascimento. Isento de liiclosc, galaclose, sacarose,. 

Participação Licitante - l'arlicipação Exclusiva MEJEPP/COOI' 

Empresa: PATRICIA i.AGES VERAS NORMANDO. 
CNN: 18.545.564:0001.75, 

Valor Global: 787500) ri 
La 
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Produto/Serviço Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 
I'Anuula Semi' elementar e hipnaler8Lnica, à base de proleina extensamcntc 
hudrolisada de soro de leite com adição de LcPLPFAS 11)11k e ÃKr) e 
nucleolkleos t)c'c ser indicado ÇOIB alergias a proicina do leite da vaça e 0,262500 5(X) (XX),tX) 

da soja coa' faixa cigna desde o nasçicncnlo. Isento de lactose. galaclose. 

Lote 40: Dieta enteral em pó, polimórica. em sistema aberto, nurricionalmente completa. normocalórica, normoprotéica (proteína 

isolada de soja, caseinato de cálcio ou proteína do soro do leite), sem adição de fibras, isenta de lactose, sacarose e glúten.. 

Participação Licitante - Ampla participação 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Lida ME. 

CNP,J: 63.556.427:0001-90. 

Valor Global: 150.000.00. 

Produlo/Seniço 1 	Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 1 Dieta entenil em pó. polimõrica. em sistema aberto. nutricionalmente 1 1 1 1 completa, nonuocalônca, normoprotélca (prote(a. isolada de sota. cascinato 1 0.050000 1 	 3.000.000.00 1 
1 de cálcio ou protelas do soro do leite). sem adição de fibn.. isenta de 1 
1 lactose, necrose e glúten. 1 1 

Lote 41: Fórmula nutncionai completa, podendo ser usada como suplemento nutricional. rica em vitaminas e minerais, incluindo 

antioxidanies, como as vitaminas Cc E, scknio. zinco e beta-caroteno. Rico em ácidos graxos mono e poli-insaturados. Enriquecido 

com prebuótico (FOS). Isento de lactose e glúten.. 

Participação Licitante - Ampla participação 

Empresa: I3IOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSI'll'ALARES E. 

CNPJ: 08.647.266;000l-32. 

Valor Global: 94.400.00. 

ProduuozServlço 1 	Marca Valor Unitária Qtaanild.de 
Fônnula nutncional completa, podendo ser usada como suplemento 
nuincional, na em itammas e ntioents. tncluindo aotioxtdante.. conto ai 
vitaminas C e b, sclMío, zinco e beta-caroteno. Rico em ácido, çuos 0,059905 1 050 (X)0,UO 

mono e poli-insatundos tinnquccido com prcbótico (FOS). Isento de 
lactose e glúten 

Lote 42: Fórmula nutricionalmente completa. em pó. nonnocalórico, normoprotéico (com no mínimo 
9h/  de proleina). a base de 

proteína de alto valor biológico (proteína do soro do leite ou caseinalo). Isento dc lactose e glúten, para crianças a partir de 1 ano de 

idade.. 
a Participação licitante -Ampla participação 

Empresa: BIOÇOIRF ('UM(iltClO E REPRESEN'l'AÇ,\() DE lR01)U'IDS 1 IOSPITALARES E. 

CNPJ: 08.647.26(v001)1 -32. 

Valor Global: 72.000,00. 

Produto/Serviço 1 	Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quaatidade 1 Fórmula nutnc,onatmenie completa, em pó. noanocalõrico. nonrw,pcostico 1 1 1 	 1 
1 icem nomimmor4deptotelnal.abiWdePtO(eifladcaitovakrbiOl*$ICO 1 1 	0,o6$S7I 1 	1.050.000,00 1 1 (4einado soro doktteoucasetMtOLlSetto&taCtC6CCgI1cn.Pafl 1 1 Icrw.ç..apartirdctanodetdadc 1 1 

Lote 43:*Dieta cntcral, liquida poliménca, em sistema aberto. nutricionalmente completa, normocaiorwa, normoprotesca, rica em 

proteína isolada de soja (com no mínimo 70% proteína isolada de soja), sem adição de fibras, isenta de lactose, sacarose e glúten. 

Embalagem letra pak de 1 litro., 

Participação Licitante - Ampla participação 

Empresa: Sellene ('oIncrcio e Representações [.ida.. 

CNPJ: 05,329,22210001 -76. 

Valor Global: 134.010,00 
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Produt./Sarv$çe 1 	Marc. 1 	Vaiar CLiMa QiiiIdade 

'()iela entraI. liquida poliniénca, em sistema aberto, nuticS.lmeNe 1 1 1 1 completa. nornocalorica. namopeoictca. na  em pncina uclada de soja 1 1 	 14,890000 1 	 9000.00 1 1 (com no mínimo 70% protela, iselada de sca) sem adição de fibra,. nwnta 
1 de lactose, sacc e gkncn. Ensbalascm teta mal,de 1 lwo. 1 1 

Lote 44: (COTA) Fórmula nuincionalmente completa, em pó, especifico para pacientes diabéticos e situações com necessidade de 

controle glicémico, normocalórico, normoprotéico a base de proteína de alto valor biológico, sendo a distribuição calórica com no 

minimo de 15% de proteínas, 40% de carboidratos e 29%. 

Participação Licitante - Diferenciado para MEIEPP/COOP (cota 25%) 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 
CNPJ: 18.545.564/0001-75. 

Valor Global: 20.200.00. 

ProdulotSrMço 1 	Marc. 1 	Valer Eattóflo 1 	Quantidade 
(COTA) Fóanula nutnçionalmcnle completa, em pá, específico paza 
pacienta diabéticos e situações com ncceaidadc de controle glicimico. 
notmoealórico, nonnoprocéico abane de proteina de alto valor biológico, 0.168333 120 000.00 
sendo a distribuição calórica com no miaimo de 15% de proicina.. 40% de 
casboidiatos a 29% 

Lote 45: (COTA) Fórmula de aminoãcidos adequada às necessidades de crianças desde o nascimento até 1 ano de idade com 

necessidades dietoterápicas especificas com restriçào de lactose ou alergia à proteína do leite de 'aca à base de aminoácidos livres. 

Contém fenilalanina. Isenta de lactose, galactose. sacam. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNN: 18.545.56410001-75. 
Valor Global: 23.700,00. 

ProdutoSenke Marca 1 	Valer t'&ltio Q.aadd.d. 
(COTA) Fórmula dc aminidos adequada ai neccs,da4e de çnaxxas 
desde o nascimento are 1 ano de idade coo, ncccssidadcs dzetceraçtct 
especifica. coo, rest,ão de lactose ou alergia a ~lu do kire de vaca 5 0.474000 50 000.00 
boc de amanoscido, livTct Coniirn fenitaisnin. Isenta de tactosc. 
talaclose. i.c.:o 

Lote 46: (COTA) Fórmula pediátrica elementar para crianças de 1 a lo anos à basc de aminoácidos não alergénicos, nutricionalmente 

completa, adicionada de carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais e oligoelementos. Isenta de lactose, galactosc, sacarose, frutose e 

glúten. O carboidrato é a xarope de glicose. 

fl Participação Licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 
CNN: 18.545.56410001-75. 

Valor Global: 26.250,00. 

Produlo/Seniçe Marca Valor Unitário 1 	Quantidade 

(COTA) F&rnula pediátrica elementar port crianças de 1 a lO anos á base 
de aminoácidos nfto alerg6niccc. nutncionalmenle completa, adicionada de 
carboidntos. lipldios. vitaminas. mineral, e oligoelemcntos. Isenta de 0.525000 50.000.00 

lactose, galactose. ~rose, (nitose e glúten 0 casbo.dr.to  és zwvpc de 
a! icoac 

Lote 47: (COTA) Fórmula semi- elementar e hipoalergãnica. à base de proteina extensamente hidrolisada de soro de leite com adição 

de LePUFAS (DItA e ARA) e nucleotideos. Deve ser indicado para alergias a proteina do leite da vaca e da soja com faixa etária 

desde o nascimento. Isento de lactose. galactose. sac. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LACES VERAS NORMANDO. 
CNPJ: 18.545.564/0001-75. 

Valor Global: 26.250.00. 
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Produto/Srniç. Marc. 1 	Valer VattárIo 1 	 Quantidade 
ICOTAI Fóniiula semi- elementar e hipo.tergbiica, á base de proteina 
cicnsumcntc hudrolisada de soro de leite com adiÇSO de LcPUFAS (MA e 
ÃRA 1 e nuckottdcca. Deve ser indicado pan alergias a proteína do leite da 0.262500 100000,00 

saca e da soj. com  Faixa etána de.dc o nascrneniO Isento de lac~ 
satact., sac 

Lote 48: (COTA) Dieta enteral cm pó, polimérica, cm sistema aberto, nutricionalmente completa, nonnocalórica, normoprotéico 

(proteína isolada de soja, cascinalo de cálcio ou proteina do soro do leite), sem adição de fibras, isenta de lactose, sacarose e glúten. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Lida ME. 

CNPJ: 63.556.427/0001-90. 

Valor Global: 50.000,00. 

ProduI&S.rviç, 1 	Marc. J 	Valor Ukátlø 1 	Quantidade 
(COTA) Dieta enteS em pó. polintica. cm  sistema abato. 1 1 1 

1 numciooalrneetc completa. n&mocalonca. nocunoprocaca jwotena s0ladj 1 1 	0.0~ 1 	i 000 000.00 j 1 de Ma. use,~de calcio ou protesna do 	o do lede). sem.d,çSo de 1 1 fibra., isenta de lactose. w~e alúlen 1 1 

Lote 50: (COTA) Fónnula nutricionul completa, podendo ser usada como suplemento nuincional, rica cm vitaminas e minerais. 

incluindo antioxidantes, como as vitaminas C e E. sclénio, zinco e beta.caroteno. Rico cru ácidos graxos mono e poli-insarurados. 

Enriquecido com prebiótico (FOS). Isento de lactose e glú. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Uda ME. 

CNP): 63.556.42710001-90. 

Valor Global: 28.000,00. 

Prodvt&Scnlç. 1 	Marca 1 	Valer Unitário 1 	Quantidade 
(COTA) F&mula nutneionat con'let& padeSo se usada como 
wplewcrno nutncrs.naI, oca cio .itsrninas e minerais, mclu.ndi, 
anliotidanles. como as niamina, C e E. selêrno. zinco e beta-cazoteno. Rico 0.080000 350.000,00 
em ácidos ginui mono e poli-insatur.dos. Enriquecido com prebsórseo 
(FOS). Isento de lactose o alú 

Lote SI: (COTA) Dieta enteral, liquida polimérica, em sistema aberto, nuincsonalmcttc completa. nonnocalorica. normopmteica. nca 

cm proteína isolada de soja (com no minimo 70 0/* proteína isolada de soja). sem adição de fibras, isenta de lactose, sacarose e glúten. 

Embalagem tetra pak de 1 litro.. 

Participação licitante - Participação Exclusiva MEJEPP/COOP 

Empresa: ROBERTO CORETTI ME. 
CNPJ: 10.742.86510001-87. 

Valor Global: 45.900.00. 

Produt&Senlço Mace. Valor Unitário 1 	Quantidade 
(COTA) Dieta enieral. liquida puliotica, em sislema aberto. 
nusricionaln.enie completa. nomiocalorica, nonnoproteica, rica em pioteina 
isolada de soja (com no minurno 70% protclna Isolada de soja). sem adição 1 5,300t»3 000.00) 

de libras. isenta de lac~ sacarose e glúten Embalagem tetra pá dc 1 

listo 

0# - M.6 _- 
• 


