
Secretaria de Saúde 	 à 

Termo de Homologação de Processo Lícitatõrlo 

Pregão Eletrônico NO 2019.04.03.1 

A Autoridade Competente da(o) Secretaria de Saúde. sr.(a) Everardo Cavalcante Domingos, no uso das atribuições legais. conforme a 
legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520102), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção juildica das fases 
internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico a° 2019.04.03.1, cujo objeto trata da 
aquisição Seleção de melhor proposta para registro de preços visando faturas e eventuais contratações para Aquisição de Leites, 
Fórmula e Suplementos destinados aos pacientes em acompanhamento módicosnutricionistas assistidos pela Secretaria de SaúdcFundo 
Municipal de Saúde do Município de llonzontcCE, com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP, conforme especificações 
contidas no Termo de Referência. 

'ii *lu iJkI1 

Lute 1: Fórmula iníanlil em pó de partida, indicada para lactentes de O a 6 meses de vida, adicionada de ferro e selênio, à base de 
proteínas lácteas (relação mínima proteína do soro/caseína de no mínimo = 60140). com perfil de carboidratos de 100% lactose e perfil 

de Iipidcos de 80% de gorduras vegetais (6. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRÍCIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNN: 1834536410001-75. 

Valor Global: 3. 155.00. 
Prodat.,.r,k. Marca Valor Usitíri. On.tldade 

Fórmula infantil em pôde partida, indicada para lactantes de 0a6 meses de 
vida. adicionada de feno e .eltaio. £ base de proteínas lícita, (relação 
minhrna proteína do seineaseS de no mínimo • 60/40), coni perfil de 0.019719 160.000.00 
cazbo.dratos de 10014 lactose e perfil de lipideos de W. de rduns vcrtan 
(o 

Lote 2: Fórmula infantil em pó indicada para lactentes a partir dos 6 meses de vida, adicionada de feno e sclênio, à base de proteínas 
licitas (com relação proteína do soro do leite/caseína de no mínimo 50150), com perfil de carboídratos de no mínimo 84% lactose e 

16% de maltodextnna e perfil lipidico de. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPPCOOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNPJ: 18.545.564/0001-75. 

Vntnr C.lahsl: 1 155041 - - 	- - - - 
	 Produt&Scrvlç. 1 	Vai., Laltíflo L 	Qualidade 

Fórmula infantil em p6 indicada para lactentes a partir dos 6 meses de vida, 

adicionada de forro en1iio. i base de pioteirtis licitas (com relação 
proteína do soro do lciie'cascina de no minimo 5350). coa, perfil de 0.019719 160000,00 

ca.boíõacos de no mrntmo 84% lactose e 16% de sitodnuma e perfil 
tipidico de 

Lute 3: Fórmula infantil de partida para lactentes de 0-6 meses destinada á nutrição e proteção, com adição de prebiãticos na 
concentração de no mínimo 0,8 g/lOOml.. de 005/POS. Proteínas com relação proteína do soro do leitc/casclna de no mínimo 60:40, e 

com nutrientes imunomoduladores (Zinco, Selõnio, Vitam. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEIEPPICOOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNN: 18345.564/000I-75. 

Valor Global: 12.400,00. 
Produto/Serviço Marca 1 	Valor tJaItirIo 1 	Q.a.tldade 

Fóqmola infantil de partida pata lactentes de 0-6 meses destinada à nuu'içio e 
proteção, com adição & prebiáncos na concentração de no minimo 0.8 
g: lOOmt. de GOSTOS Proieina, com inação proteína do soro do 0,038750 320.000.00 
leitecascina de no mínimo 60.3C. e 	'c' nutrictite, munomodsIa1orca 
tzinco. Setênio Vitam 
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Late 4: Fórmula infantil de segmento para lactentes a partir 6 °  mês de vida destinada à nutrição e proteção. com  

na concentração de mínimo 0,8 g/lOOmL de QOSIFOS. Proteínas com relação mínima caseina-'proteina do soro do lcite3ü'SO...com 

nutrientes imunomoduiadores (Zinco, Selénio, Vi. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME'EPP/COOP 

Empresa: ROBERTO CORETTI ME. 

CNPJ: 10.142.86510001-87. 

Valor Global: 16.000.00. 
Produto/Servlç. Marca Valor Unitário Quantidade 

Fóm.ala in(anil de sqiirnto para lactencs a p anif 6 mi, de 'tida destinada £ niacriçio e proteção. Can adio de prebõticoe na conceniraçio de mirumo 
O 050000 P000000 

0.8 g/ l®nL de GOSTOS. Proteinu co.,, vetado mjnuna cucin.peoccina do 
,oro do leite 5010, e co.,, nuuteatei ,snuaon,odutadore. (iao. SeLênio. Vi 

[,ore 5: 'Fórmula infantil a base de proteina isolada deseja indicada para lactentes de O a 6 meses devida, isenta dc lactose, sacarose 

e glúten. Enriquecida com L-metionina, L-carnitina, vitaminas, minerais. (erro e outros oligoelementos.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: ROBERTO CORETTI ME. 

CNPJ: 10.742.8651000I-87. 

Valor Global: 16.500.00. 
ProdotalSenlço 1 	Mares Valor Unitário 1 	Quantidade 

F4.muta infantil a base de reateS itolada de agi indicada pua lactentes de 
Oaé nas de nda, isente de lactose. sacarose e gI4ict. Enriquecida can 0,082500 200.000.00 

omina, L.cacnitina. .iran,.oa,. n'jaeraia feno e outro. oiigoekmertta.. 

Lote 6:*Fórmula infantil a base de proteina isolada de soja indicada para lactentes a partir do 6 4  nt devida, isenta de laclosc, 

sacarose e glúten. Enriquecida com L-metionina, L-camiüna, vitaminas, minerais, feno e outros oligoelemcntos.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNN: I8.545.56410001-75. 

Vnlnr Global 15499.00. 
Prsduto/S.rviço Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 

infantil abas de Notei na 'otada de Poja indicada pua lacteales a 1 partir do 6' mês de vida, isenta de lactose, açar»ec e glüiea Eztque' 	c 0,07495 200.000.00 

L 	nwtionjna, L-crntaa, Áiam , mt, mine,.,, frrro e outros oIieksneatos. 

S Lute 7: Suplemento infantil, de 1 a lO anos de idade. hipercalórico (IS KcaIfmL) indicado para a prevenção da desnutrição, 
recuperação do estado nutricional anorexia e situações de baixa ingestão de nutrientes isento de lactose e glúten. Contém EPA. DI-IA e 

carotenóides.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEJEPPJCOOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Uda ME. 

CNPJ: 63.556.42710001-90. 

Vntnr (Unhal, 19 20004) 
ProdutoSenIço Marc. 1 	Valor L'aitárlo 1 	Quantidade 

Sup ktnento infantil de t . IA an,'. de ,ddc. hipercatórico (1,5 KcatrnL) 1 1 1 
indicado tiaia a ptetnçlo da dcenuIT,ç3i. vuçio do ~ nucionaI 1 1 	0.080®o 1 	 240.000,00 1 

1 anecexia e situações de baia. ngcst5o de nutrientes isaflo de lactose e glólen. 1 1 1 Contei,, D'A. DitA e canenõides 1 1 

Lote 8: Fórmula Infantil hipoalergãnica à base de proteína do soro do leite extensamente hidrolisada (80 pcptidcos e >10% de 

aminoácidos livres), com adição de prebióticos. ácidos graxos de cadeia longa - LCPUFAS (DItA-ARA) e nucleotideos. Mahodextnna 

(60%) e lactose (40 4/.). isento de sacarose. frutose e g. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNN: 18.545.564/0001-75. 
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Valor Global: 36.000.00. 
Prodatseniço Marca Valor Unitário 1 	Qiaødad. 

FónjI. Inrantil htpo&cr~ à b.se de presema iSa amo do Inc 
e'lcnaamenlc hidrolt,.da (-80 pcpddcva e >10% de amznoac,dos Junta). coo, 
adição de prcbuõtic^ ác~ graxos de calei. tonga - LCPLFAS (DMA. 0.180000 100 000.00 
ARA) e nucleolideot Maliodextnna (60V,) e lactose 40%) Isento & 
cacmnflt, Cruto.e es 

I.oie 9: ('omplcmenlo/suplcmcnto alimentarem pó, com proteínas lácteas. contendo no mínimo 26 vitaminas e minerais, para crianças 

de 43 ti) anos. Sabores variados. Rico em cálcio, ferro, zinco e vitaminas Cc O. Com  dados de identificação do produto, marca do 

labric,uilc, tinia de fabricação, lote, prato de va. 

Participação l.lciianic - Participação Exclusiva ME/EPP/('OOl' 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Lida ME. 

CNN: 63.556.427/0001-90. 

Valor Global: 19.000,00. 
Prodvtotsen'iço Marc. 1 	Valor Unitária 1 	Qualidade 

Ccçlementosuplcrnento alimentarem pã, com pcoselnu láctea,, contendo 
no mínimo 16 itaminas e minerais, paz. crianças & 4i lO ano.. Sabote. 
anado. Rico em cálcio. (aTo zinco e vituituinas C e D Coo, dado, de 0,041500 400.000,00 

idcntifuc.çio do produto. mn do t'abflc.nte, dai, de (abraçio, lote, prazo 
dcv. 

Lote lO: Suplemento oral especialmente planejado para oferecer nutrição completa e equilibrada com adição de Frutooligossacáridcos 

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

caroteno, rico em ácidos graxos mono e poliunsa. 

Purticipação Licitante - Participação Exclusiva MEEI'P'COOP 

ltunprcsa: ROBERTO CORETTI ME. 

CNN: 10.742.865/0001-87. 

Valor Global: 20.800.00. 
Produlotscrvlço 1 	Marca Valor CalcáriO 1 	Qiantidade 

Suplemento oral especialmente planejada pata oferecer nutrição completa e 
equilibrada com adição & ftutooligossacáridcos IFOS). contêm no mínimo 26 

0.130000 160.000.00 
Vitamina, e minerais essencIais, inclusive antoxidanto', conto a, Vitiinui,uat (' 

E, iciénit,, Finco C betacaroteno. rico em ácidos asnos mono e poluinta 

Lote II: Módulo de maltodextrina, 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 MEEPP:COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Uda ME. 

CNI'J: 63.556,427/0001-90. 

Valor Global: 8.008.00. 
Produto/Srrvlço 1 	Marca Valor t'nitirio 	 Q.aatidade 

Módulo & mahodcxlrina. isenta de saca'osc. lactose e 5kIcn Nio possui 
sabor. Com  dados dc identit'tcaçâo do produto, t,wça do fabricante, data dc IJ,OMOO 	 :10.000.00 

fabricaçao. lote, prazo de validade. 

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

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

carboidrato a maltodextrina. Fórmula completa, especial. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME1EPP:('OOl' 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNN: 18.545.564J0001-75. 

Valor Global: 72.000,00. 
ProdiilolSenIço Marta 1 	Valor inluárlo 	1 quantidade 

Foonula c~ especialmente desenvolvida pata, pacientes diabéticos. 0.1 80000 400.000.00 

sendo isenta de giútco, tactose e Sacarose. que tuo(nbsiu pata a mariuteaçio e 
reaçcnção de um adequado índice ahc*m.co Com mi' de fibras e tendo 
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completa. 

Lote IS: Alimento nutricionalmente completo, com combinação de fluA e ARA. prebióticos £ probióticos que. oferece 100% das 

principais vitaminas e minerais das recomendações. Sendo a fonte de protéica: proteina concentrada do leite (70 0/*). concentrado prol. 

soro (168%) e proteína isolada de soja (14 0/9). Sendo a. 

Participação licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNN: 18.545.564/0001-75. 

Valor Global: 24.000.00 
Produto/Serviço Marca 1 	Valor U.11Ute 1 	Quantidade 

Alimcnto nuincionsiniente coniplelo, com combinação de DItA CARA. 
prebtôticoo e psobiôlicos que. ofricce 100% das principais vitaminas e 
minerais das recomendações. Sendo 	fome de pcoéka proteina concentrada 0,100000 240.000,00 

dc. Iene (70%). concenuado prol, som (16%)t protelas isolada de soja (14%). 
Sendo. 

Lote 16: • Dieta enteral. liquida polimérica. em sistema aberto, nutricionalmente completa. nonnocalorica, normoproteica (com no n  minimo 30% cascinato de cálcio e sódio), com adição de fibras (mínimo de 15 VI). isenta de lactose, sacarose e glúten. Sabor 

baunilha. Embalagem letra pak de 1 litro.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Lida ME. 

CNN: 63.556.4271000140. 

Valnr Global- 9.50000 
PredutoJScrvtçs J 	Marca 1 	Valse U.ItârM Qusadd.dc 

Dicia enlevaI, liquida polimtnca. em sistema aberto. nuincionalmenic 1 1 1 1 completa, nonnocslorica. nornioproleica (com no minimo 30% caseinato de 23,750000 1 	 400,00 
1 câleio e afilio). com adiç&o dc fibras (mínimo de 15 W I), isenta de lactose. 1 1 tiscarote o glúten. Sabor baunilha. liuiba)agcni 'eira pak de 1 liuo, 1 1 

Lote 17: *Fórmula infantil pata nutrição adequada de recém-nascidos prematuros ciou de alto risco com DI1A, ARA e nucleotidcos, 
com relação protéica mínima de (60:30), proteína soro do leite/cascinato, respectivamente. proporcionando melhor digestibilidade e 

evitando distúrbios metabólicos.. 

Participação licitante- Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

fl 
CMI'): 18.545.56400I-75. 

Valor Global: 11.900.00. 
PndnSe'ntçs 1 	Marca 1 	Valor Usuário 

'FÕnnuIa infasõl paz. msiçlo ~ de nocê~adm premalnvo, 1 
de alto ri" cota DItA, ARA e nixkoti.kos, com retaçio proidica 1 	0.099167 1 	 120.000.00 

proteia. snco do lcitacase,nato. reipeclnarnenie. 	ortionando 
1 melhor dirslibilidade e esitando distúrbio. n.ctabõlwoa 

Lote 18: Fórmula  infantil a base de proteínas lácteas, cm pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, indicados para lactentes 

desde o nascimento até o 6° mês de vida, com predominância de caseira. Contendo mínimo de 70% lactose e 30 0/* de maltodextrina. 

Atender lodas as recomendações do Codex Alimenlarius. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEJEPPICOOP 

Empresa: ROBERTO CORETfl ME. 

CNN: 10.742.86510001-87. 

Valor Global: 9600.00. - 	Pr.twlSenlço Marc. 1 	Valer ttalltflo 1 	Quantidade 
FÓrmuIa infantil a base & p,olelaaa láctea, em p6. enriquecida com (eito. 

'senis & sacarose, indicados pou lactentes desde o nascimento alè o 6' mes 
dc vida. cora pccdoounància de estela. Contendo rnlntmo de 7^ lacla,c e 0,040000 240000,00 

30% de maltodcxlnna. Atender todas as rccomn,dacAes do Cedc 
Alimcmanus 

) 
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Lote 19: *Fórmula infantil à base de proteínas lácteas, enriquecida com feno, isenta de sacarose, em pó. indicada para 	
1 

partir do 6° mês de vida, com mínimo de 65% de caseína e 35% de proteínas do soro do leite, com mínimo de 70% lactose e 30% 

maldodexu-ina. Atender iodos os recomendações do (ode. 

Participação licitante - Participação Exclusiva MEJEPP/COOP 

Empresa: ROBERTO COREm ME. 

CNPJ: 10.742.865/0001.87. 

Valor Global: 4.900.00. 
Pr,.dal&S.nlço Marc. 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 

FónnuI@ infantil à base de lwotelnu láctea cnnquccida com faro. senti de 
sacarose. cio pó. indicada pata lacinte, a putit de. 6 mis devida. com  
mmmc de 65% de casem. e 35% de proseinas do soro do leite. com  ,ntnimo 0.02041 240 000,00 
de 70% lactose e 30% maldodesuxia. Atenda, todas a. recomcndaç.tmes do 
Cade 

Lote 20: • Fórmula infantil de partida para lactentes de O a 6 meses com distribuição de macronutrientes (l00% de proteína do soro do 

leite parcialmente hidrolisada). distribuição de carboidratos com 100/ lactose, com DHA, ARA e Nucleocideos. Laca com 800g.. 

Participação Licitante- Participação Exclusiva MFJEPPÍCOOP 

Empresa: ROBERTO CORETtI ME. 

CNN: 10.742.865/0001-87. 

Valor Global: 38.400.00. 
Prsd.tolS.rvlç. 1 	Marca 1 	vaiar V.káflo 1 	Q....tldade 

Fõnnula infantil de partida para lactente, de 016 mete. com  dumbuiçio 
1 de macronutnanue. (100% de peoteina do soro do leite patcsahncnie 

1 1 1 
1 1 

0.060003 
1 
1 	 640.000,00 1 1 hidrolindal, distribuição de cvbouflmo. com  100% lactose, c~DIIA. ARA 

1 c Nucleotideo.. laia com 800v. 1 

Lote 21: Fórmula infantil de partida para lactantes a partir de 6 (seis) meses, com distribuição de macronutricntcs (100 0% de proteína 

do soro do leite parcialmente hidrolisada), distribuição de carboidratos com l00% lactose e com composição de lipidios (com mínimo 

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

Participação Licitante - Participação Exclusiva MFJEPPCOOP 

i:n)prcsa: t'ATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNN: 18.545.564/000175. 

Valor Global: 28.700.00. 
ProdutwSeniço Marc. 1 	Vii., Laitório 1Qsaaddade 

Fórmula infantil de partida pala iacantca a parir dc 6 (seis) metes. com  
dtiutruhumçlo de macronulricntc.t (100% dc pmvieina do soro do leite 
pnrcmtmnenic hiulroli , ada), datnbuiçúo mIe camlioidramos com 100% Iaclu..e e 0,059792 480000.00 
com coniposiçio de tmptdios Içum mnininio de 95/, de gurdcia veemal. 4% 

£u}l.iIsia láctea 

Lote 22: Fórmula infantil de partida com predominância de soro de leite com maior teor de alfa-lacloalbummna (mínimo de 70%), 

contendo prehiólicos com mínimo de 0.4g"1. 100% lactose: é enriquecida com vitaminas, minerais, feno e outros elementos.. 

Participação licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: ROBER'FO CORETTI ME. 

CNN: 10.742.865.0001-87. 

Valor Global: 20.000.00. 
Produt&Seniço 1 	Marc. 1 	Vaiar Unitária 1 	Quantidade 

Fórmula infantil de partida com pttdoniinbtcia de soro de leite com maior 1 1 
meu de alFa'lactoalbwnsna (minimo de 70%. contendo preblôticos com 1 	0,041667 1 	 41(0(100,1K) 
mtntmo de 0811. 100% laciose t cnriqucctda em vitaminas. minerais, feno 
cano. elemento.. 

Lote 23: Fórmula infantil de seguimento com proteínas modificadas em sua relação caseína/soro rico em altü-lnctoalhununa (60:40), 
contendo prebióticos com mínimo de 0,4g'1. com malcodextnna e lactose, l)}IA; é enriquecida com vitaminas, minerais, feno e outros 

elementos 

Participação licitante - Participação Exclusiva ME.EPP/COOP 
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CNN: 18.545.564/0001-75. 

Valor Global: 17.490.00 
Produtol&rflç, E 	Marca Valor U.It&rto 1 	Qasatidade 1 Fórmula infantil de seguimento com p,ote(nu modificadas em lua relaç5u 1 

1 casclns,oço rico em alfa-Iactoelbuxnina (60:40), contendo prebiánca coei 1 	0.03643* 1 	440.000.00 1 mimam de O.4g/l. com  maltodextnna e lactose, DHA; é enriquecida com 1 1 vitamina., mineTai,, kflO e outro, elementos. 1 1 

Lote 24: Fórmula infantil desenvolvida para lactentes a punir do décimo mês de vida, adicionada de feno. prebiáticos (microbiota 

intestinal), DIIA, ARA e nuclootideos.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNN: 18.545.564/0001-75. 

Vaiar flinhal Id i&n 00 

Marca 1 	Valor EntUflo 1 	 uantidade 
Fonwla unfajulil deseavolvida para lacientes a pos do décimo mia de inda, 
adicionada & feno. prcbiôdcos (mietobiota iaicsS.I). DHA. ARAt 0.029917 480.000.00 
nucleotideos. 

Lote 25: Fórmula infantil isenta de lactose, à base de proteína do leite podendo conter proteína do soro do leite ou caseína, contendo 
DHA e ARA, nucleotidcos, óleos vegetais e maltodextrina (única fonte de carboidratos); é enriquecida com vitaminas, nucicotidcos. 

minerais, ferro e outros oligoclementos.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNN: 18.545.56410001.75. 

Valor Global' 14 800 04) 

pro.Iuto?servlço 1 	Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 1 Fórmula infantil isenta de lactose, é base de proteína do leite 	odendo conter 1 1 t p
ucleotidcux. proicina do aoro do leito ou caseína, contendo MA cARA, n 1 1 0 108500(2 ,  1 i 	 400.000.00 1 

1 óleos vegetais e maltodexu'ina (única fome de carboidiatos); é enriquecido 1 
1 cora vitaminas, nusclecildeos. mincais, feno e outros ohgocicmenio.. 1 1 

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 Lada ME. 

CNPJ: 63.556.427/0001-90. 

Valor GInhal, 11500.00. 
Produts'Servtço J 	Marca J 	Valor Unitário 1 	Q.a.tidadr 1 Complemento alimentar. lácico. fonnulado coei leite em pó untepal. contem 1 

1 26 vitaminas e minerais, para crianças de 4 a lo ano', Sabores vana4io, Com 1 0.048214 1 
1 	 280.000.00 1 1 dados de identifucaçéo do produto. marra do fabncante. data de fabncaçâo, 1 
1 1 lote. 	de validade. 1 1 

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

para complementar a alimentação de lactentes a partir do 6° mês. Contêm glúten.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MFJEPP/COOP 

Empresa: ROBERTO CORITfl'I ME. 

CNPJ: 10.742.86510001-87. 

Valor Global, 2M00.00. - - - 	- 	
- 	ProdutwScnlço 	 1 Marca 1 	Valor Unitária 1 	Quantidade 

Cereal infantil. contendo noujentes essenciais cano Zinco. Vitamina A. 
Visaram. Cc feno de melhor absorçio f: especifico Para cornpleTnentar a 0.016667 120.000.00 
alimensaçio de lactantes a partir do 6' raia Contata glutcia 

o 
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Lote 28: Espcssante e gelificante para alimentos, suplementos e líquidos com composição de maltodextrina, goni 

gelificante cloreto de potássio. Sem glúten.. 

Participação licitante- Participação Exclusiva MFJEPP/COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Ltda ME. 

CNN: 63.556.427/0001-90. 

Valor Global: 23.000.00. 
Prodvio.%enlço Murta 1 	Valor Unitário Quantidade 

Fapcnaate e gelificanir parra atiorititn, cupirnenios e liquidos com 
compo.içlode m.ttode.t,.na. 10ma 	.n.ana ou gelificanie cieiro de 0,127778 180.000.00 
peiMuo. Sem glixim 

Lote 29: Fórmula imunomoduladora, hiperprot*ica. nutncionalmentc completa, para suprir tanto às necessidades nutricionais quanto 
metabólicas de pacienta gravemente enfermos em catado ou com risco de infecção. É enriquecido com L-arginina, nocleotideos e 

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

Participação licitante- Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

ON Empresa: ROBERTO CORETI ME. 

CNPJ: 10.742.865/0001-87. 

Valor Global: 40.000.00. 
Prd$/$ervlç. Marca Vai.. Unitário Qisatidade 

E&avjla imunomodoladura, I.ipc.~ nutncwnalawntc completa. par, 
upnr tanto Li nccc,,,daglcs nuu.cSnuu qu.nto mctabtlic.t de paciente, 

gravemente eukunm cm csdo ou voas naco & tn(ccçlo. É nmqucçcdo com 20.000000 2000.00 
L-arginma. nucicoddeo. e ácido. ruo. *4. EPA eDItA. sendo isento de 
glúten 

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

de vida. Rico em vitaminas A, 1112 e D. Fósforo e Zinco. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPPICOOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNN: 18.545.564/0001-75. 

Valor Global: 33.400.00. 
Prnduto.icrvlço 1 	Marc.. Valer Unitário Qualidade 

Alimento saudável, nutritivo e taborum preparado com proteína isolada de 
soja, 'Cai tactose. Indicado 	partir dos 12 mostra de 'ida. Rico cai vitamina, 0.055667 600.000.00 

A, 912 vi), Fóarome Zinco 

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

moliodextrina, sal, caicio, ferro, vitaminas 1312 e D. Validade mínima de 90 dias da datada entrega do produto. Registro no ministério 

da Saúde.. 

Participação licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Ltda ME. 

CNN: 63.556.42710001-90. 

Valor Global: 14.100.00 
ProdutodSer'viçe 1 	Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 1 Alimento a base de soja contendo pioleina isolada de soja. extato vegetal. 1 1 1 

1 Óleo de palma. x~ & glicose. açúcar, moltodcxtnna. ai . calem, 	° 1 1 	0.087000 1 
1 	

300.000.00 1 
1 ntaminnBl2eD,V.Iidadcmlnimade90 dias dadfldacntegndo 1 

[produto Reentro no ministério da Saúde. 1 1 1 
Lote 32: Leite cm Pó, desnatado, instantâneo, rico em vitaminas A e D. cálcio, sódio, carboidratos e proteínas, apresentando OS de 
gorduras totais, saturas e trans. Produto contendo infonnação nutricional no rótulos registro do Ministério da Agricultura ciou 

Ministério da Saúde. 51W DIPOA.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPPiCOOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Lida ME. 

MN 



CNPJ: 63.556.427/0001-90. 

Valor Global: 4.760.00. 
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Produto/Serviço 1 	Marc. Valor Unitário 1 	'Oãdd.d. 1 Leito em Pó. desnatado, instantâneo, rico cm vitamina, A e D. cálcio, sódio. 1 1 
1 carboidr.io, e pruseinas. apresentando OS & gorduras tola,., 'atura,, 'nas. 1 	0.03000 140.000.00 1 Produto contendo informação nutrtcionat ao soluto e registro do Ministério da 1 
1 Ancuttur. e:ou Ministério da Saúde, SEF/ EMPOA. 1 1 

Lote 33: • Leite Integral fortificado com feno, vitaminas A, D e C, que fornece por porção de 26g quando considerado a 

recomendação de nutrientes para crianças de 7 $ 10 anos de idade. Lata de 400.. 

Participação Licitante- Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Lida ME. 

CNPJ: 63.556.42710001-90. 

Valor Global: 14.400.00. 
ProdusosSenlço 1 	Marc. Vaiar tialtári. 1 	Quaslidade 

I.oitc Integral tonificado com ferro, "um,,,,., A. 1) eC, que fornece por 
porção de 26g quando considerado a recomendação de nutriente, pan 0,030000 480.000.00 
crianças do?. É  anos de idade. 1.01. do 400g. 

Lote 34: Suplemento especifico para pacientes oncológicos, nutricionalmenle completo, pronto para beber, hiperprotéico, 
hipercalórico e enriquecido com EVA (èmega 3), sendo acrescido do mix de fibras e mix de carotcnõidcs. Isento de lactose e glúten. 

Unidade de 125rnI.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CXI'): 18.545.564/0001-75. 

Valor Global: 70.000.00. 
Produto'S.rvlç. 1 	Marca V.k, UStírto Quantidade 1 Suplemento especifico para pacientes oncológicos. nutricionalmente 1 1 

1 completo, pronto para beba'. hiperproitico. hipercalórico e enriquecido c~ 1 1 	z&000000 1 	 2.500,00 1 EPA (õmega 3), sendo acrescido do mia de fibuti cmix de carolenóides. 1 
1 kenlo dc laciose e £lúten Unidade de 12m1. 1 1 1 
Lote 35: Suplemento oral, liquido, hipercalórico e hiperprotéico, nutrieionalmentc completo, indicado paro pacientes com 

necessidades nutricionais aumentadas de proteínas o energia. Com  nutrientes especiais: 0- Carotono, Zinco e Sel6nio. Relação mínima 

de proteína soro do leite/caseinato (14156). Embalagem. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP:COOP 

fl Empresa: ROBERTO CORE11I ME. 

CNPJ: 10.742.865/0001-87. 

Valor Global: 20.000.00. 
Produto/Sen4ç. Marc. Valor tiaitário Q.a.tldade 

Suplemento oral, liquido, hipercalórico e hiprpiotiico. nutxionalmente 
completo, indicado para pacientei com necessidade* nutricionais aumentadas 
de pmietnas e energia. Com  nutrientes especiais: A. Caroleno, Zinco e 20000005) 1.000.00 
Selinio, Relação minima de prolcina soro do leite/caseinato (14:56). 
Uinbalagcm 

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

glicémico. normocalórico, normoprotõico a base de proteína de alto valor biológico, sendo a distribuição calórica com no mínimo de 

15% de proteínas. 40% de carboidratos e 29% de lIp. 

Participação Licitante- Ampla participação 

Empresa: BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E. 

CXPJ: 08.647.266/0001-32. 

Valor Global: 46.700.00 
Produto/Serviço Mana 1 	Valor tialtâS Quantidade 

Fórmula ttutncionalmenle coniplcia. cm pó. especifico pan paciente. 0.129722 360.000.00 

diabéticos e situações com necessidade de controle glicimico, noanocatórico. 
norrnoprouiico a base de passeina de alio vai" biológico, sendo a disinhoução 

rei 
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aionca com r»m,nimode I5%dcproieinaa,40%dec.itoidratae294de 1 	 1 	"« 

Lote 37: *Fórmula de aminoàcidos adequada as neccssidades de crianças desde o nascimento até 1 ano de idade com necessidades 

dietoterápicas específicas com restrição de lactose ou alergia á proteína do leite de vaca à base de aminoácidos livres. Contém 

fenilalanina. Isenta de lactose, galactose. sacarose, ir. 

Participação licitante - Ampla participação 

Empresa: ART MÉDICA COM E REI' DE PROD HOSPITALARES LTDA. 

CNP): 02.626.34010001-58. 

Valor Global: 69400,00 
Produto/Serviço Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 

-Fórmula de aininoácidos adequada às necessidades de crianças desde o 

naw'ma.Io até 1 ano de idade com necessidades dietoierkpicas etpccifkaa 
com restrição de lactose ou alergia à proiclna do leite de "saL base de 0,456000 150000.00 
aminoicidos listes. Contém fenitalanina. haiti de lactose, galaciose. 
sacarose, ri 

Lote 38: Fórmula pediátrica elementar para crianças de 1 a lO anos à base de aminoácidos não alergtnicos, nutricionalniente 

fl completa, adicionada de carboidratos, lipídios. vitaminas, minerais e oligoelementos. Isenta de lactose, gaiactose, sacarose, mitose e 

glúten. O carboidrato é a xarope de glicose e a (o. 

Participação Licitante - Ampla participação 

Empresa: ART MÉDICA COM E REI' DE PROD IIOSPITALARES LiDA. 

CXI'): 02.626.340/0001-58. 

Valor Global: 70.500.00 
Produto/Serviço Marca 1 	Vaiar Caitárào 1 	Quantidade 

Fórmula pediátrica elementar para crianças de 1 a lO anos à base de 
aminoácido, não alcisénicos, nutricionalmetite cAmpina, adicionada de 
caitoidinio,. Iipldivs. vitaminas, minerais e oligeclementos. Iicnha de lactose. 0,470000 130.000.00 
gaIacioe. tacitiose. íiutosc e glúten. O carboidrato é a xarope de &ICInC e a 

Lote 39: Fórmula semi- elementar e hipoalergenica. à base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite com adição de 

LcPUFAS (DHA e ARA) e nucleoftdeos. Deve ser indicado para alergias a proteína do leite da vaca e da soja com faixa etária desde o 

nascimento. Isento de lactose, galactose. sacarose,. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LÂGES VERAS NORMANDO. 

CXI'): 18.545.564'0001-75. 

Valor Global: 78.750.00. 
Marca 1 	Vaiar UaMIS 1 	Quantidade 

Fórmula saiu- elementar e hipoalerçinica, à base de protelaa nicnsonwnie 
bidrolisada de soro de Itt com adiçSo de ItPUFAS(D)iA e ARA) e 
nucleotideos. Deve ser indicado para alergias a protela. do leite da saca e da 0.262500 300 	.00 

soja com faixa etária desde o nasc'nwnta. latino de lactose. galactose. 
sacarose, 

Lote 40: Dieta enteral em pó, polimérica, em sistema aberto, nucricionalmcnte completa, nortnocalónca, normoprotéiea (proteína 

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

Participação Licitante - Ampla participaçào 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Ltda MIS. 

CNPJ: 63.556.427/0001-90. 

Valor Global: 150.000,00. 
ProduiolServlço 1 	Marca 1 	Valor Unitário 1 	quantidade 1 Dieta enicral em pó. poliménca, eus sistema aberto. nutncionalmenie  1 conçtctt nonnoealórica. mu~~4voteina isolada de soja. Caac,nato 1 1 	 095100 1 	 3.000.000,00 1 1 de cálcio 	 proteína dosorodokfles. sem ad.çhodcfltwas.iaentadelactose. 1 1 Incaroeegluten 1 1 
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[me 41: Fórmula nutricional completa, podendo ser usada como suplemento nutricional, rica em vitaminas e 
antioxidantcs, como as vitaminas C e E, setênio, zinco e beta-caroteno. Rico em ácidos graxos mono e poli-in 

com prebióiico (VOS). Isento de lactose e glúten.. 

Participação licitante- Ampla participação 

Empresa: BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E. 

CNN: 08.647.26610001-32. 

Valor Global: 94.400,00. 
Produto/Ser. ¼. Marc. Valor t,alláflo Quantidade 

Fõernula usutncionat completa, podendo ser usada e^ suplemento 
nutric,onal, rica em vitaminas minerais, incluindo anuoxidanies. como as 
vitamina. C e E. selénio, zinco e bcta-carotcno. Rico em ácidoi waxos mono 0.0*9905 1.050,0000) 
c poli. insaturado.. Enriquecido com pecbiôiico (VOS). Inato de latia.. e 
gI usei, 

Lote 42: Fórmula nutricionalmente completa, em pó, normocalórico, normoprotéico (com no mínimo 9% de proteína), a base de 
proteína de alto valor biológico (proteina do soro do leite ou caseinato). Isento de lactose e glúten, para crianças a partir de 1 ano de 

idade.. 

fl Participação Licitante - Ampla participação 

Empresa: BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E. 

CNP,J: 08.647.266/0001-32. 

Valor Global: 72.000,00. 
ProdutalS.nIça 1 	Marc. 1 	Valor Latim. 1 	Quantidade 

Fõnja nutncta,almcnic compkt& eia pó. nonncc$&,co. normoprotico 
(com rm mínimo r. de proteína), a base de peoteina & alto '-alor holt.g.co  

0.064571 1.030.000.00 
(pru(clna do soro doleite ou ~maio). bento de lactose e glutcn. para 
criança. a partir de 1 ano de idade. 

Lote 43: Dieta enteral, liquida polimérica, em sistema aberto, nutricionalmente completa, nortuocitlorica, normoproteica, 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 tetra pá de 1 litro.. 

Participação Licitante - Ampla participação 

Empresa: Seliene Comercio e Representações Lida.. 

CNP.J: 05.329.222/0001-76. 

Valor Global: 134.010.00. 
Produta?Senico 1 	Mate. Í 	Valor tiailirlo l 	Osastidade 

9Dieta enteia!, liquida polimérica. em sistema aberta, nutxicionalmcnic 1 1 1 
1 cotiipltla, nonnoc.lorica, nounoproicica. rica em proteina isolada de soja 1 l 	14,890000 1 	 9 000,00 

(com no mínimo '0% pruicina :soIad. da soja), sem adição de Atira.. isenta 1 
1 de 'adore, sacarose c &utcn Embalagem teu. pau & i 'uru 1 1 

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

controle glicêmico, norniocalórico, normoprotéico a base de proteína de alto valor biológico, sendo a distribuição calórica com no 

mínimo de 15% de proteínas. 400/9 de carboidratos e 29%. 

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPPICOOP (cota 25%) 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNN: 18.545.56410001.75. 
Valor Global: 20.200.00 

- 	 Prediflo/S.niç. Marta Valor Unitário Qusaildade 

(COTA) Fóniaila nutrxuonalmcnie coowleta. era pô. cspecafxo ruira 
pacienta diabéticos e siluações cem neceisídade de cc.toic tlKtnsao. 
normocalócico, nonnoproiéico a base de proleS de alto valor bioló8ico, 0.168333 120..00 
sondo a distribuição calótica com no nslnimç, de 15% de proleinas, 40% de 
ca,bu,dratos e 29% 

late 45: (COTA) Fórmula de aininoÁcidos adequada às necessidades de crianças desde o nascimento até 1 ano de idade com 
necessidades dietolerápicas específicas com restrição de lactose ou alergia à proteína do leite de vaca à base de aminoácidos livres. 

Contém fenilalaninai. Isenta de lactose. gatactose, sacam. 
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Participação Licilante- Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNPJ: 18.545.564t000l.75. 

Valor Global: 23.700,00. 
Produto/Sente. 1 	Marca 1 	ViS, LLtàrts 1 	Q@aaeldad. 1 (COTA) Fórmula de uminoãcitl.mn adequada ás necessidades de crianças desde 1 1 1 

1 o naicimenlo até 1 ano de idade com ,wcnsidade, dietotcflpicn especificas 1 	0,474000 50.000.00 1 1 com rcstriçào de lactose ou akrg'4 á pcaau 4. ,  kite de na À bsae de i 
1 aminoácidos livre,. Comõin Ienilalan'na isenta je lactose. galactose. sacam 1 i 

Lote 46: (COTA) Fórmula pediátrica elementar pata crianças de 1 a lO anos á base de aminoácidos não alerg6nicos, nutricionalmente 

completa, adicionada de carboidratos, lipidios, vitaminas, minerais e oligoelementos. Isenta de lactose, galactose, sacarose, frutose e 

glúten. O carboidrato é a xarope de glicose. 

Participação licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

fl CNPJ: I8.545.56410001-75. 

Valor Global: 26.250.00. 
l'roduto/Senlç. Marca 1 	Valor Cuiltáflo 1 	Quantidade 

(COTA) Fõenaila pcduitnca elementar para criança- de 1 a lOsna á ""do 
aminoãcidoa não alctgemcos. nueicionaimente comi~adicionada de 

O 5'SOOO '0 	00 
caiboidraica, hpltI;os. vitaminas, minerais e uluoeierneatcd. licita dc iaclonc. . 
aalaclose, sacarose, fiutose e gIiteo. O carboidralo é a xarope de glicose 

Lote 41: (COTA) Fórmula semi- elementar e hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite com adição 

de LcPUFAS (DHA e ARA) e nucleoiidcos. Deve ser indicado para alergias a proteína do leite da vaca e da soja com faixa etária 

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

Participação Licitante- Participação Exclusiva MIQEPP/COOP 

Empresa: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO. 

CNN: 18.545.56410001-75. 

Valor Global: 26.250.00 
Ptodvt.,Sentç. 	 Sfarca Vaiar UaJtÍet. 1 	Oisuuatidade 

(COTA) Fórmula saiu- elementar e hipoalcrnsca. à b.asc de pwccira 

extensamente hidiolisada de oro de leite com adição de l.cPUFAS IDHAc 

ARA) e nucletgidcos. Ik.e se, indicado para alergias a proteina do leite t;. ,  100.000.00 

vaça e da soja com (aoa titia desde onascimenlo. tscnto de lactose. 
alacio&c,iac 	 - 

Lote 48: (COTA) Dieta enteral em pó, polimérica, cm sistema aberto, nutnctonalmente completa. normocalórica. nomioprotéica 

(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 - Participação Exclusiva MF./EPP/COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Lida ME. 

CNP.J: 63.556.42710001-90. 

Valor Global 50.000.00 
Pr.dato,Ser, Iço Marca 1 	Valor Unitário 1 	Qasatidade 

(COTA) Dieta cntnl em pó, polimónca, cm uslenia alieno. nutncionalmcnte 1 1 1 
1 completa. noemocalótica. nonnoprottics (proteina isolada de soja. caseunalo 1 1 	0.050000 1.000.000.00 1 
1 dccjk 	ouprotemdosomdolese).sem adição deribras.rncntadelaclose, 1 
lsacaroseeakisco. 1 1 

Lote 50: (COTA) Fórmula nutricional completa, podendo ser usada como suplemento nutricional, rica em vitaminas e minerais. 

incluindo antioxidantes, como as vitaminas C e E. selenio, zinco e bcla-caroteno. Rico em ácidos graxos mono e poli-insaturados. 

Enriquecido com prebiõtieo (POS). Isento de lactose e glú. 

Participação Licitante- Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: SPE Distribuidora e Representação Lida ME. 

CNN: 63.556.427/0001-90. 

lã 



n 

Is- - o 

Secretaria de Saúde 

Valor Global: 28.000.00.  

Produto/S.nko 1 	Marc. 1 	Valor unitário 1 	Qiild.d. 1 (COTA) FõnwI, nutnciwal completa. podendo ia usada corno suplemento  
1 nui~ rica em vttainzna, e m.rnr,. nchjmdo aanoz,dantn. cano.. 1 1 	0.080000 350.000.00  1 1 vitaminar Cc E. ,cRnS, zinco c bcla-carotcao Rico em ácido. grnos mono 1 1 e poh.inuturado.. hnnquccidn com prebtótico (FOS). Isento de lactose o sb 1 1 

Lote 51: (COTA) Dieta enteral. liquida poliménca. em sistema aberto. nutricionalmente completa, nonnocalorica, normoproteica, rica 

em proteína isolada de soja (com no mínimo 704/* proteína isolada de soja), sem adição de fibras, isenta de lactose, sacarose e glúten. 

Embalagem tetra pak de 1 litro.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME'EPP/COOP 

Empresa: ROBERTO CORETTI ME. 

CNPJ: 10.742.86510001-87. 

Valor Global: 45900.00. 
Pr,dwa.S.ntç. Marca Valse U&Mr$. Onaddade 

(COTA) Dieta mttral, liquida pouimórica, em sistema d'crio. 
nutricronalmcnlc completa. nonnoc.loeica. nottnopro(cics. Mcl cm proteína 13 300000 300000 
notada de sota (com no mínimo 70% proteína isolada de, 	sem adiçio dc 
flbas. Senta de lactose, sacarose e aMkn Embaiasem letra pá de 1 litro 
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