
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - SESAD - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM

RN - (RN)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE PARNAMIRIM / Nº Processo: 20202823135)

 

     às 10:04:57 horas do dia 09/07/2021 no endereço RUA ALTINO VICENTE DE PAIVA,

210, EDIFICIO CARTIER, bairro MONTE CASTELO, da cidade de PARNAMIRIM - RN,

reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO

ALBUQUERQUE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para

realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 20202823135 -

2021/021/2021 que tem por objeto Aquisição de dietas enterais completas, suplementos

nutricionais, fórmulas lácteas infantis, suplementos nutricionais e módulos nutrientes,

através do sistema de registro de preço, para atender aos pacientes assistidos pelo Núcleo

de Suporte Nutricional (SAE, processos administrativos e demandas judiciais), Hospital

Maternidade do Divino Amor, Hospital Municipal Deputado Márcio Marinho e Unidade de

Pronto Atendimento Enf. Maria Nazaré Silvados Santos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Nutrição enteral à base de peptídeos, para adultos, de alta absorção, com

prebióticos, imunomoduladores e prebióticos. Normo a hipercalórica, hiperprotéica. Baixos

teores de gorduras saturadas e totais. Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem

1.000 ml (Sistema Fechado). Acompanhada com adaptador universal.

Lote (2) - Dieta nutricionalmente completa para nutrição oral ou enteral, normocalórica,

normoprotéica, à base de proteína isolada de soja (100%). Fonte de carboidratos:

maltodextrina. Fonte lipídica: óleos vegetais e/ou TCM. Com ou Sem fibras. Sem sacarose,

lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: Sistema Fechado de 1.000

ml. Acompanhada com adaptador universal.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:10:26:324 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 749.200,00

08/07/2021 16:20:43:534 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 337.200,00

08/07/2021 14:23:38:927 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 1.000.000,00

08/07/2021 15:09:22:649 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 672.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 14:23:38:927 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 316.400,00
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Lote (3) - Dieta nutricionalmente completa para nutrição oral ou enteral, normocalórica.

Fonte de proteína: soro do leite, caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais. Fonte de

carboidratos: maltodextrina. Fonte lipídica: óleos vegetais e/ou TCM. Com fibras. Sem

sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: Sistema

Fechado de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal.

Lote (4) - Dieta nutricionalmente completa para nutrição oral ou enteral, normocalórica,

normoprotéica. Fonte de proteína: soro do leite, caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais,

fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem fibras. Sem sacarose, lactose e glúten.

Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data

de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado. Embalagem de 1.000 ml.

Acompanhada com adaptador universal.

Lote (5) - Dieta nutricionalmente completa para nutrição oral ou enteral, hipercalórica e

hiperprotéica. Fonte de proteína: soro do leite, caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais,

fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem fibras. Sem sacarose, lactose e glúten.

Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,data de

fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado. Embalagem: 1.000 ml. Acompanhada

com adaptador universal.

Lote (6) - Dieta nutricionalmente completa para nutrição oral ou enteral, hipercalórica e

normoprotéica. Fonte de proteína: soro do leite, caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais,

fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com

08/07/2021 22:30:53:498 R C DE FREITAS  R$ 198.880,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:10:26:324 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 263.877,60

08/07/2021 14:23:38:927 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 263.877,60

08/07/2021 15:09:22:649 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 263.877,60

08/07/2021 22:30:53:498 R C DE FREITAS  R$ 255.760,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:10:26:324 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 576.396,00

08/07/2021 16:20:43:534 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 157.464,00

08/07/2021 14:23:38:927 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 576.396,00

08/07/2021 15:09:22:649 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 576.396,00

08/07/2021 22:30:53:498 R C DE FREITAS  R$ 295.488,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:10:26:324 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 900.000,00

08/07/2021 16:20:43:534 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 383.274,00

08/07/2021 14:23:38:927 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 965.953,20

08/07/2021 22:30:53:498 R C DE FREITAS  R$ 359.520,00
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vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Sistema Fechado. Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com

adaptador universal.

Lote (7) - Alimento para situação nutricional especial, para nutrição enteral, para auxiliar o

controle glicêmico com carboidratos de lenta absorção, com fibras. Normocalórica, com

baixo teor de gorduras saturadas. Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema fechado.

Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal.

Lote (8) - Alimento nutricionalmente completo para situação metabólica especial, para

nutrição oral ou enteral, com micronutrientes relacionados à cicatrização, especificamente

zinco e carotenóides. Normo ou Hipercalórico. Hiperprotéico. Sem sacarose e lactose. Isenta

de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: 1.000 ml. Sistema Fechado. Acompanhada com adaptador universal.

Lote (9) - Alimento nutricionalmente completo para situação metabólica especial, para

nutrição oral ou enteral, especificamente para pacientes com insuficiência renal em diálise.

Normoprotéico à Hiperprotéico, hipercalórico. Sem sacarose, sem glúten e sem lactose.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem com 1.000 ml. Sistema Aberto.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:12:28:520 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 450.840,00

08/07/2021 16:24:33:803 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 170.510,00

08/07/2021 14:26:34:760 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 450.840,00

08/07/2021 15:11:25:315 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 450.840,00

08/07/2021 22:35:26:974 R C DE FREITAS  R$ 283.220,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:12:28:520 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 741.000,00

08/07/2021 16:24:33:803 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 280.988,00

08/07/2021 14:26:34:760 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 741.017,60

08/07/2021 15:11:25:315 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 741.017,60

08/07/2021 22:35:26:974 R C DE FREITAS  R$ 437.720,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:12:28:520 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 519.000,00

08/07/2021 16:24:33:803 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 335.544,00

08/07/2021 14:26:34:760 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 595.200,00

08/07/2021 15:11:25:315 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 519.572,40

08/07/2021 22:35:26:974 R C DE FREITAS  R$ 364.560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:12:28:520 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 141.361,40

08/07/2021 16:24:33:803 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 90.524,00
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Lote (10) - Alimento nutricionalmente completo para situação metabólica especial, para

nutrição oral ou enteral, especificamente para pacientes com insuficiência renal

comprometida. Hipoprotéico, hipercalórico. Sem sacarose, sem glúten e sem lactose.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem com 1.000 ml. Sistema Aberto.

Lote (11) - Alimento para situação nutricional especial, para nutrição enteral, para auxiliar o

controle glicêmico com carboidratos de lenta absorção, com fibras. Normocalórica,

normoprotéica, com baixo teor de gorduras saturadas. Sem sacarose e lactose. Isenta de

glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Sistema aberto. Embalagem com 200 ml.

Lote (12) - Alimento nutricionalmente completo para cicatrização de úlceras por pressão,

lesões crônicas e outras situações que exijam estímulo da cicatrização. Normocalórico e

hiperprotéico. Adicionado de arginina e micronutrientes direcionados ao estímulo da

cicatrização. Isenta de glúten. Boa palatabilidade. Sistema Aberto. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: garrafas com

200 ml.

Lote (13) - Dieta oral específica para pacientes em risco nutricional, hipercalórica,

hiperprotéica, à base de caseína e/ou lactoalbumina, com ou sem fibras. Isento de glúten.

Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem de 200 ml.

08/07/2021 14:26:34:760 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 183.000,00

08/07/2021 15:11:25:315 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 141.349,20

08/07/2021 22:35:26:974 R C DE FREITAS  R$ 59.780,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 14:26:34:760 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 64.800,00

08/07/2021 15:00:38:091 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 25.866,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:13:17:307 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 110.602,80

08/07/2021 16:26:22:447 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 121.296,00

08/07/2021 14:27:42:492 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 239.400,00

08/07/2021 15:12:52:193 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 93.206,40

08/07/2021 22:39:09:858 R C DE FREITAS  R$ 111.720,00

05/07/2021 16:19:04:202 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 74.613,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 14:27:42:492 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 120.800,00

08/07/2021 15:04:12:947 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 60.339,60

05/07/2021 16:19:04:202 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 24.129,80
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Lote (14) - Suplemento alimentar líquido, pronto para o consumo, para o preparo

imunológico (com prolina), hiperprotéico, acrescido de imunomoduladores e com alto teor de

micronutrientes. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: garrafas ou tetrapack de 200 ml

Lote (15) - Alimentação para nutrição oral e/ou enteral, formulado especificamente para

atender as recomendações nutricionais dos pacientes com função renal comprometida, em

tratamento conservador da função renal. Normo à Hipercalórico. Hipoprotéico. Sem lactose,

sem sacarose e sem glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: garrafas ou tetrapack com 200 ml

Lote (16) - Alimento nutricionalmente completo para situação metabólica especial, para

nutrição oral ou enteral, especificamente para pacientes com função hepática comprometida.

Normocalórico à Hipercalórico. Adicionado de aminoácidos de cadeia ramificada. Sem

sacarose e lactose. Isenta de glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: 500 ml. Sistema Fechado.

Acompanhada com adaptador universal.

Lote (17) - Composto lácteo balanceado enriquecido com proteínas, vitaminas e minerais.

Isento de sacarose, lactose e glúten,com fibras. Sabor: Banana ou baunilha ou morango ou

chocolate. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: lata (pó) de 350 g à 450g .

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 14:27:42:492 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 76.544,00

08/07/2021 15:12:52:193 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 76.544,00

08/07/2021 22:39:09:858 R C DE FREITAS  R$ 97.280,00

08/07/2021 15:04:12:947 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 36.659,20

05/07/2021 16:19:04:202 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 40.908,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 06:29:14:263 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 50.490,00

08/07/2021 14:27:42:492 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 59.500,00

08/07/2021 15:04:12:947 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 26.860,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 14:27:42:492 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 84.000,00

08/07/2021 22:39:09:858 R C DE FREITAS  R$ 63.000,00

08/07/2021 15:04:12:947 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 31.360,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 14:28:47:628 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 161.000,00

08/07/2021 22:41:18:672 R C DE FREITAS  R$ 126.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (18) - Suplemento alimentar com proteínas lácteas, enriquecido com cálcio e vitamina

D, vitaminas, minerais e fibras. Sem sacarose e sem glúten. Sabores variados. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata

(pó) de 350 à 450 g

Lote (19) - Módulo de fibras alimentares (100% solúveis) para nutrição enteral ou oral,

constituído por goma guar ou arábica e/ou inulina e/ou FOS e/ou polissacarídeos de soja

e/ou amido resistente. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à 10 g.

Lote (20) - Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral, constituído por mix de

fibras solúveis e insolúveis. Sem sabor. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data

de fabricação e prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à 10 g

Lote (21) - Módulo de TCM com AGE para dieta enteral ou oral. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: frasco de 200

ml à 250 ml.

09/07/2021 00:15:09:708 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 231.350,00

08/07/2021 16:30:06:433 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 118.319,00

08/07/2021 14:28:47:628 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 297.450,00

08/07/2021 15:14:52:725 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 349.470,70

05/07/2021 16:24:06:716 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 262.945,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:15:09:708 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 335.724,50

08/07/2021 16:30:06:433 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 383.540,00

08/07/2021 14:28:47:628 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 335.724,50

08/07/2021 15:14:52:725 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 335.724,50

05/07/2021 16:24:06:716 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 560.260,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 13:55:55:814 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS  R$ 185.844,00

09/07/2021 00:15:09:708 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 185.000,00

08/07/2021 14:28:47:628 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 306.000,00

08/07/2021 15:14:52:725 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 185.844,00

08/07/2021 09:49:32:190 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 185.844,00

05/07/2021 16:24:06:716 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 70.176,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 16:30:06:433 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 90.792,00

08/07/2021 09:49:32:190 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 83.032,00
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Lote (22) - Módulo de proteína, à base de proteína do soro do leite hidrolisada. Sem glúten.

Boa solubilidade. Odor e sabor neutros. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data

de fabricação e prazo de validade. Embalagem: Pó (lata) de 250 g à 300 g.

Lote (23) - Módulo de L-glutamina (100%) para dieta enteral ou oral. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à

10 g.

Lote (24) - Mix de probióticos para reconstituição e reequilíbrio da microbiota intestinal. Sem

glúten. Embalagem: Sachês de 2 à 5 g.

Lote (25) - Simbiótico (associação de fibras prebióticas e cepas probióticas) para

reconstituição e reequilíbrio da microbiota intestinal. Sem glúten. Embalagem: Sachês de 5 à

10 g.

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 09:55:42:562 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 19.862,22

05/07/2021 16:26:22:619 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 14.651,28

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 14:30:05:132 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 90.000,00

08/07/2021 15:05:39:971 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 50.880,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:16:27:833 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 136.000,00

08/07/2021 16:31:41:556 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 201.760,00

08/07/2021 14:30:05:132 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 136.448,00

08/07/2021 09:55:42:562 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 136.448,00

05/07/2021 16:26:22:619 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 61.984,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:16:27:833 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 147.740,00

08/07/2021 14:30:05:132 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 391.600,00

08/07/2021 15:16:01:433 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 320.400,00

08/07/2021 09:55:42:562 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 147.740,00

05/07/2021 16:26:22:619 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 158.064,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:16:27:833 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 750.000,00

08/07/2021 14:30:05:132 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 773.568,00

08/07/2021 15:16:01:433 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 773.568,00

08/07/2021 09:55:42:562 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 773.568,00
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Lote (26) - Espessante alimentar para pacientes disfágicos, à base de amido de milho

modificado e/ou goma xantana e/ou cloreto de potássio e/ou maltodesxtrina para espessar

preparações quentes ou frias. Sem glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,

data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: Lata (pó) de 125 à 225 g.

Lote (27) - Fórmula infantil em pó de partida adicionada de prebióticos, com proteínas

modificadas em sua relação caseína/proteínas solúveis pela adição de soro de leite; é

adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos. Carboidratos: 98 a 100% lactose.

Isenta de glúten. Indicada para lactentes de 0 a 6 meses. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no

Ministério da Saúde.

Lote (28) - Fórmula infantil em pó de partida adicionada de prebióticos e/ou (2�FL e LNnT),

com proteína parcialmente hidrolisada do soro do leite; adicionada de óleo vegetal e

enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA e

nucleotídeos. Isenta de glúten. Indicada para lactentes de 0 a 6 meses. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com

400g e registro no Ministério da Saúde

Lote (29) - Fórmula infantil em pó para lactentes a partir do 6 ° mês de vida, adicionada de

prebióticos, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas solúveis pela

adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais,

ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos. Carboidratos: 80 a

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:17:14:930 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 73.264,00

08/07/2021 16:33:24:068 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 95.380,00

08/07/2021 14:31:31:097 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 73.264,00

08/07/2021 22:43:16:820 R C DE FREITAS  R$ 53.200,00

08/07/2021 10:01:00:072 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 73.264,00

05/07/2021 16:27:58:528 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 43.529,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 06:35:17:577 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 29.457,75

08/07/2021 14:31:31:097 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 43.400,00

08/07/2021 15:08:54:118 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 17.577,00

05/07/2021 16:27:58:528 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 46.275,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 06:35:17:577 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 10.314,00

08/07/2021 14:31:31:097 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 12.600,00

08/07/2021 15:08:54:118 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 4.266,00
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100% lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde.

Lote (30) - Fórmula infantil em pó para lactentes desde o nascimento que apresentem

regurgitação e/ou refluxo gastroesofágico, acrescida de agente espessante, com proteínas

modificadas em sua relação caseína/proteínas solúveis pela adição de soro de leite; é

adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Carboidratos: 70 a 100% lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e

registro no Ministério da Saúde.

Lote (31) - Fórmula infantil em pó para lactentes menores de um ano de idade com

intolerância à lactose, isenta de lactose e glúten, com perfil de proteínas láctea: 100%

caseína; adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos. Carboidratos: 100% maltodextrina.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde.

Lote (32) - Fórmula infantil em pó para lactentes e de seguimento, à base de soja de

proteína isolada de soja, sem lactose, indicada para crianças com alergia à proteína de

vaca. Sem sacarose, sem lactose, sem proteínas lácteas e sem glúten. Proteínas: vegetal �

proteína isolada de soja. Adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais,

ferro e outros oligoelementos. Carboidratos: 100% maltodextrina. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e

registro no Ministério da Saúde

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 06:35:17:577 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 52.462,65

08/07/2021 14:31:31:097 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 38.120,00

08/07/2021 15:08:54:118 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 15.438,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 06:35:17:577 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 52.531,20

08/07/2021 14:31:31:097 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 115.200,00

08/07/2021 15:08:54:118 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 41.625,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 06:41:42:237 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 42.330,32

08/07/2021 14:32:56:410 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 39.600,00

08/07/2021 15:12:39:296 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 13.886,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 06:41:42:237 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 30.993,72

08/07/2021 14:32:56:410 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 26.100,00

08/07/2021 15:12:39:296 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 9.430,80
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Lote (33) - Fórmula infantil em pó de partida para lactentes desde o nascimento, elaborada

para prevenir as alergias alimentares em lactentes com histórico familiar de alergia, ainda

antes dos sintomas aparecerem e sem contato prévio com a proteína intacta proteínas

lácteas e glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de soja. Adicionada de óleo vegetal e

enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Carboidratos: 100%

maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde.

Lote (34) - Fórmula infantil para bebês até 1 ano de idade, com aminoácidos livres, não

alergênica, totalmente isenta de proteínas do leite de vaca, sem sacarose, sem lactose, sem

galactose, sem frutose e sem glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g

Lote (35) - Fórmula infantil semi-elementar, à base de hidrolisado protéico do soro do leite,

hipoalergênica, com TCM, maltodextrina, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Sem sacarose, sem lactose e sem glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da

Saúde. Embalagem: lata c/ 400g.

Lote (36) - Fórmula infantil para alimentação de prematuros e/ou recém nascidos de baixo

peso, com ferro e LC-PUFAS. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 06:41:42:237 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 72.296,64

08/07/2021 14:32:56:410 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 46.800,00

08/07/2021 15:12:39:296 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 14.788,80

05/07/2021 16:30:14:266 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 42.313,44

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 06:41:42:237 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 80.640,00

08/07/2021 14:32:56:410 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 57.600,00

08/07/2021 15:16:47:528 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 51.072,00

08/07/2021 15:12:39:296 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 39.936,00

05/07/2021 16:30:14:266 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 49.939,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 06:41:42:237 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 118.375,20

08/07/2021 14:32:56:410 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 76.190,00

08/07/2021 15:12:39:296 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 41.022,30

05/07/2021 16:30:14:266 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 95.097,15

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 06:44:38:104 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 23.224,32
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Lote (37) - Dieta enteral nutricionalmente completa, para crianças. Normocalórica à

hipercalórica, normoprotéica, com carotenoides e baixa osmolaridade. Com fibras. Isenta de

sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Sistema Fechado. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem:

garrafa ou pack com 500 ml. Acompanhada com adaptador universal.

Lote (38) - Dieta enteral semi-elementar (proteína 100% hidrolisada), nutricionalmente

completa, para crianças. Normocalórica à hipercalórica, normoprotéica. Isenta de sacarose,

lactose e glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo

de validade. Sistema Fechado. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: garrafa ou

pack com 500 ml. Acompanhada com adaptador universal

Lote (39) - Fórmula de nutrientes para recém- nascidos de alto risco, com proteína do soro

do leite parcialmente hidrolisada para ser acrescida ao leite materno, contendo glicerofosfato

de cálcio, sulfato ferroso. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: sachês com 5g.

Lote (40) - Dieta enteral nutricionalmente completa, para crianças. Normocalórica à

hipercalórica, normoprotéica, com carotenoides e baixa osmolaridade. Isenta de sacarose,

lactose e glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo

de validade. Sistema abeto. Boa palatabilidade. Registro no Ministério da Saúde.

Embalagem: tetra pack ou garrafas de 150 ml até 200 ml

08/07/2021 14:35:10:901 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 43.200,00

08/07/2021 15:14:57:294 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 12.312,00

05/07/2021 16:31:20:502 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 88.054,56

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:18:38:031 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 307.458,00

08/07/2021 16:38:54:215 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 269.700,00

08/07/2021 14:35:10:901 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 307.458,00

08/07/2021 22:45:16:024 R C DE FREITAS  R$ 215.760,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:18:38:031 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 530.764,00

08/07/2021 16:38:54:215 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 362.954,00

08/07/2021 14:35:10:901 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 519.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:18:38:031 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 514.637,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:18:38:031 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 127.344,00

08/07/2021 16:38:54:215 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 83.040,00

08/07/2021 14:35:10:901 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 384.000,00
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Lote (41) - Fórmula enteral pediátrica, normocalórica, para crianças sem problemas de

absorção intestinal, para recuperação e manutenção do estado nutricional. Sem lactose e

isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo

de validade. Sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g

até 450 g.

Lote (42) - Fórmula enteral pediátrica, nutricionalmente completa, para crianças com

intolerância gastrointestinal e/ou dificuldade na absorção da proteína intacta, à base de

peptídeos 100% proteína hidrolisada), normocalórica, normoprotéica. Sem lactose e Isenta

de glúten. Boa palatabilidade. Sistema aberto. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,

data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: 200 à 250 ml.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (43) - Fórmula polimérica nutricionalmente completa para lactentes e de seguimento

para crianças de primeira infância, normocalórica ou hipercalórica, adicionada de LCPufas e

prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade Registro no Ministério da

Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g.

Lote (44) - Fórmula polimérica nutricionalmente completa para lactentes e de seguimento

para crianças de primeira infância, normocalórica ou hipercalórica, adicionada de LCPufas e

prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade Registro no Ministério da

Saúde. Embalagem: de 200 ml ate 250 ml.

Lote (45) - Frascos estéreis para nutrição enteral, de material plástico e com tampa. Volume

de 500 ml.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:27:06:202 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 506.607,00

08/07/2021 16:46:14:438 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 186.091,10

08/07/2021 15:17:29:500 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 431.271,95

08/07/2021 22:46:39:871 R C DE FREITAS  R$ 183.095,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:27:06:202 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 130.784,00

08/07/2021 16:46:14:438 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 234.768,00

08/07/2021 14:36:07:204 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 385.920,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 16:46:14:438 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 107.310,00

08/07/2021 14:36:07:204 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 131.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/07/2021 00:27:06:202 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 104.411,00

08/07/2021 16:46:14:438 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 53.992,00
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Lote (46) - Equipo para dieta enteral via sonda, infusão por gravidade, com tampa perfurante

e tampa protetora. Câmara flexível para visualização de gotejamento e extensão em PVC

colorido com comprimento de 1,50 m, controle de fluxo tipo pinça rolete, filtro de ar lateral e

com conector escalonado.

Lote (47) - Seringa hipodérmica descartável com bico cateter, capacidade de 60 ml, em

polipropileno transparente, siliconada, apirogênica, com perfeito deslize e impedindo o

desprendimento do êmbolo do cilindro. Com escala graduada de um em um ml, aplicada à

superfície externa, com traços e números legíveis, isenta de falhas e alto grau de precisão.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Nutrição enteral à base de peptídeos, para adultos, de alta absorção, com

prebióticos, imunomoduladores e prebióticos. Normo a hipercalórica, hiperprotéica. Baixos

teores de gorduras saturadas e totais. Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem

1.000 ml (Sistema Fechado). Acompanhada com adaptador universal.

Lote (2) - Dieta nutricionalmente completa para nutrição oral ou enteral, normocalórica,

normoprotéica, à base de proteína isolada de soja (100%). Fonte de carboidratos:

maltodextrina. Fonte lipídica: óleos vegetais e/ou TCM. Com ou Sem fibras. Sem sacarose,

lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: Sistema Fechado de 1.000

ml. Acompanhada com adaptador universal.

Lote (3) - Dieta nutricionalmente completa para nutrição oral ou enteral, normocalórica.

08/07/2021 14:36:07:204 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 104.411,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 14:42:51:658 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 52.500,00

08/07/2021 15:15:55:900 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 43.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 16:48:48:371 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 53.000,00

08/07/2021 14:42:51:658 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 84.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 10:08:44:489 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 240.000,00

09/07/2021 10:08:10:190 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 245.200,00

09/07/2021 00:10:26:324 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 749.200,00

08/07/2021 14:23:38:927 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2021 22:30:53:498 R C DE FREITAS  R$ 198.880,00

08/07/2021 14:23:38:927 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 316.400,00
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Fonte de proteína: soro do leite, caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais. Fonte de

carboidratos: maltodextrina. Fonte lipídica: óleos vegetais e/ou TCM. Com fibras. Sem

sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: Sistema

Fechado de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal.

Lote (4) - Dieta nutricionalmente completa para nutrição oral ou enteral, normocalórica,

normoprotéica. Fonte de proteína: soro do leite, caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais,

fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem fibras. Sem sacarose, lactose e glúten.

Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data

de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado. Embalagem de 1.000 ml.

Acompanhada com adaptador universal.

Lote (5) - Dieta nutricionalmente completa para nutrição oral ou enteral, hipercalórica e

hiperprotéica. Fonte de proteína: soro do leite, caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais,

fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem fibras. Sem sacarose, lactose e glúten.

Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,data de

fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado. Embalagem: 1.000 ml. Acompanhada

com adaptador universal.

Lote (6) - Dieta nutricionalmente completa para nutrição oral ou enteral, hipercalórica e

normoprotéica. Fonte de proteína: soro do leite, caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais,

fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com

vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Sistema Fechado. Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 10:18:35:710 R C DE FREITAS  R$ 160.000,00

09/07/2021 10:18:47:537 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 188.000,00

09/07/2021 10:17:32:717 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 188.095,00

09/07/2021 10:14:18:141 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 216.284,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 10:08:47:894 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 143.208,00

09/07/2021 10:17:48:611 R C DE FREITAS  R$ 155.520,00

09/07/2021 10:11:34:787 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 210.000,00

09/07/2021 10:09:18:268 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 214.164,00

09/07/2021 10:11:01:796 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 295.470,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 10:13:45:565 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 278.610,00

09/07/2021 10:09:16:330 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 278.628,00

09/07/2021 10:12:06:494 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 320.000,00

08/07/2021 22:30:53:498 R C DE FREITAS  R$ 359.520,00
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adaptador universal.

Lote (7) - Alimento para situação nutricional especial, para nutrição enteral, para auxiliar o

controle glicêmico com carboidratos de lenta absorção, com fibras. Normocalórica, com

baixo teor de gorduras saturadas. Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema fechado.

Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal.

Lote (8) - Alimento nutricionalmente completo para situação metabólica especial, para

nutrição oral ou enteral, com micronutrientes relacionados à cicatrização, especificamente

zinco e carotenóides. Normo ou Hipercalórico. Hiperprotéico. Sem sacarose e lactose. Isenta

de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: 1.000 ml. Sistema Fechado. Acompanhada com adaptador universal.

Lote (9) - Alimento nutricionalmente completo para situação metabólica especial, para

nutrição oral ou enteral, especificamente para pacientes com insuficiência renal em diálise.

Normoprotéico à Hiperprotéico, hipercalórico. Sem sacarose, sem glúten e sem lactose.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem com 1.000 ml. Sistema Aberto.

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 10:23:04:795 R C DE FREITAS  R$ 144.000,00

09/07/2021 10:09:39:710 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 154.904,00

09/07/2021 10:09:55:554 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 195.537,40

09/07/2021 10:30:51:503 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 220.000,00

09/07/2021 10:30:13:016 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 227.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 10:20:07:477 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 236.000,00

09/07/2021 10:19:35:003 R C DE FREITAS  R$ 240.000,00

09/07/2021 10:10:16:716 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 254.866,00

09/07/2021 10:19:58:810 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 320.000,00

09/07/2021 10:18:38:878 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 330.990,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 10:10:55:995 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 184.000,00

09/07/2021 10:10:40:750 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 186.744,00

09/07/2021 10:16:34:858 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 364.550,00

08/07/2021 22:35:26:974 R C DE FREITAS  R$ 364.560,00

09/07/2021 10:13:33:023 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 510.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2021 22:35:26:974 R C DE FREITAS  R$ 59.780,00

09/07/2021 10:11:01:706 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 61.854,00

09/07/2021 10:11:18:190 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 76.860,00

09/07/2021 10:14:17:205 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 140.000,00
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Lote (10) - Alimento nutricionalmente completo para situação metabólica especial, para

nutrição oral ou enteral, especificamente para pacientes com insuficiência renal

comprometida. Hipoprotéico, hipercalórico. Sem sacarose, sem glúten e sem lactose.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem com 1.000 ml. Sistema Aberto.

Lote (11) - Alimento para situação nutricional especial, para nutrição enteral, para auxiliar o

controle glicêmico com carboidratos de lenta absorção, com fibras. Normocalórica,

normoprotéica, com baixo teor de gorduras saturadas. Sem sacarose e lactose. Isenta de

glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Sistema aberto. Embalagem com 200 ml.

Lote (12) - Alimento nutricionalmente completo para cicatrização de úlceras por pressão,

lesões crônicas e outras situações que exijam estímulo da cicatrização. Normocalórico e

hiperprotéico. Adicionado de arginina e micronutrientes direcionados ao estímulo da

cicatrização. Isenta de glúten. Boa palatabilidade. Sistema Aberto. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: garrafas com

200 ml.

Lote (13) - Dieta oral específica para pacientes em risco nutricional, hipercalórica,

hiperprotéica, à base de caseína e/ou lactoalbumina, com ou sem fibras. Isento de glúten.

Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem de 200 ml.

09/07/2021 00:12:28:520 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 141.361,40

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2021 15:00:38:091 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 25.866,00

08/07/2021 14:26:34:760 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 64.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 10:58:12:810 R C DE FREITAS  R$ 60.000,00

09/07/2021 10:58:32:024 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 63.042,00

09/07/2021 10:55:20:353 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 65.900,00

09/07/2021 10:47:22:437 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 74.600,00

09/07/2021 10:46:51:634 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 82.992,00

08/07/2021 14:27:42:492 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 239.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/07/2021 16:19:04:202 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 24.129,80

08/07/2021 15:04:12:947 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 60.339,60

08/07/2021 14:27:42:492 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 120.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 10:52:13:909 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 36.500,00
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Lote (14) - Suplemento alimentar líquido, pronto para o consumo, para o preparo

imunológico (com prolina), hiperprotéico, acrescido de imunomoduladores e com alto teor de

micronutrientes. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: garrafas ou tetrapack de 200 ml

Lote (15) - Alimentação para nutrição oral e/ou enteral, formulado especificamente para

atender as recomendações nutricionais dos pacientes com função renal comprometida, em

tratamento conservador da função renal. Normo à Hipercalórico. Hipoprotéico. Sem lactose,

sem sacarose e sem glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: garrafas ou tetrapack com 200 ml

Lote (16) - Alimento nutricionalmente completo para situação metabólica especial, para

nutrição oral ou enteral, especificamente para pacientes com função hepática comprometida.

Normocalórico à Hipercalórico. Adicionado de aminoácidos de cadeia ramificada. Sem

sacarose e lactose. Isenta de glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: 500 ml. Sistema Fechado.

Acompanhada com adaptador universal.

Lote (17) - Composto lácteo balanceado enriquecido com proteínas, vitaminas e minerais.

Isento de sacarose, lactose e glúten,com fibras. Sabor: Banana ou baunilha ou morango ou

chocolate. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: lata (pó) de 350 g à 450g .

08/07/2021 15:04:12:947 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 36.659,20

09/07/2021 10:49:21:022 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 48.640,00

09/07/2021 10:50:17:077 R C DE FREITAS  R$ 49.200,00

08/07/2021 14:27:42:492 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 76.544,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 10:58:52:004 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 26.000,00

08/07/2021 15:04:12:947 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 26.860,00

08/07/2021 14:27:42:492 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 59.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2021 15:04:12:947 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 31.360,00

09/07/2021 10:50:39:932 R C DE FREITAS  R$ 35.900,00

08/07/2021 14:27:42:492 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 84.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2021 22:41:18:672 R C DE FREITAS  R$ 126.500,00

08/07/2021 14:28:47:628 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 161.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 10:48:56:465 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 107.082,00

09/07/2021 00:15:09:708 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 231.350,00

05/07/2021 16:24:06:716 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 262.945,80
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Lote (18) - Suplemento alimentar com proteínas lácteas, enriquecido com cálcio e vitamina

D, vitaminas, minerais e fibras. Sem sacarose e sem glúten. Sabores variados. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata

(pó) de 350 à 450 g

Lote (19) - Módulo de fibras alimentares (100% solúveis) para nutrição enteral ou oral,

constituído por goma guar ou arábica e/ou inulina e/ou FOS e/ou polissacarídeos de soja

e/ou amido resistente. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à 10 g.

Lote (20) - Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral, constituído por mix de

fibras solúveis e insolúveis. Sem sabor. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data

de fabricação e prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à 10 g

Lote (21) - Módulo de TCM com AGE para dieta enteral ou oral. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: frasco de 200

ml à 250 ml.

09/07/2021 10:49:51:361 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 289.253,60

08/07/2021 14:28:47:628 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 297.450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 10:49:18:300 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 244.475,00

09/07/2021 10:51:54:028 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 277.866,00

09/07/2021 10:50:43:629 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 277.876,00

09/07/2021 10:50:01:249 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 320.000,00

05/07/2021 16:24:06:716 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 560.260,50

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:12:56:160 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 35.500,00

09/07/2021 11:11:57:876 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS  R$ 35.600,00

09/07/2021 11:00:44:723 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 63.100,00

09/07/2021 10:55:27:920 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 111.990,00

09/07/2021 10:51:29:557 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 112.200,00

09/07/2021 10:49:14:475 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 182.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 10:49:36:634 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 25.960,00

08/07/2021 09:49:32:190 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 83.032,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/07/2021 16:26:22:619 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 14.651,28

08/07/2021 09:55:42:562 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 19.862,22
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Lote (22) - Módulo de proteína, à base de proteína do soro do leite hidrolisada. Sem glúten.

Boa solubilidade. Odor e sabor neutros. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data

de fabricação e prazo de validade. Embalagem: Pó (lata) de 250 g à 300 g.

Lote (23) - Módulo de L-glutamina (100%) para dieta enteral ou oral. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à

10 g.

Lote (24) - Mix de probióticos para reconstituição e reequilíbrio da microbiota intestinal. Sem

glúten. Embalagem: Sachês de 2 à 5 g.

Lote (25) - Simbiótico (associação de fibras prebióticas e cepas probióticas) para

reconstituição e reequilíbrio da microbiota intestinal. Sem glúten. Embalagem: Sachês de 5 à

10 g.

Lote (26) - Espessante alimentar para pacientes disfágicos, à base de amido de milho

modificado e/ou goma xantana e/ou cloreto de potássio e/ou maltodesxtrina para espessar

preparações quentes ou frias. Sem glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,

data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: Lata (pó) de 125 à 225 g.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2021 15:05:39:971 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 50.880,00

08/07/2021 14:30:05:132 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/07/2021 16:26:22:619 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 61.984,00

09/07/2021 11:29:44:055 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 63.000,00

09/07/2021 11:29:20:250 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 64.000,00

09/07/2021 11:27:26:044 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 118.000,00

09/07/2021 11:14:19:516 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 183.040,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:30:25:723 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 118.000,00

09/07/2021 11:29:46:985 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 119.990,00

09/07/2021 11:18:15:195 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 139.500,00

09/07/2021 11:15:13:901 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 174.440,00

08/07/2021 14:30:05:132 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 391.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:40:05:890 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 168.000,00

09/07/2021 11:39:49:470 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 171.900,00

09/07/2021 11:27:59:412 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 188.190,00

09/07/2021 11:18:02:505 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 400.000,00
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Lote (27) - Fórmula infantil em pó de partida adicionada de prebióticos, com proteínas

modificadas em sua relação caseína/proteínas solúveis pela adição de soro de leite; é

adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos. Carboidratos: 98 a 100% lactose.

Isenta de glúten. Indicada para lactentes de 0 a 6 meses. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no

Ministério da Saúde.

Lote (28) - Fórmula infantil em pó de partida adicionada de prebióticos e/ou (2�FL e LNnT),

com proteína parcialmente hidrolisada do soro do leite; adicionada de óleo vegetal e

enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA e

nucleotídeos. Isenta de glúten. Indicada para lactentes de 0 a 6 meses. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com

400g e registro no Ministério da Saúde

Lote (29) - Fórmula infantil em pó para lactentes a partir do 6 ° mês de vida, adicionada de

prebióticos, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas solúveis pela

adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais,

ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos. Carboidratos: 80 a

100% lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde.

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:20:59:042 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 37.000,00

09/07/2021 11:20:32:327 R C DE FREITAS  R$ 37.900,00

05/07/2021 16:27:58:528 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 43.529,00

09/07/2021 11:15:17:167 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 53.000,00

08/07/2021 10:01:00:072 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUT  R$ 73.264,00

09/07/2021 11:14:45:386 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 86.640,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:20:06:865 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 15.000,00

09/07/2021 11:15:20:251 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 15.190,00

08/07/2021 14:31:31:097 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 43.400,00

05/07/2021 16:27:58:528 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 46.275,25

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2021 15:08:54:118 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 4.266,00

09/07/2021 11:21:47:789 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 5.000,00

08/07/2021 14:31:31:097 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 12.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:16:35:987 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 13.342,00
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Lote (30) - Fórmula infantil em pó para lactentes desde o nascimento que apresentem

regurgitação e/ou refluxo gastroesofágico, acrescida de agente espessante, com proteínas

modificadas em sua relação caseína/proteínas solúveis pela adição de soro de leite; é

adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Carboidratos: 70 a 100% lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e

registro no Ministério da Saúde.

Lote (31) - Fórmula infantil em pó para lactentes menores de um ano de idade com

intolerância à lactose, isenta de lactose e glúten, com perfil de proteínas láctea: 100%

caseína; adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos. Carboidratos: 100% maltodextrina.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde.

Lote (32) - Fórmula infantil em pó para lactentes e de seguimento, à base de soja de

proteína isolada de soja, sem lactose, indicada para crianças com alergia à proteína de

vaca. Sem sacarose, sem lactose, sem proteínas lácteas e sem glúten. Proteínas: vegetal �

proteína isolada de soja. Adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais,

ferro e outros oligoelementos. Carboidratos: 100% maltodextrina. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e

registro no Ministério da Saúde

Lote (33) - Fórmula infantil em pó de partida para lactentes desde o nascimento, elaborada

para prevenir as alergias alimentares em lactentes com histórico familiar de alergia, ainda

antes dos sintomas aparecerem e sem contato prévio com a proteína intacta proteínas

lácteas e glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de soja. Adicionada de óleo vegetal e

09/07/2021 11:24:06:608 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 22.000,00

08/07/2021 14:31:31:097 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 38.120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:30:21:452 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 35.000,00

09/07/2021 11:24:55:537 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 38.860,00

08/07/2021 14:31:31:097 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 115.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:31:40:866 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 13.000,00

08/07/2021 15:12:39:296 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 13.886,40

08/07/2021 14:32:56:410 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 39.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:28:04:780 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 8.456,40

09/07/2021 11:33:23:395 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 16.000,00

08/07/2021 14:32:56:410 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 26.100,00
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enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Carboidratos: 100%

maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde.

Lote (34) - Fórmula infantil para bebês até 1 ano de idade, com aminoácidos livres, não

alergênica, totalmente isenta de proteínas do leite de vaca, sem sacarose, sem lactose, sem

galactose, sem frutose e sem glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g

Lote (35) - Fórmula infantil semi-elementar, à base de hidrolisado protéico do soro do leite,

hipoalergênica, com TCM, maltodextrina, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Sem sacarose, sem lactose e sem glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da

Saúde. Embalagem: lata c/ 400g.

Lote (36) - Fórmula infantil para alimentação de prematuros e/ou recém nascidos de baixo

peso, com ferro e LC-PUFAS. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2021 15:12:39:296 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 14.788,80

09/07/2021 11:35:45:068 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 29.000,00

09/07/2021 11:30:37:060 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 41.000,00

05/07/2021 16:30:14:266 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 42.313,44

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:34:17:472 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 20.601,60

09/07/2021 11:37:02:083 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 42.000,00

09/07/2021 11:38:00:598 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 49.000,00

05/07/2021 16:30:14:266 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 49.939,20

08/07/2021 15:16:47:528 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 51.072,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:36:21:995 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 25.864,50

09/07/2021 11:39:02:283 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 65.000,00

08/07/2021 14:32:56:410 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 76.190,00

05/07/2021 16:30:14:266 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 95.097,15

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:40:43:235 ROBERTO CORETTI EPP  R$ 10.700,00

09/07/2021 11:38:34:467 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 10.713,60

08/07/2021 14:35:10:901 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 43.200,00

05/07/2021 16:31:20:502 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA
LTD  R$ 88.054,56
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Lote (37) - Dieta enteral nutricionalmente completa, para crianças. Normocalórica à

hipercalórica, normoprotéica, com carotenoides e baixa osmolaridade. Com fibras. Isenta de

sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Sistema Fechado. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem:

garrafa ou pack com 500 ml. Acompanhada com adaptador universal.

Lote (38) - Dieta enteral semi-elementar (proteína 100% hidrolisada), nutricionalmente

completa, para crianças. Normocalórica à hipercalórica, normoprotéica. Isenta de sacarose,

lactose e glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo

de validade. Sistema Fechado. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: garrafa ou

pack com 500 ml. Acompanhada com adaptador universal

Lote (39) - Fórmula de nutrientes para recém- nascidos de alto risco, com proteína do soro

do leite parcialmente hidrolisada para ser acrescida ao leite materno, contendo glicerofosfato

de cálcio, sulfato ferroso. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: sachês com 5g.

Lote (40) - Dieta enteral nutricionalmente completa, para crianças. Normocalórica à

hipercalórica, normoprotéica, com carotenoides e baixa osmolaridade. Isenta de sacarose,

lactose e glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo

de validade. Sistema abeto. Boa palatabilidade. Registro no Ministério da Saúde.

Embalagem: tetra pack ou garrafas de 150 ml até 200 ml

Lote (41) - Fórmula enteral pediátrica, normocalórica, para crianças sem problemas de

absorção intestinal, para recuperação e manutenção do estado nutricional. Sem lactose e

isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:45:41:434 R C DE FREITAS  R$ 135.000,00

09/07/2021 11:41:41:911 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 141.732,00

09/07/2021 11:41:19:054 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 215.000,00

09/07/2021 11:41:43:813 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 265.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:41:59:248 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 197.912,00

09/07/2021 11:42:01:156 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 360.000,00

08/07/2021 14:35:10:901 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 519.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 00:18:38:031 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 514.637,50

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:47:26:080 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 49.920,00

09/07/2021 11:47:26:343 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 83.000,00

08/07/2021 14:35:10:901 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 384.000,00
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de validade. Sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g

até 450 g.

Lote (42) - Fórmula enteral pediátrica, nutricionalmente completa, para crianças com

intolerância gastrointestinal e/ou dificuldade na absorção da proteína intacta, à base de

peptídeos 100% proteína hidrolisada), normocalórica, normoprotéica. Sem lactose e Isenta

de glúten. Boa palatabilidade. Sistema aberto. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,

data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: 200 à 250 ml.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (43) - Fórmula polimérica nutricionalmente completa para lactentes e de seguimento

para crianças de primeira infância, normocalórica ou hipercalórica, adicionada de LCPufas e

prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade Registro no Ministério da

Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g.

Lote (44) - Fórmula polimérica nutricionalmente completa para lactentes e de seguimento

para crianças de primeira infância, normocalórica ou hipercalórica, adicionada de LCPufas e

prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade Registro no Ministério da

Saúde. Embalagem: de 200 ml ate 250 ml.

Lote (45) - Frascos estéreis para nutrição enteral, de material plástico e com tampa. Volume

de 500 ml.

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:51:20:564 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME  R$ 113.186,00

09/07/2021 11:50:14:207 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 118.179,50

09/07/2021 11:54:42:255 R C DE FREITAS  R$ 127.300,00

09/07/2021 00:27:06:202 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 506.607,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:53:31:385 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 115.000,00

09/07/2021 11:50:32:271 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 139.360,00

08/07/2021 14:36:07:204 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 385.920,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:58:03:026 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 68.328,00

09/07/2021 11:57:42:080 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 83.833,20

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 11:58:51:403 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 49.228,00

09/07/2021 12:09:42:863 NUTRIR SAUDE STORE LTDA  R$ 80.000,00

09/07/2021 12:09:30:184 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 82.000,00
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Lote (46) - Equipo para dieta enteral via sonda, infusão por gravidade, com tampa perfurante

e tampa protetora. Câmara flexível para visualização de gotejamento e extensão em PVC

colorido com comprimento de 1,50 m, controle de fluxo tipo pinça rolete, filtro de ar lateral e

com conector escalonado.

Lote (47) - Seringa hipodérmica descartável com bico cateter, capacidade de 60 ml, em

polipropileno transparente, siliconada, apirogênica, com perfeito deslize e impedindo o

desprendimento do êmbolo do cilindro. Com escala graduada de um em um ml, aplicada à

superfície externa, com traços e números legíveis, isenta de falhas e alto grau de precisão.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 09/07/2021, às 10:36:10 horas, no lote (1) - Nutrição enteral à base de peptídeos,

para adultos, de alta absorção, com prebióticos, imunomoduladores e prebióticos. Normo a

hipercalórica, hiperprotéica. Baixos teores de gorduras saturadas e totais. Sem sacarose e

lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem 1.000 ml (Sistema Fechado). Acompanhada com adaptador

universal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2021,

às 11:47:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 11:47:05 horas, no lote (1) - Nutrição enteral à base de peptídeos,

para adultos, de alta absorção, com prebióticos, imunomoduladores e prebióticos. Normo a

hipercalórica, hiperprotéica. Baixos teores de gorduras saturadas e totais. Sem sacarose e

lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem 1.000 ml (Sistema Fechado). Acompanhada com adaptador

universal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE -

desclassificou o fornecedor: NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME. No dia 23/08/2021, às

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 12:01:34:576 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 43.000,00

08/07/2021 15:15:55:900 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP  R$ 43.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2021 12:01:54:742 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  R$ 52.800,00

08/07/2021 16:48:48:371 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 53.000,00
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09:25:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/08/2021, às 09:25:47 horas, no lote (1) - Nutrição enteral à base de peptídeos,

para adultos, de alta absorção, com prebióticos, imunomoduladores e prebióticos. Normo a

hipercalórica, hiperprotéica. Baixos teores de gorduras saturadas e totais. Sem sacarose e

lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem 1.000 ml (Sistema Fechado). Acompanhada com adaptador

universal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE -

desclassificou o fornecedor: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA. No dia

02/09/2021, às 09:47:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:47:47 horas, no lote (1) - Nutrição enteral à base de peptídeos,

para adultos, de alta absorção, com prebióticos, imunomoduladores e prebióticos. Normo a

hipercalórica, hiperprotéica. Baixos teores de gorduras saturadas e totais. Sem sacarose e

lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem 1.000 ml (Sistema Fechado). Acompanhada com adaptador

universal. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às

09:37:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:37:11 horas, no lote (1) - Nutrição enteral à base de peptídeos,

para adultos, de alta absorção, com prebióticos, imunomoduladores e prebióticos. Normo a

hipercalórica, hiperprotéica. Baixos teores de gorduras saturadas e totais. Sem sacarose e

lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem 1.000 ml (Sistema Fechado). Acompanhada com adaptador

universal. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:37:11 horas, no lote (1) - Nutrição enteral à base de peptídeos,

para adultos, de alta absorção, com prebióticos, imunomoduladores e prebióticos. Normo a

hipercalórica, hiperprotéica. Baixos teores de gorduras saturadas e totais. Sem sacarose e

lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem 1.000 ml (Sistema Fechado). Acompanhada com adaptador

universal. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa NUTRIR SAUDE STORE LTDA com o valor R$ 672.000,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 10:36:47 horas, no lote (2) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, normocalórica, normoprotéica, à base de proteína isolada de soja

(100%). Fonte de carboidratos: maltodextrina. Fonte lipídica: óleos vegetais e/ou TCM. Com
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ou Sem fibras. Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: Sistema Fechado de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 21/07/2021, às

14:11:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 14:11:40 horas, no lote (2) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, normocalórica, normoprotéica, à base de proteína isolada de soja

(100%). Fonte de carboidratos: maltodextrina. Fonte lipídica: óleos vegetais e/ou TCM. Com

ou Sem fibras. Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: Sistema Fechado de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o

fornecedor: R C DE FREITAS. No dia 21/07/2021, às 14:20:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (2) - Dieta nutricionalmente completa para nutrição oral ou enteral, normocalórica,

normoprotéica, à base de proteína isolada de soja (100%). Fonte de carboidratos:

maltodextrina. Fonte lipídica: óleos vegetais e/ou TCM. Com ou Sem fibras. Sem sacarose,

lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: Sistema Fechado de 1.000

ml. Acompanhada com adaptador universal. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 09/07/2021, às 10:38:32 horas, no lote (3) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, normocalórica. Fonte de proteína: soro do leite, caseinato de sódio

e/ou proteínas vegetais. Fonte de carboidratos: maltodextrina. Fonte lipídica: óleos vegetais

e/ou TCM. Com fibras. Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e

minerais. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: Sistema Fechado de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador

universal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021,

às 09:48:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:48:28 horas, no lote (3) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, normocalórica. Fonte de proteína: soro do leite, caseinato de sódio

e/ou proteínas vegetais. Fonte de carboidratos: maltodextrina. Fonte lipídica: óleos vegetais

e/ou TCM. Com fibras. Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e

minerais. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de
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validade. Embalagem: Sistema Fechado de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador

universal. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às

09:37:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:37:43 horas, no lote (3) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, normocalórica. Fonte de proteína: soro do leite, caseinato de sódio

e/ou proteínas vegetais. Fonte de carboidratos: maltodextrina. Fonte lipídica: óleos vegetais

e/ou TCM. Com fibras. Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e

minerais. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: Sistema Fechado de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador

universal. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:37:43 horas, no lote (3) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, normocalórica. Fonte de proteína: soro do leite, caseinato de sódio

e/ou proteínas vegetais. Fonte de carboidratos: maltodextrina. Fonte lipídica: óleos vegetais

e/ou TCM. Com fibras. Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e

minerais. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: Sistema Fechado de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador

universal. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R C DE FREITAS com o valor R$ 159.961,20.

 

    No dia 09/07/2021, às 10:40:25 horas, no lote (4) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, normocalórica, normoprotéica. Fonte de proteína: soro do leite,

caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais, fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem fibras.

Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema

Fechado. Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 09:48:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:48:55 horas, no lote (4) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, normocalórica, normoprotéica. Fonte de proteína: soro do leite,

caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais, fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem fibras.

Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema

Fechado. Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de
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acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:37:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:37:55 horas, no lote (4) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, normocalórica, normoprotéica. Fonte de proteína: soro do leite,

caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais, fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem fibras.

Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema

Fechado. Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e

documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:37:55 horas, no lote (4) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, normocalórica, normoprotéica. Fonte de proteína: soro do leite,

caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais, fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem fibras.

Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema

Fechado. Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA

BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R$ 143.208,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 10:41:28 horas, no lote (5) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, hipercalórica e hiperprotéica. Fonte de proteína: soro do leite,

caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais, fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem fibras.

Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional,data de fabricação e prazo de validade. Sistema

Fechado. Embalagem: 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 09:49:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:49:20 horas, no lote (5) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, hipercalórica e hiperprotéica. Fonte de proteína: soro do leite,

caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais, fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem fibras.

Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional,data de fabricação e prazo de validade. Sistema

Fechado. Embalagem: 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de

acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:38:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 09/09/2021, às 09:38:11 horas, no lote (5) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, hipercalórica e hiperprotéica. Fonte de proteína: soro do leite,

caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais, fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem fibras.

Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional,data de fabricação e prazo de validade. Sistema

Fechado. Embalagem: 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e

documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:38:11 horas, no lote (5) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, hipercalórica e hiperprotéica. Fonte de proteína: soro do leite,

caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais, fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem fibras.

Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional,data de fabricação e prazo de validade. Sistema

Fechado. Embalagem: 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIR SAUDE

STORE LTDA com o valor R$ 278.563,80.

 

    No dia 09/07/2021, às 10:42:43 horas, no lote (6) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, hipercalórica e normoprotéica. Fonte de proteína: soro do leite,

caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais, fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem

sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado.

Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 09:49:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:49:49 horas, no lote (6) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, hipercalórica e normoprotéica. Fonte de proteína: soro do leite,

caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais, fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem

sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado.

Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo

com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:38:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:38:30 horas, no lote (6) - Dieta nutricionalmente completa para
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nutrição oral ou enteral, hipercalórica e normoprotéica. Fonte de proteína: soro do leite,

caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais, fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem

sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado.

Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação

de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:38:30 horas, no lote (6) - Dieta nutricionalmente completa para

nutrição oral ou enteral, hipercalórica e normoprotéica. Fonte de proteína: soro do leite,

caseinato de sódio e/ou proteínas vegetais, fonte de carboidratos: maltodextrina. Sem

sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado.

Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R C DE FREITAS com o valor

R$ 143.979,80.

 

    No dia 09/07/2021, às 10:43:34 horas, no lote (7) - Alimento para situação nutricional

especial, para nutrição enteral, para auxiliar o controle glicêmico com carboidratos de lenta

absorção, com fibras. Normocalórica, com baixo teor de gorduras saturadas. Sem sacarose

e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Sistema fechado. Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com

adaptador universal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No

dia 02/09/2021, às 09:50:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:50:16 horas, no lote (7) - Alimento para situação nutricional

especial, para nutrição enteral, para auxiliar o controle glicêmico com carboidratos de lenta

absorção, com fibras. Normocalórica, com baixo teor de gorduras saturadas. Sem sacarose

e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Sistema fechado. Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com

adaptador universal. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021,

às 09:38:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:38:43 horas, no lote (7) - Alimento para situação nutricional

especial, para nutrição enteral, para auxiliar o controle glicêmico com carboidratos de lenta

absorção, com fibras. Normocalórica, com baixo teor de gorduras saturadas. Sem sacarose

e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Sistema fechado. Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com
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adaptador universal. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:38:43 horas, no lote (7) - Alimento para situação nutricional

especial, para nutrição enteral, para auxiliar o controle glicêmico com carboidratos de lenta

absorção, com fibras. Normocalórica, com baixo teor de gorduras saturadas. Sem sacarose

e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Sistema fechado. Embalagem de 1.000 ml. Acompanhada com

adaptador universal. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME com o valor R$ 235.945,20.

 

    No dia 09/07/2021, às 10:44:23 horas, no lote (8) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, com micronutrientes

relacionados à cicatrização, especificamente zinco e carotenóides. Normo ou Hipercalórico.

Hiperprotéico. Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: 1.000 ml. Sistema Fechado.

Acompanhada com adaptador universal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 09:50:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:50:45 horas, no lote (8) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, com micronutrientes

relacionados à cicatrização, especificamente zinco e carotenóides. Normo ou Hipercalórico.

Hiperprotéico. Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: 1.000 ml. Sistema Fechado.

Acompanhada com adaptador universal. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do

edital. No dia 09/09/2021, às 09:38:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:38:57 horas, no lote (8) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, com micronutrientes

relacionados à cicatrização, especificamente zinco e carotenóides. Normo ou Hipercalórico.

Hiperprotéico. Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: 1.000 ml. Sistema Fechado.

Acompanhada com adaptador universal. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências

do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:38:57 horas, no lote (8) - Alimento nutricionalmente completo
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para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, com micronutrientes

relacionados à cicatrização, especificamente zinco e carotenóides. Normo ou Hipercalórico.

Hiperprotéico. Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: 1.000 ml. Sistema Fechado.

Acompanhada com adaptador universal. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME com o valor R$

183.991,20.

 

    No dia 09/07/2021, às 10:45:14 horas, no lote (9) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, especificamente para

pacientes com insuficiência renal em diálise. Normoprotéico à Hiperprotéico, hipercalórico.

Sem sacarose, sem glúten e sem lactose. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,

data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 1.000 ml. Sistema Aberto. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às

09:51:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:51:03 horas, no lote (9) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, especificamente para

pacientes com insuficiência renal em diálise. Normoprotéico à Hiperprotéico, hipercalórico.

Sem sacarose, sem glúten e sem lactose. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,

data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 1.000 ml. Sistema Aberto. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:39:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:39:10 horas, no lote (9) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, especificamente para

pacientes com insuficiência renal em diálise. Normoprotéico à Hiperprotéico, hipercalórico.

Sem sacarose, sem glúten e sem lactose. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,

data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 1.000 ml. Sistema Aberto. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta

e documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:39:10 horas, no lote (9) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, especificamente para

pacientes com insuficiência renal em diálise. Normoprotéico à Hiperprotéico, hipercalórico.

Sem sacarose, sem glúten e sem lactose. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,

data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 1.000 ml. Sistema Aberto. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R C DE
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FREITAS com o valor R$ 59.780,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 10:46:19 horas, no lote (10) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, especificamente para

pacientes com insuficiência renal comprometida. Hipoprotéico, hipercalórico. Sem sacarose,

sem glúten e sem lactose. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Embalagem com 1.000 ml. Sistema Aberto. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 09:51:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:51:52 horas, no lote (10) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, especificamente para

pacientes com insuficiência renal comprometida. Hipoprotéico, hipercalórico. Sem sacarose,

sem glúten e sem lactose. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Embalagem com 1.000 ml. Sistema Aberto. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo

com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:39:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:39:20 horas, no lote (10) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, especificamente para

pacientes com insuficiência renal comprometida. Hipoprotéico, hipercalórico. Sem sacarose,

sem glúten e sem lactose. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Embalagem com 1.000 ml. Sistema Aberto. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação

de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:39:20 horas, no lote (10) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, especificamente para

pacientes com insuficiência renal comprometida. Hipoprotéico, hipercalórico. Sem sacarose,

sem glúten e sem lactose. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Embalagem com 1.000 ml. Sistema Aberto. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PHARMACIA UNIVERSITARIA

UNP EIRELI - EPP com o valor R$ 25.866,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:04:10 horas, no lote (11) - Alimento para situação nutricional

especial, para nutrição enteral, para auxiliar o controle glicêmico com carboidratos de lenta

absorção, com fibras. Normocalórica, normoprotéica, com baixo teor de gorduras saturadas.

Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,
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data de fabricação e prazo de validade. Sistema aberto. Embalagem com 200 ml. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às

09:53:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:53:20 horas, no lote (11) - Alimento para situação nutricional

especial, para nutrição enteral, para auxiliar o controle glicêmico com carboidratos de lenta

absorção, com fibras. Normocalórica, normoprotéica, com baixo teor de gorduras saturadas.

Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,

data de fabricação e prazo de validade. Sistema aberto. Embalagem com 200 ml. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 10:41:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 10:41:01 horas, no lote (11) - Alimento para situação nutricional

especial, para nutrição enteral, para auxiliar o controle glicêmico com carboidratos de lenta

absorção, com fibras. Normocalórica, normoprotéica, com baixo teor de gorduras saturadas.

Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,

data de fabricação e prazo de validade. Sistema aberto. Embalagem com 200 ml. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta

e documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 10:41:01 horas, no lote (11) - Alimento para situação nutricional

especial, para nutrição enteral, para auxiliar o controle glicêmico com carboidratos de lenta

absorção, com fibras. Normocalórica, normoprotéica, com baixo teor de gorduras saturadas.

Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,

data de fabricação e prazo de validade. Sistema aberto. Embalagem com 200 ml. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R C DE

FREITAS com o valor R$ 59.929,80.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:01:24 horas, no lote (12) - Alimento nutricionalmente completo

para cicatrização de úlceras por pressão, lesões crônicas e outras situações que exijam

estímulo da cicatrização. Normocalórico e hiperprotéico. Adicionado de arginina e

micronutrientes direcionados ao estímulo da cicatrização. Isenta de glúten. Boa

palatabilidade. Sistema Aberto. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: garrafas com 200 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2021, às 11:51:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 13/08/2021, às 11:51:38 horas, no lote (12) - Alimento nutricionalmente completo

para cicatrização de úlceras por pressão, lesões crônicas e outras situações que exijam

estímulo da cicatrização. Normocalórico e hiperprotéico. Adicionado de arginina e

micronutrientes direcionados ao estímulo da cicatrização. Isenta de glúten. Boa

palatabilidade. Sistema Aberto. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: garrafas com 200 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA

CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: A.R.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD. No dia 02/09/2021, às 09:53:41

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:53:41 horas, no lote (12) - Alimento nutricionalmente completo

para cicatrização de úlceras por pressão, lesões crônicas e outras situações que exijam

estímulo da cicatrização. Normocalórico e hiperprotéico. Adicionado de arginina e

micronutrientes direcionados ao estímulo da cicatrização. Isenta de glúten. Boa

palatabilidade. Sistema Aberto. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: garrafas com 200 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo

com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:40:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:40:35 horas, no lote (12) - Alimento nutricionalmente completo

para cicatrização de úlceras por pressão, lesões crônicas e outras situações que exijam

estímulo da cicatrização. Normocalórico e hiperprotéico. Adicionado de arginina e

micronutrientes direcionados ao estímulo da cicatrização. Isenta de glúten. Boa

palatabilidade. Sistema Aberto. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: garrafas com 200 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação

de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:40:35 horas, no lote (12) - Alimento nutricionalmente completo

para cicatrização de úlceras por pressão, lesões crônicas e outras situações que exijam

estímulo da cicatrização. Normocalórico e hiperprotéico. Adicionado de arginina e

micronutrientes direcionados ao estímulo da cicatrização. Isenta de glúten. Boa

palatabilidade. Sistema Aberto. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: garrafas com 200 ml. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PHARMACIA UNIVERSITARIA

UNP EIRELI - EPP com o valor R$ 60.339,60.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:02:21 horas, no lote (13) - Dieta oral específica para pacientes
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em risco nutricional, hipercalórica, hiperprotéica, à base de caseína e/ou lactoalbumina, com

ou sem fibras. Isento de glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 200 ml. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2021, às 11:53:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 11:53:24 horas, no lote (13) - Dieta oral específica para pacientes

em risco nutricional, hipercalórica, hiperprotéica, à base de caseína e/ou lactoalbumina, com

ou sem fibras. Isento de glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 200 ml. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: A.R.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD. No dia 02/09/2021, às 09:54:12

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:54:12 horas, no lote (13) - Dieta oral específica para pacientes

em risco nutricional, hipercalórica, hiperprotéica, à base de caseína e/ou lactoalbumina, com

ou sem fibras. Isento de glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 200 ml. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de

acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:40:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:40:50 horas, no lote (13) - Dieta oral específica para pacientes

em risco nutricional, hipercalórica, hiperprotéica, à base de caseína e/ou lactoalbumina, com

ou sem fibras. Isento de glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 200 ml. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e

documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:40:50 horas, no lote (13) - Dieta oral específica para pacientes

em risco nutricional, hipercalórica, hiperprotéica, à base de caseína e/ou lactoalbumina, com

ou sem fibras. Isento de glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 200 ml. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PHARMACIA

UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP com o valor R$ 36.659,20.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:03:24 horas, no lote (14) - Suplemento alimentar líquido, pronto

para o consumo, para o preparo imunológico (com prolina), hiperprotéico, acrescido de
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imunomoduladores e com alto teor de micronutrientes. Boa palatabilidade. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem:

garrafas ou tetrapack de 200 ml -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No

dia 02/09/2021, às 09:54:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:54:40 horas, no lote (14) - Suplemento alimentar líquido, pronto

para o consumo, para o preparo imunológico (com prolina), hiperprotéico, acrescido de

imunomoduladores e com alto teor de micronutrientes. Boa palatabilidade. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem:

garrafas ou tetrapack de 200 ml -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do edital. No

dia 09/09/2021, às 09:41:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:41:05 horas, no lote (14) - Suplemento alimentar líquido, pronto

para o consumo, para o preparo imunológico (com prolina), hiperprotéico, acrescido de

imunomoduladores e com alto teor de micronutrientes. Boa palatabilidade. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem:

garrafas ou tetrapack de 200 ml -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências do

edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:41:05 horas, no lote (14) - Suplemento alimentar líquido, pronto

para o consumo, para o preparo imunológico (com prolina), hiperprotéico, acrescido de

imunomoduladores e com alto teor de micronutrientes. Boa palatabilidade. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem:

garrafas ou tetrapack de 200 ml -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa ROBERTO CORETTI EPP com o valor R$ 25.993,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:06:49 horas, no lote (15) - Alimentação para nutrição oral e/ou

enteral, formulado especificamente para atender as recomendações nutricionais dos

pacientes com função renal comprometida, em tratamento conservador da função renal.

Normo à Hipercalórico. Hipoprotéico. Sem lactose, sem sacarose e sem glúten. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem:

garrafas ou tetrapack com 200 ml -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 09:55:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:55:02 horas, no lote (15) - Alimentação para nutrição oral e/ou
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enteral, formulado especificamente para atender as recomendações nutricionais dos

pacientes com função renal comprometida, em tratamento conservador da função renal.

Normo à Hipercalórico. Hipoprotéico. Sem lactose, sem sacarose e sem glúten. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem:

garrafas ou tetrapack com 200 ml -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do edital. No

dia 09/09/2021, às 09:41:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:41:36 horas, no lote (15) - Alimentação para nutrição oral e/ou

enteral, formulado especificamente para atender as recomendações nutricionais dos

pacientes com função renal comprometida, em tratamento conservador da função renal.

Normo à Hipercalórico. Hipoprotéico. Sem lactose, sem sacarose e sem glúten. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem:

garrafas ou tetrapack com 200 ml -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências

do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:41:36 horas, no lote (15) - Alimentação para nutrição oral e/ou

enteral, formulado especificamente para atender as recomendações nutricionais dos

pacientes com função renal comprometida, em tratamento conservador da função renal.

Normo à Hipercalórico. Hipoprotéico. Sem lactose, sem sacarose e sem glúten. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem:

garrafas ou tetrapack com 200 ml -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP com o valor

R$ 31.360,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:09:23 horas, no lote (16) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, especificamente para

pacientes com função hepática comprometida. Normocalórico à Hipercalórico. Adicionado de

aminoácidos de cadeia ramificada. Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Boa

palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: 500 ml. Sistema Fechado. Acompanhada com adaptador universal. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às

09:57:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:57:21 horas, no lote (16) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, especificamente para

pacientes com função hepática comprometida. Normocalórico à Hipercalórico. Adicionado de

aminoácidos de cadeia ramificada. Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Boa
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palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: 500 ml. Sistema Fechado. Acompanhada com adaptador universal. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:41:50

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:41:50 horas, no lote (16) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, especificamente para

pacientes com função hepática comprometida. Normocalórico à Hipercalórico. Adicionado de

aminoácidos de cadeia ramificada. Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Boa

palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: 500 ml. Sistema Fechado. Acompanhada com adaptador universal. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Proposta e documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:41:50 horas, no lote (16) - Alimento nutricionalmente completo

para situação metabólica especial, para nutrição oral ou enteral, especificamente para

pacientes com função hepática comprometida. Normocalórico à Hipercalórico. Adicionado de

aminoácidos de cadeia ramificada. Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Boa

palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: 500 ml. Sistema Fechado. Acompanhada com adaptador universal. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R C DE

FREITAS com o valor R$ 85.721,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:10:32 horas, no lote (17) - Composto lácteo balanceado

enriquecido com proteínas, vitaminas e minerais. Isento de sacarose, lactose e glúten,com

fibras. Sabor: Banana ou baunilha ou morango ou chocolate. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de

350 g à 450g . -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2021,

às 11:57:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 11:57:20 horas, no lote (17) - Composto lácteo balanceado

enriquecido com proteínas, vitaminas e minerais. Isento de sacarose, lactose e glúten,com

fibras. Sabor: Banana ou baunilha ou morango ou chocolate. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de

350 g à 450g . -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE -

desclassificou o fornecedor: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA. No dia

17/08/2021, às 09:20:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 17/08/2021, às 09:20:54 horas, no lote (17) - Composto lácteo balanceado

enriquecido com proteínas, vitaminas e minerais. Isento de sacarose, lactose e glúten,com

fibras. Sabor: Banana ou baunilha ou morango ou chocolate. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de

350 g à 450g . -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE -

desclassificou o fornecedor: NUTRIR SAUDE STORE LTDA. No dia 17/08/2021, às 09:51:37

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:51:37 horas, no lote (17) - Composto lácteo balanceado

enriquecido com proteínas, vitaminas e minerais. Isento de sacarose, lactose e glúten,com

fibras. Sabor: Banana ou baunilha ou morango ou chocolate. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de

350 g à 450g . -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE -

desclassificou o fornecedor: A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA

LTD. No dia 17/08/2021, às 11:13:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 11:13:35 horas, no lote (17) - Composto lácteo balanceado

enriquecido com proteínas, vitaminas e minerais. Isento de sacarose, lactose e glúten,com

fibras. Sabor: Banana ou baunilha ou morango ou chocolate. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de

350 g à 450g . -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE -

desclassificou o fornecedor: NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME. No dia 17/08/2021, às

11:50:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (17) - Composto lácteo balanceado enriquecido com proteínas, vitaminas e

minerais. Isento de sacarose, lactose e glúten,com fibras. Sabor: Banana ou baunilha ou

morango ou chocolate. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de 350 g à 450g . - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:12:28 horas, no lote (18) - Suplemento alimentar com proteínas

lácteas, enriquecido com cálcio e vitamina D, vitaminas, minerais e fibras. Sem sacarose e

sem glúten. Sabores variados. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de 350 à 450 g -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2021, às 11:59:18 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 11:59:18 horas, no lote (18) - Suplemento alimentar com proteínas

lácteas, enriquecido com cálcio e vitamina D, vitaminas, minerais e fibras. Sem sacarose e

sem glúten. Sabores variados. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de 350 à 450 g -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA

CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA

BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 02/09/2021, às 09:58:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 09:58:11 horas, no lote (18) - Suplemento alimentar com proteínas

lácteas, enriquecido com cálcio e vitamina D, vitaminas, minerais e fibras. Sem sacarose e

sem glúten. Sabores variados. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de 350 à 450 g -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo

com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:42:40 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:42:40 horas, no lote (18) - Suplemento alimentar com proteínas

lácteas, enriquecido com cálcio e vitamina D, vitaminas, minerais e fibras. Sem sacarose e

sem glúten. Sabores variados. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de 350 à 450 g -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação

de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:42:40 horas, no lote (18) - Suplemento alimentar com proteínas

lácteas, enriquecido com cálcio e vitamina D, vitaminas, minerais e fibras. Sem sacarose e

sem glúten. Sabores variados. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de 350 à 450 g -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIR SAUDE

STORE LTDA com o valor R$ 277.812,50.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:23:01 horas, no lote (19) - Módulo de fibras alimentares (100%

solúveis) para nutrição enteral ou oral, constituído por goma guar ou arábica e/ou inulina

e/ou FOS e/ou polissacarídeos de soja e/ou amido resistente. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à

10 g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às

10:03:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/09/2021, às 10:03:20 horas, no lote (19) - Módulo de fibras alimentares (100%

solúveis) para nutrição enteral ou oral, constituído por goma guar ou arábica e/ou inulina

e/ou FOS e/ou polissacarídeos de soja e/ou amido resistente. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à

10 g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:43:04

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:43:04 horas, no lote (19) - Módulo de fibras alimentares (100%

solúveis) para nutrição enteral ou oral, constituído por goma guar ou arábica e/ou inulina

e/ou FOS e/ou polissacarídeos de soja e/ou amido resistente. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à

10 g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Proposta e documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:43:04 horas, no lote (19) - Módulo de fibras alimentares (100%

solúveis) para nutrição enteral ou oral, constituído por goma guar ou arábica e/ou inulina

e/ou FOS e/ou polissacarídeos de soja e/ou amido resistente. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à

10 g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT com o valor R$

35.496,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:13:09 horas, no lote (20) - Módulo de fibras alimentares para

nutrição enteral ou oral, constituído por mix de fibras solúveis e insolúveis. Sem sabor.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: sachês 5 g à 10 g -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No

dia 21/07/2021, às 11:48:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 11:48:18 horas, no lote (20) - Módulo de fibras alimentares para

nutrição enteral ou oral, constituído por mix de fibras solúveis e insolúveis. Sem sabor.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: sachês 5 g à 10 g -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO

ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA

LTDA. No dia 02/09/2021, às 10:03:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:03:47 horas, no lote (20) - Módulo de fibras alimentares para
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nutrição enteral ou oral, constituído por mix de fibras solúveis e insolúveis. Sem sabor.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: sachês 5 g à 10 g -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia

09/09/2021, às 09:43:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:43:32 horas, no lote (20) - Módulo de fibras alimentares para

nutrição enteral ou oral, constituído por mix de fibras solúveis e insolúveis. Sem sabor.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: sachês 5 g à 10 g -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências do

edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:43:32 horas, no lote (20) - Módulo de fibras alimentares para

nutrição enteral ou oral, constituído por mix de fibras solúveis e insolúveis. Sem sabor.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: sachês 5 g à 10 g -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

PRODUT com o valor R$ 83.032,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:25:27 horas, no lote (21) - Módulo de TCM com AGE para dieta

enteral ou oral. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: frasco de 200 ml à 250 ml. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:04:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:04:20 horas, no lote (21) - Módulo de TCM com AGE para dieta

enteral ou oral. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: frasco de 200 ml à 250 ml. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as

exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:44:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:44:06 horas, no lote (21) - Módulo de TCM com AGE para dieta

enteral ou oral. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: frasco de 200 ml à 250 ml. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com

as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:44:06 horas, no lote (21) - Módulo de TCM com AGE para dieta
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enteral ou oral. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: frasco de 200 ml à 250 ml. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A.R. DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD com o valor R$ 14.651,28.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:27:19 horas, no lote (22) - Módulo de proteína, à base de

proteína do soro do leite hidrolisada. Sem glúten. Boa solubilidade. Odor e sabor neutros.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: Pó (lata) de 250 g à 300 g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:04:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:04:35 horas, no lote (22) - Módulo de proteína, à base de

proteína do soro do leite hidrolisada. Sem glúten. Boa solubilidade. Odor e sabor neutros.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: Pó (lata) de 250 g à 300 g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do

edital. No dia 09/09/2021, às 09:44:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:44:20 horas, no lote (22) - Módulo de proteína, à base de

proteína do soro do leite hidrolisada. Sem glúten. Boa solubilidade. Odor e sabor neutros.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: Pó (lata) de 250 g à 300 g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências

do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:44:20 horas, no lote (22) - Módulo de proteína, à base de

proteína do soro do leite hidrolisada. Sem glúten. Boa solubilidade. Odor e sabor neutros.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: Pó (lata) de 250 g à 300 g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP

com o valor R$ 50.880,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:39:01 horas, no lote (23) - Módulo de L-glutamina (100%) para

dieta enteral ou oral. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à 10 g. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:04:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 02/09/2021, às 10:04:55 horas, no lote (23) - Módulo de L-glutamina (100%) para

dieta enteral ou oral. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à 10 g. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as

exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:44:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:44:44 horas, no lote (23) - Módulo de L-glutamina (100%) para

dieta enteral ou oral. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à 10 g. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com

as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:44:44 horas, no lote (23) - Módulo de L-glutamina (100%) para

dieta enteral ou oral. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à 10 g. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A.R. DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD com o valor R$ 61.984,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:40:02 horas, no lote (24) - Mix de probióticos para reconstituição

e reequilíbrio da microbiota intestinal. Sem glúten. Embalagem: Sachês de 2 à 5 g. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às

10:05:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:05:25 horas, no lote (24) - Mix de probióticos para reconstituição

e reequilíbrio da microbiota intestinal. Sem glúten. Embalagem: Sachês de 2 à 5 g. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:45:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:45:18 horas, no lote (24) - Mix de probióticos para reconstituição

e reequilíbrio da microbiota intestinal. Sem glúten. Embalagem: Sachês de 2 à 5 g. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta

e documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:45:18 horas, no lote (24) - Mix de probióticos para reconstituição

e reequilíbrio da microbiota intestinal. Sem glúten. Embalagem: Sachês de 2 à 5 g. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HASSEN

RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT com o valor R$ 117.836,00.
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    No dia 09/07/2021, às 11:48:51 horas, no lote (25) - Simbiótico (associação de fibras

prebióticas e cepas probióticas) para reconstituição e reequilíbrio da microbiota intestinal.

Sem glúten. Embalagem: Sachês de 5 à 10 g. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:05:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:05:57 horas, no lote (25) - Simbiótico (associação de fibras

prebióticas e cepas probióticas) para reconstituição e reequilíbrio da microbiota intestinal.

Sem glúten. Embalagem: Sachês de 5 à 10 g. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as

exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:47:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:47:41 horas, no lote (25) - Simbiótico (associação de fibras

prebióticas e cepas probióticas) para reconstituição e reequilíbrio da microbiota intestinal.

Sem glúten. Embalagem: Sachês de 5 à 10 g. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com

as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:47:41 horas, no lote (25) - Simbiótico (associação de fibras

prebióticas e cepas probióticas) para reconstituição e reequilíbrio da microbiota intestinal.

Sem glúten. Embalagem: Sachês de 5 à 10 g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor

R$ 167.994,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:28:46 horas, no lote (26) - Espessante alimentar para pacientes

disfágicos, à base de amido de milho modificado e/ou goma xantana e/ou cloreto de

potássio e/ou maltodesxtrina para espessar preparações quentes ou frias. Sem glúten.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: Lata (pó) de 125 à 225 g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:06:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:06:17 horas, no lote (26) - Espessante alimentar para pacientes

disfágicos, à base de amido de milho modificado e/ou goma xantana e/ou cloreto de

potássio e/ou maltodesxtrina para espessar preparações quentes ou frias. Sem glúten.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: Lata (pó) de 125 à 225 g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado
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vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do

edital. No dia 09/09/2021, às 09:48:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:48:59 horas, no lote (26) - Espessante alimentar para pacientes

disfágicos, à base de amido de milho modificado e/ou goma xantana e/ou cloreto de

potássio e/ou maltodesxtrina para espessar preparações quentes ou frias. Sem glúten.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: Lata (pó) de 125 à 225 g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências

do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:48:59 horas, no lote (26) - Espessante alimentar para pacientes

disfágicos, à base de amido de milho modificado e/ou goma xantana e/ou cloreto de

potássio e/ou maltodesxtrina para espessar preparações quentes ou frias. Sem glúten.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem: Lata (pó) de 125 à 225 g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor

R$ 36.993,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:32:05 horas, no lote (27) - Fórmula infantil em pó de partida

adicionada de prebióticos, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas

solúveis pela adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal e enriquecida com

vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos.

Carboidratos: 98 a 100% lactose. Isenta de glúten. Indicada para lactentes de 0 a 6 meses.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:06:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:06:43 horas, no lote (27) - Fórmula infantil em pó de partida

adicionada de prebióticos, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas

solúveis pela adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal e enriquecida com

vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos.

Carboidratos: 98 a 100% lactose. Isenta de glúten. Indicada para lactentes de 0 a 6 meses.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as

exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:49:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/09/2021, às 09:49:25 horas, no lote (27) - Fórmula infantil em pó de partida

adicionada de prebióticos, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas

solúveis pela adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal e enriquecida com

vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos.

Carboidratos: 98 a 100% lactose. Isenta de glúten. Indicada para lactentes de 0 a 6 meses.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo

com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:49:25 horas, no lote (27) - Fórmula infantil em pó de partida

adicionada de prebióticos, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas

solúveis pela adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal e enriquecida com

vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos.

Carboidratos: 98 a 100% lactose. Isenta de glúten. Indicada para lactentes de 0 a 6 meses.

Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROBERTO CORETTI EPP com o valor

R$ 14.994,70.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:35:25 horas, no lote (28) - Fórmula infantil em pó de partida

adicionada de prebióticos e/ou (2�FL e LNnT), com proteína parcialmente hidrolisada do soro

do leite; adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos. Isenta de glúten. Indicada para

lactentes de 0 a 6 meses. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:07:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:07:02 horas, no lote (28) - Fórmula infantil em pó de partida

adicionada de prebióticos e/ou (2�FL e LNnT), com proteína parcialmente hidrolisada do soro

do leite; adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos. Isenta de glúten. Indicada para

lactentes de 0 a 6 meses. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta

de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:54:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

09/09/2021 Página 49 de 73



    No dia 09/09/2021, às 09:54:10 horas, no lote (28) - Fórmula infantil em pó de partida

adicionada de prebióticos e/ou (2�FL e LNnT), com proteína parcialmente hidrolisada do soro

do leite; adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos. Isenta de glúten. Indicada para

lactentes de 0 a 6 meses. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e

documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:54:10 horas, no lote (28) - Fórmula infantil em pó de partida

adicionada de prebióticos e/ou (2�FL e LNnT), com proteína parcialmente hidrolisada do soro

do leite; adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos. Isenta de glúten. Indicada para

lactentes de 0 a 6 meses. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PHARMACIA

UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP com o valor R$ 4.266,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:37:16 horas, no lote (29) - Fórmula infantil em pó para lactentes

a partir do 6 ° mês de vida, adicionada de prebióticos, com proteínas modificadas em sua

relação caseína/proteínas solúveis pela adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal

e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA

e nucleotídeos. Carboidratos: 80 a 100% lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e

registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No

dia 02/09/2021, às 10:07:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:07:40 horas, no lote (29) - Fórmula infantil em pó para lactentes

a partir do 6 ° mês de vida, adicionada de prebióticos, com proteínas modificadas em sua

relação caseína/proteínas solúveis pela adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal

e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA

e nucleotídeos. Carboidratos: 80 a 100% lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e

registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do edital. No

dia 09/09/2021, às 09:55:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:55:00 horas, no lote (29) - Fórmula infantil em pó para lactentes

a partir do 6 ° mês de vida, adicionada de prebióticos, com proteínas modificadas em sua
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relação caseína/proteínas solúveis pela adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal

e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA

e nucleotídeos. Carboidratos: 80 a 100% lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e

registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências do

edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:55:00 horas, no lote (29) - Fórmula infantil em pó para lactentes

a partir do 6 ° mês de vida, adicionada de prebióticos, com proteínas modificadas em sua

relação caseína/proteínas solúveis pela adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal

e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA

e nucleotídeos. Carboidratos: 80 a 100% lactose. Isenta de glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e

registro no Ministério da Saúde. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP com o valor

R$ 13.342,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:42:07 horas, no lote (30) - Fórmula infantil em pó para lactentes

desde o nascimento que apresentem regurgitação e/ou refluxo gastroesofágico, acrescida

de agente espessante, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas

solúveis pela adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal e enriquecida com

vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Carboidratos: 70 a 100% lactose. Isenta

de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:08:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:08:08 horas, no lote (30) - Fórmula infantil em pó para lactentes

desde o nascimento que apresentem regurgitação e/ou refluxo gastroesofágico, acrescida

de agente espessante, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas

solúveis pela adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal e enriquecida com

vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Carboidratos: 70 a 100% lactose. Isenta

de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo

com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:55:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 09/09/2021, às 09:55:31 horas, no lote (30) - Fórmula infantil em pó para lactentes

desde o nascimento que apresentem regurgitação e/ou refluxo gastroesofágico, acrescida

de agente espessante, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas

solúveis pela adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal e enriquecida com

vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Carboidratos: 70 a 100% lactose. Isenta

de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação

de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:55:31 horas, no lote (30) - Fórmula infantil em pó para lactentes

desde o nascimento que apresentem regurgitação e/ou refluxo gastroesofágico, acrescida

de agente espessante, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas

solúveis pela adição de soro de leite; é adicionada de óleo vegetal e enriquecida com

vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Carboidratos: 70 a 100% lactose. Isenta

de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROBERTO CORETTI EPP com

o valor R$ 34.990,08.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:46:32 horas, no lote (31) - Fórmula infantil em pó para lactentes

menores de um ano de idade com intolerância à lactose, isenta de lactose e glúten, com

perfil de proteínas láctea: 100% caseína; adicionada de óleo vegetal e enriquecida com

vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos.

Carboidratos: 100% maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às

10:08:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:08:44 horas, no lote (31) - Fórmula infantil em pó para lactentes

menores de um ano de idade com intolerância à lactose, isenta de lactose e glúten, com

perfil de proteínas láctea: 100% caseína; adicionada de óleo vegetal e enriquecida com

vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos.

Carboidratos: 100% maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:56:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/09/2021, às 09:56:21 horas, no lote (31) - Fórmula infantil em pó para lactentes

menores de um ano de idade com intolerância à lactose, isenta de lactose e glúten, com

perfil de proteínas láctea: 100% caseína; adicionada de óleo vegetal e enriquecida com

vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos.

Carboidratos: 100% maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta

e documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:56:21 horas, no lote (31) - Fórmula infantil em pó para lactentes

menores de um ano de idade com intolerância à lactose, isenta de lactose e glúten, com

perfil de proteínas láctea: 100% caseína; adicionada de óleo vegetal e enriquecida com

vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Adição de DHA e ARA e nucleotídeos.

Carboidratos: 100% maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ROBERTO CORETTI EPP com o valor R$ 12.999,36.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:48:06 horas, no lote (32) - Fórmula infantil em pó para lactentes

e de seguimento, à base de soja de proteína isolada de soja, sem lactose, indicada para

crianças com alergia à proteína de vaca. Sem sacarose, sem lactose, sem proteínas lácteas

e sem glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de soja. Adicionada de óleo vegetal e

enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Carboidratos: 100%

maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:08:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:08:59 horas, no lote (32) - Fórmula infantil em pó para lactentes

e de seguimento, à base de soja de proteína isolada de soja, sem lactose, indicada para

crianças com alergia à proteína de vaca. Sem sacarose, sem lactose, sem proteínas lácteas

e sem glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de soja. Adicionada de óleo vegetal e

enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Carboidratos: 100%

maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo

com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:56:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 09/09/2021, às 09:56:36 horas, no lote (32) - Fórmula infantil em pó para lactentes

e de seguimento, à base de soja de proteína isolada de soja, sem lactose, indicada para

crianças com alergia à proteína de vaca. Sem sacarose, sem lactose, sem proteínas lácteas

e sem glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de soja. Adicionada de óleo vegetal e

enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Carboidratos: 100%

maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação

de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:56:36 horas, no lote (32) - Fórmula infantil em pó para lactentes

e de seguimento, à base de soja de proteína isolada de soja, sem lactose, indicada para

crianças com alergia à proteína de vaca. Sem sacarose, sem lactose, sem proteínas lácteas

e sem glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de soja. Adicionada de óleo vegetal e

enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Carboidratos: 100%

maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PHARMACIA UNIVERSITARIA

UNP EIRELI - EPP com o valor R$ 8.456,40.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:56:34 horas, no lote (33) - Fórmula infantil em pó de partida para

lactentes desde o nascimento, elaborada para prevenir as alergias alimentares em lactentes

com histórico familiar de alergia, ainda antes dos sintomas aparecerem e sem contato prévio

com a proteína intacta proteínas lácteas e glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de

soja. Adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Carboidratos: 100% maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no

Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No

dia 13/08/2021, às 12:42:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 12:42:34 horas, no lote (33) - Fórmula infantil em pó de partida para

lactentes desde o nascimento, elaborada para prevenir as alergias alimentares em lactentes

com histórico familiar de alergia, ainda antes dos sintomas aparecerem e sem contato prévio

com a proteína intacta proteínas lácteas e glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de

soja. Adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Carboidratos: 100% maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no

Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO
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ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI

- EPP. No dia 23/08/2021, às 09:35:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/08/2021, às 09:35:24 horas, no lote (33) - Fórmula infantil em pó de partida para

lactentes desde o nascimento, elaborada para prevenir as alergias alimentares em lactentes

com histórico familiar de alergia, ainda antes dos sintomas aparecerem e sem contato prévio

com a proteína intacta proteínas lácteas e glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de

soja. Adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Carboidratos: 100% maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no

Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO

ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: ROBERTO CORETTI EPP. No dia

02/09/2021, às 10:09:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:09:28 horas, no lote (33) - Fórmula infantil em pó de partida para

lactentes desde o nascimento, elaborada para prevenir as alergias alimentares em lactentes

com histórico familiar de alergia, ainda antes dos sintomas aparecerem e sem contato prévio

com a proteína intacta proteínas lácteas e glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de

soja. Adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Carboidratos: 100% maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no

Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021,

às 09:56:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:56:54 horas, no lote (33) - Fórmula infantil em pó de partida para

lactentes desde o nascimento, elaborada para prevenir as alergias alimentares em lactentes

com histórico familiar de alergia, ainda antes dos sintomas aparecerem e sem contato prévio

com a proteína intacta proteínas lácteas e glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de

soja. Adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Carboidratos: 100% maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no

Ministério da Saúde. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:56:54 horas, no lote (33) - Fórmula infantil em pó de partida para

lactentes desde o nascimento, elaborada para prevenir as alergias alimentares em lactentes

com histórico familiar de alergia, ainda antes dos sintomas aparecerem e sem contato prévio

com a proteína intacta proteínas lácteas e glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de
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soja. Adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Carboidratos: 100% maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no

Ministério da Saúde. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R$ 40.996,80.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:58:01 horas, no lote (34) - Fórmula infantil para bebês até 1 ano

de idade, com aminoácidos livres, não alergênica, totalmente isenta de proteínas do leite de

vaca, sem sacarose, sem lactose, sem galactose, sem frutose e sem glúten. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:09:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:09:38 horas, no lote (34) - Fórmula infantil para bebês até 1 ano

de idade, com aminoácidos livres, não alergênica, totalmente isenta de proteínas do leite de

vaca, sem sacarose, sem lactose, sem galactose, sem frutose e sem glúten. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as

exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:57:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:57:08 horas, no lote (34) - Fórmula infantil para bebês até 1 ano

de idade, com aminoácidos livres, não alergênica, totalmente isenta de proteínas do leite de

vaca, sem sacarose, sem lactose, sem galactose, sem frutose e sem glúten. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com

as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:57:08 horas, no lote (34) - Fórmula infantil para bebês até 1 ano

de idade, com aminoácidos livres, não alergênica, totalmente isenta de proteínas do leite de

vaca, sem sacarose, sem lactose, sem galactose, sem frutose e sem glúten. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP

com o valor R$ 20.601,60.

 

    No dia 09/07/2021, às 11:59:27 horas, no lote (35) - Fórmula infantil semi-elementar, à
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base de hidrolisado protéico do soro do leite, hipoalergênica, com TCM, maltodextrina,

enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Sem sacarose, sem

lactose e sem glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:10:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:10:03 horas, no lote (35) - Fórmula infantil semi-elementar, à

base de hidrolisado protéico do soro do leite, hipoalergênica, com TCM, maltodextrina,

enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Sem sacarose, sem

lactose e sem glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta

de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:57:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:57:29 horas, no lote (35) - Fórmula infantil semi-elementar, à

base de hidrolisado protéico do soro do leite, hipoalergênica, com TCM, maltodextrina,

enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Sem sacarose, sem

lactose e sem glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e

documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:57:29 horas, no lote (35) - Fórmula infantil semi-elementar, à

base de hidrolisado protéico do soro do leite, hipoalergênica, com TCM, maltodextrina,

enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Sem sacarose, sem

lactose e sem glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PHARMACIA

UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP com o valor R$ 25.864,50.

 

    No dia 09/07/2021, às 12:01:03 horas, no lote (36) - Fórmula infantil para alimentação de

prematuros e/ou recém nascidos de baixo peso, com ferro e LC-PUFAS. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:11:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 02/09/2021, às 10:11:07 horas, no lote (36) - Fórmula infantil para alimentação de

prematuros e/ou recém nascidos de baixo peso, com ferro e LC-PUFAS. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as

exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:58:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:58:15 horas, no lote (36) - Fórmula infantil para alimentação de

prematuros e/ou recém nascidos de baixo peso, com ferro e LC-PUFAS. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com

as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:58:15 horas, no lote (36) - Fórmula infantil para alimentação de

prematuros e/ou recém nascidos de baixo peso, com ferro e LC-PUFAS. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata c/ 400g. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROBERTO CORETTI EPP com o valor

R$ 10.696,32.

 

    No dia 09/07/2021, às 12:03:44 horas, no lote (37) - Dieta enteral nutricionalmente

completa, para crianças. Normocalórica à hipercalórica, normoprotéica, com carotenoides e

baixa osmolaridade. Com fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado. Registro

no Ministério da Saúde. Embalagem: garrafa ou pack com 500 ml. Acompanhada com

adaptador universal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No

dia 13/08/2021, às 12:44:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 12:44:53 horas, no lote (37) - Dieta enteral nutricionalmente

completa, para crianças. Normocalórica à hipercalórica, normoprotéica, com carotenoides e

baixa osmolaridade. Com fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado. Registro

no Ministério da Saúde. Embalagem: garrafa ou pack com 500 ml. Acompanhada com

adaptador universal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO

ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: R C DE FREITAS. No dia 02/09/2021, às

10:12:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/09/2021, às 10:12:00 horas, no lote (37) - Dieta enteral nutricionalmente

completa, para crianças. Normocalórica à hipercalórica, normoprotéica, com carotenoides e

baixa osmolaridade. Com fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado. Registro

no Ministério da Saúde. Embalagem: garrafa ou pack com 500 ml. Acompanhada com

adaptador universal. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021,

às 09:58:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:58:30 horas, no lote (37) - Dieta enteral nutricionalmente

completa, para crianças. Normocalórica à hipercalórica, normoprotéica, com carotenoides e

baixa osmolaridade. Com fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado. Registro

no Ministério da Saúde. Embalagem: garrafa ou pack com 500 ml. Acompanhada com

adaptador universal. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:58:30 horas, no lote (37) - Dieta enteral nutricionalmente

completa, para crianças. Normocalórica à hipercalórica, normoprotéica, com carotenoides e

baixa osmolaridade. Com fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado. Registro

no Ministério da Saúde. Embalagem: garrafa ou pack com 500 ml. Acompanhada com

adaptador universal. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R$

141.732,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 12:04:37 horas, no lote (38) - Dieta enteral semi-elementar

(proteína 100% hidrolisada), nutricionalmente completa, para crianças. Normocalórica à

hipercalórica, normoprotéica. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado. Registro

no Ministério da Saúde. Embalagem: garrafa ou pack com 500 ml. Acompanhada com

adaptador universal -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No

dia 02/09/2021, às 10:12:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:12:27 horas, no lote (38) - Dieta enteral semi-elementar

(proteína 100% hidrolisada), nutricionalmente completa, para crianças. Normocalórica à

hipercalórica, normoprotéica. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado. Registro
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no Ministério da Saúde. Embalagem: garrafa ou pack com 500 ml. Acompanhada com

adaptador universal -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021,

às 09:58:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:58:46 horas, no lote (38) - Dieta enteral semi-elementar

(proteína 100% hidrolisada), nutricionalmente completa, para crianças. Normocalórica à

hipercalórica, normoprotéica. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado. Registro

no Ministério da Saúde. Embalagem: garrafa ou pack com 500 ml. Acompanhada com

adaptador universal -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:58:46 horas, no lote (38) - Dieta enteral semi-elementar

(proteína 100% hidrolisada), nutricionalmente completa, para crianças. Normocalórica à

hipercalórica, normoprotéica. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema Fechado. Registro

no Ministério da Saúde. Embalagem: garrafa ou pack com 500 ml. Acompanhada com

adaptador universal -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R$

197.912,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 12:06:35 horas, no lote (39) - Fórmula de nutrientes para recém-

nascidos de alto risco, com proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada para ser

acrescida ao leite materno, contendo glicerofosfato de cálcio, sulfato ferroso. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: sachês com 5g. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 21/07/2021, às 12:05:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (39) - Fórmula de nutrientes para recém- nascidos de alto risco, com proteína do

soro do leite parcialmente hidrolisada para ser acrescida ao leite materno, contendo

glicerofosfato de cálcio, sulfato ferroso. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data

de fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: sachês

com 5g. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 09/07/2021, às 12:07:41 horas, no lote (40) - Dieta enteral nutricionalmente

completa, para crianças. Normocalórica à hipercalórica, normoprotéica, com carotenoides e

baixa osmolaridade. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem, composição
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nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema abeto. Boa palatabilidade.

Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: tetra pack ou garrafas de 150 ml até 200 ml -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às

10:13:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:13:16 horas, no lote (40) - Dieta enteral nutricionalmente

completa, para crianças. Normocalórica à hipercalórica, normoprotéica, com carotenoides e

baixa osmolaridade. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema abeto. Boa palatabilidade.

Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: tetra pack ou garrafas de 150 ml até 200 ml -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Proposta de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 09:59:25

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:59:25 horas, no lote (40) - Dieta enteral nutricionalmente

completa, para crianças. Normocalórica à hipercalórica, normoprotéica, com carotenoides e

baixa osmolaridade. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema abeto. Boa palatabilidade.

Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: tetra pack ou garrafas de 150 ml até 200 ml -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Proposta e documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:59:25 horas, no lote (40) - Dieta enteral nutricionalmente

completa, para crianças. Normocalórica à hipercalórica, normoprotéica, com carotenoides e

baixa osmolaridade. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema abeto. Boa palatabilidade.

Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: tetra pack ou garrafas de 150 ml até 200 ml -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R$ 49.920,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 12:08:29 horas, no lote (41) - Fórmula enteral pediátrica,

normocalórica, para crianças sem problemas de absorção intestinal, para recuperação e

manutenção do estado nutricional. Sem lactose e isenta de glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema aberto. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2021, às 12:48:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 13/08/2021, às 12:48:47 horas, no lote (41) - Fórmula enteral pediátrica,

normocalórica, para crianças sem problemas de absorção intestinal, para recuperação e

manutenção do estado nutricional. Sem lactose e isenta de glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema aberto. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ILANA CHIARELLI

DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor: NUTRI HOSPITALAR LTDA -

ME. No dia 02/09/2021, às 10:14:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:14:08 horas, no lote (41) - Fórmula enteral pediátrica,

normocalórica, para crianças sem problemas de absorção intestinal, para recuperação e

manutenção do estado nutricional. Sem lactose e isenta de glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema aberto. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as

exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 10:00:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 10:00:23 horas, no lote (41) - Fórmula enteral pediátrica,

normocalórica, para crianças sem problemas de absorção intestinal, para recuperação e

manutenção do estado nutricional. Sem lactose e isenta de glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema aberto. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo

com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 10:00:23 horas, no lote (41) - Fórmula enteral pediátrica,

normocalórica, para crianças sem problemas de absorção intestinal, para recuperação e

manutenção do estado nutricional. Sem lactose e isenta de glúten. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Sistema aberto. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA BEZERRA

DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R$ 118.179,50.

 

    No lote (42) - Fórmula enteral pediátrica, nutricionalmente completa, para crianças com

intolerância gastrointestinal e/ou dificuldade na absorção da proteína intacta, à base de

peptídeos 100% proteína hidrolisada), normocalórica, normoprotéica. Sem lactose e Isenta

de glúten. Boa palatabilidade. Sistema aberto. Dizeres de rotulagem, composição nutricional,

data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: 200 à 250 ml. - não foram encontradas

propostas.
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    No dia 09/07/2021, às 12:09:55 horas, no lote (43) - Fórmula polimérica nutricionalmente

completa para lactentes e de seguimento para crianças de primeira infância, normocalórica

ou hipercalórica, adicionada de LCPufas e prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa

palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2021, às

12:49:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 12:49:42 horas, no lote (43) - Fórmula polimérica nutricionalmente

completa para lactentes e de seguimento para crianças de primeira infância, normocalórica

ou hipercalórica, adicionada de LCPufas e prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa

palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o

fornecedor: NUTRIR SAUDE STORE LTDA. No dia 16/08/2021, às 09:40:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2021, às 09:40:42 horas, no lote (43) - Fórmula polimérica nutricionalmente

completa para lactentes e de seguimento para crianças de primeira infância, normocalórica

ou hipercalórica, adicionada de LCPufas e prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa

palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o

fornecedor: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 16/08/2021, às

11:39:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (43) - Fórmula polimérica nutricionalmente completa para lactentes e de

seguimento para crianças de primeira infância, normocalórica ou hipercalórica, adicionada

de LCPufas e prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 09/07/2021, às 12:10:47 horas, no lote (44) - Fórmula polimérica nutricionalmente

completa para lactentes e de seguimento para crianças de primeira infância, normocalórica

ou hipercalórica, adicionada de LCPufas e prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa

palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de
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validade Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: de 200 ml ate 250 ml. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:14:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:14:28 horas, no lote (44) - Fórmula polimérica nutricionalmente

completa para lactentes e de seguimento para crianças de primeira infância, normocalórica

ou hipercalórica, adicionada de LCPufas e prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa

palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: de 200 ml ate 250 ml. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta

de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 10:00:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 10:00:55 horas, no lote (44) - Fórmula polimérica nutricionalmente

completa para lactentes e de seguimento para crianças de primeira infância, normocalórica

ou hipercalórica, adicionada de LCPufas e prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa

palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: de 200 ml ate 250 ml. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e

documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 10:00:55 horas, no lote (44) - Fórmula polimérica nutricionalmente

completa para lactentes e de seguimento para crianças de primeira infância, normocalórica

ou hipercalórica, adicionada de LCPufas e prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa

palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: de 200 ml ate 250 ml. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA

BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R$ 68.328,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 12:13:14 horas, no lote (45) - Frascos estéreis para nutrição

enteral, de material plástico e com tampa. Volume de 500 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:14:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:14:43 horas, no lote (45) - Frascos estéreis para nutrição

enteral, de material plástico e com tampa. Volume de 500 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo

com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 10:01:06 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 10:01:06 horas, no lote (45) - Frascos estéreis para nutrição

enteral, de material plástico e com tampa. Volume de 500 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação

de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 10:01:06 horas, no lote (45) - Frascos estéreis para nutrição

enteral, de material plástico e com tampa. Volume de 500 ml. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA BEZERRA

DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R$ 49.228,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 12:12:02 horas, no lote (46) - Equipo para dieta enteral via sonda,

infusão por gravidade, com tampa perfurante e tampa protetora. Câmara flexível para

visualização de gotejamento e extensão em PVC colorido com comprimento de 1,50 m,

controle de fluxo tipo pinça rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:15:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:15:30 horas, no lote (46) - Equipo para dieta enteral via sonda,

infusão por gravidade, com tampa perfurante e tampa protetora. Câmara flexível para

visualização de gotejamento e extensão em PVC colorido com comprimento de 1,50 m,

controle de fluxo tipo pinça rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta

de acordo com as exigências do edital. No dia 09/09/2021, às 10:01:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 10:01:23 horas, no lote (46) - Equipo para dieta enteral via sonda,

infusão por gravidade, com tampa perfurante e tampa protetora. Câmara flexível para

visualização de gotejamento e extensão em PVC colorido com comprimento de 1,50 m,

controle de fluxo tipo pinça rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e

documentação de acordo com as exigências do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 10:01:23 horas, no lote (46) - Equipo para dieta enteral via sonda,

infusão por gravidade, com tampa perfurante e tampa protetora. Câmara flexível para

visualização de gotejamento e extensão em PVC colorido com comprimento de 1,50 m,

controle de fluxo tipo pinça rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB
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COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R$ 43.000,00.

 

    No dia 09/07/2021, às 12:14:28 horas, no lote (47) - Seringa hipodérmica descartável com

bico cateter, capacidade de 60 ml, em polipropileno transparente, siliconada, apirogênica,

com perfeito deslize e impedindo o desprendimento do êmbolo do cilindro. Com escala

graduada de um em um ml, aplicada à superfície externa, com traços e números legíveis,

isenta de falhas e alto grau de precisão. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/09/2021, às 10:15:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/09/2021, às 10:15:41 horas, no lote (47) - Seringa hipodérmica descartável com

bico cateter, capacidade de 60 ml, em polipropileno transparente, siliconada, apirogênica,

com perfeito deslize e impedindo o desprendimento do êmbolo do cilindro. Com escala

graduada de um em um ml, aplicada à superfície externa, com traços e números legíveis,

isenta de falhas e alto grau de precisão. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta de acordo com as exigências do

edital. No dia 09/09/2021, às 10:01:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 10:01:33 horas, no lote (47) - Seringa hipodérmica descartável com

bico cateter, capacidade de 60 ml, em polipropileno transparente, siliconada, apirogênica,

com perfeito deslize e impedindo o desprendimento do êmbolo do cilindro. Com escala

graduada de um em um ml, aplicada à superfície externa, com traços e números legíveis,

isenta de falhas e alto grau de precisão. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação de acordo com as exigências

do edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 10:01:33 horas, no lote (47) - Seringa hipodérmica descartável com

bico cateter, capacidade de 60 ml, em polipropileno transparente, siliconada, apirogênica,

com perfeito deslize e impedindo o desprendimento do êmbolo do cilindro. Com escala

graduada de um em um ml, aplicada à superfície externa, com traços e números legíveis,

isenta de falhas e alto grau de precisão. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor

R$ 52.800,00.

 

    No dia 21/07/2021, às 11:48:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA BEZERRA

DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (20) - Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou

oral, constituído por mix de fibras solúveis e insolúveis. Sem sabor. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: sachês 5 g à
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10 g. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor CIRURGICA BEZERRA

DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado, após requerimento deste, por ter digitado o valor

do lance erroneamente., o que foi deferido pela Pregoeira.

 

    No dia 21/07/2021, às 12:05:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - NUTRIR SAUDE STORE LTDA,

no lote (39) - Fórmula de nutrientes para recém- nascidos de alto risco, com proteína do soro

do leite parcialmente hidrolisada para ser acrescida ao leite materno, contendo glicerofosfato

de cálcio, sulfato ferroso. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: sachês com 5g. O motivo

da desclassificação foi: O fornecedor NUTRIR SAUDE STORE LTDA foi desclassificado por

apresentar preço superior ao preço médio de referência de R$ 147.000,00, mesmo após

negociação, conforme item 9.44, alínea "d" do Edital.

 

    No dia 21/07/2021, às 14:11:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - R C DE FREITAS, no lote (2) -

Dieta nutricionalmente completa para nutrição oral ou enteral, normocalórica, normoprotéica,

à base de proteína isolada de soja (100%). Fonte de carboidratos: maltodextrina. Fonte

lipídica: óleos vegetais e/ou TCM. Com ou Sem fibras. Sem sacarose, lactose e glúten.

Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data

de fabricação e prazo de validade. Embalagem: Sistema Fechado de 1.000 ml.

Acompanhada com adaptador universal. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor R C

DE FREITAS foi desclassificado por apresentar preço final superior ao valor médio de

referência, conforme item 9.44, alínea "d" do edital.

 

    No dia 21/07/2021, às 14:20:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E

DISTRIBUICAO LTDA, no lote (2) - Dieta nutricionalmente completa para nutrição oral ou

enteral, normocalórica, normoprotéica, à base de proteína isolada de soja (100%). Fonte de

carboidratos: maltodextrina. Fonte lipídica: óleos vegetais e/ou TCM. Com ou Sem fibras.

Sem sacarose, lactose e glúten. Enriquecida com vitaminas e minerais. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem:

Sistema Fechado de 1.000 ml. Acompanhada com adaptador universal. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi

desclassificado por apresentar preço final superior ao valor médio de referência, conforme

item 9.44, alínea "d" do edital, mesmo após negociação.

 

    No dia 13/08/2021, às 11:47:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - NUTRI HOSPITALAR LTDA -

ME, no lote (1) - Nutrição enteral à base de peptídeos, para adultos, de alta absorção, com
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prebióticos, imunomoduladores e prebióticos. Normo a hipercalórica, hiperprotéica. Baixos

teores de gorduras saturadas e totais. Sem sacarose e lactose. Isenta de glúten. Dizeres de

rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem

1.000 ml (Sistema Fechado). Acompanhada com adaptador universal. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não foi aprovada pelo órgão solicitante, conforme Parecer

Técnico do Núcleo de Suporte Nutricional, vinculado à Central de Abastecimento

Farmacêutico, exarado em 09/08/2021(arquivo anexo), fls. 1375/1376 do processo

20202823135. Fica desclassificada a empresa NUTRI HOSPITALAR LTDA � ME por

descumprir o subitem 9.44, alínea "c" do edital.

 

    No dia 13/08/2021, às 11:51:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - A.R. DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD, no lote (12) - Alimento nutricionalmente completo

para cicatrização de úlceras por pressão, lesões crônicas e outras situações que exijam

estímulo da cicatrização. Normocalórico e hiperprotéico. Adicionado de arginina e

micronutrientes direcionados ao estímulo da cicatrização. Isenta de glúten. Boa

palatabilidade. Sistema Aberto. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem: garrafas com 200 ml. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não foi aprovada pelo órgão solicitante, conforme Parecer

Técnico do Núcleo de Suporte Nutricional, vinculado à Central de Abastecimento

Farmacêutico, exarado em 09/08/2021(arquivo anexo), fls. 1375/1376 do processo

20202823135. Fica desclassificada a empresa A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

E LOGISTICA LTD por descumprir o subitem 9.44, alínea "c" do edital.

 

    No dia 13/08/2021, às 11:53:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - A.R. DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD, no lote (13) - Dieta oral específica para pacientes em

risco nutricional, hipercalórica, hiperprotéica, à base de caseína e/ou lactoalbumina, com ou

sem fibras. Isento de glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 200 ml. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não foi aprovada pelo órgão solicitante, conforme Parecer

Técnico do Núcleo de Suporte Nutricional, vinculado à Central de Abastecimento

Farmacêutico, exarado em 09/08/2021(arquivo anexo), fls. 1375/1376 do processo

20202823135. Fica desclassificada a empresa A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

E LOGISTICA LTD por descumprir o subitem 9.44, alínea "c" do edital.

 

    No dia 13/08/2021, às 11:57:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA BEZERRA

DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (17) - Composto lácteo balanceado enriquecido com

proteínas, vitaminas e minerais. Isento de sacarose, lactose e glúten,com fibras. Sabor:
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Banana ou baunilha ou morango ou chocolate. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de 350 g à 450g .

O motivo da desclassificação foi: A proposta não foi aprovada pelo órgão solicitante,

conforme Parecer Técnico do Núcleo de Suporte Nutricional, vinculado à Central de

Abastecimento Farmacêutico, exarado em 09/08/2021(arquivo anexo), fls. 1375/1376 do

processo 20202823135. Fica desclassificada a empresa CIRURGICA BEZERRA

DISTRIBUIDORA LTDA por descumprir o subitem 9.44, alínea "c" do edital.

 

    No dia 13/08/2021, às 11:59:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA BEZERRA

DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (18) - Suplemento alimentar com proteínas lácteas,

enriquecido com cálcio e vitamina D, vitaminas, minerais e fibras. Sem sacarose e sem

glúten. Sabores variados. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação

e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de 350 à 450 g. O motivo da desclassificação foi:

A proposta não foi aprovada pelo órgão solicitante, conforme Parecer Técnico do Núcleo de

Suporte Nutricional, vinculado à Central de Abastecimento Farmacêutico, exarado em

09/08/2021(arquivo anexo), fls. 1375/1376 do processo 20202823135. Fica desclassificada a

empresa CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA por descumprir o subitem 9.44,

alínea "c" do edital.

 

    No dia 13/08/2021, às 12:42:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - PHARMACIA UNIVERSITARIA

UNP EIRELI - EPP, no lote (33) - Fórmula infantil em pó de partida para lactentes desde o

nascimento, elaborada para prevenir as alergias alimentares em lactentes com histórico

familiar de alergia, ainda antes dos sintomas aparecerem e sem contato prévio com a

proteína intacta proteínas lácteas e glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de soja.

Adicionada de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros

oligoelementos. Carboidratos: 100% maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 400g e registro no

Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: A proposta não foi aprovada pelo

órgão solicitante, conforme Parecer Técnico do Núcleo de Suporte Nutricional, vinculado à

Central de Abastecimento Farmacêutico, exarado em 09/08/2021(arquivo anexo), fls.

1375/1376 do processo 20202823135. Fica desclassificada a empresa PHARMACIA

UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP por descumprir o subitem 9.44, alínea "c" do edital.

 

    No dia 13/08/2021, às 12:44:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - R C DE FREITAS, no lote (37) -

Dieta enteral nutricionalmente completa, para crianças. Normocalórica à hipercalórica,

normoprotéica, com carotenoides e baixa osmolaridade. Com fibras. Isenta de sacarose,

lactose e glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo
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de validade. Sistema Fechado. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: garrafa ou

pack com 500 ml. Acompanhada com adaptador universal. O motivo da desclassificação foi:

A proposta não foi aprovada pelo órgão solicitante, conforme Parecer Técnico do Núcleo de

Suporte Nutricional, vinculado à Central de Abastecimento Farmacêutico, exarado em

09/08/2021(arquivo anexo), fls. 1375/1376 do processo 20202823135. Fica desclassificada a

empresa R C DE FREITAS por descumprir o subitem 9.44, alínea "c" do edital.

 

    No dia 13/08/2021, às 12:48:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - NUTRI HOSPITALAR LTDA -

ME, no lote (41) - Fórmula enteral pediátrica, normocalórica, para crianças sem problemas

de absorção intestinal, para recuperação e manutenção do estado nutricional. Sem lactose e

isenta de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo

de validade. Sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g

até 450 g. O motivo da desclassificação foi: A proposta não foi aprovada pelo órgão

solicitante, conforme Parecer Técnico do Núcleo de Suporte Nutricional, vinculado à Central

de Abastecimento Farmacêutico, exarado em 09/08/2021(arquivo anexo), fls. 1375/1376 do

processo 20202823135. Fica desclassificada a empresa NUTRI HOSPITALAR LTDA � ME

por descumprir o subitem 9.44, alínea "c" do edital.

 

    No dia 13/08/2021, às 12:49:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - NUTRIR SAUDE STORE LTDA,

no lote (43) - Fórmula polimérica nutricionalmente completa para lactentes e de seguimento

para crianças de primeira infância, normocalórica ou hipercalórica, adicionada de LCPufas e

prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa palatabilidade. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade Registro no Ministério da

Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g. O motivo da desclassificação foi: A proposta

não foi aprovada pelo órgão solicitante, conforme Parecer Técnico do Núcleo de Suporte

Nutricional, vinculado à Central de Abastecimento Farmacêutico, exarado em

09/08/2021(arquivo anexo), fls. 1375/1376 do processo 20202823135. Fica desclassificada a

empresa NUTRIR SAUDE STORE LTDA por descumprir o subitem 9.44, alínea "c" do edital.

 

    No dia 16/08/2021, às 09:40:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA BEZERRA

DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (43) - Fórmula polimérica nutricionalmente completa para

lactentes e de seguimento para crianças de primeira infância, normocalórica ou

hipercalórica, adicionada de LCPufas e prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa

palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g. O motivo

da desclassificação foi: Fica desclassificada a empresa CIRURGICA BEZERRA

DISTRIBUIDORA LTDA no lote 43 por apresentar preço final superior ao preço de
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referência, mesmo após convocação para negociação, com fundamento no subitem 9.44,

alínea "d" do edital.

 

    No dia 16/08/2021, às 11:39:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E

DISTRIBUICAO LTDA, no lote (43) - Fórmula polimérica nutricionalmente completa para

lactentes e de seguimento para crianças de primeira infância, normocalórica ou

hipercalórica, adicionada de LCPufas e prebióticos. Sem sacarose. Sem glúten. Boa

palatabilidade. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata (pó) 400 g até 450 g. O motivo

da desclassificação foi: Fica desclassificada a empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO

LTDA, por apresentar valor final superior ao preço de referência, mesmo após negociação.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:20:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - NUTRIR SAUDE STORE LTDA,

no lote (17) - Composto lácteo balanceado enriquecido com proteínas, vitaminas e minerais.

Isento de sacarose, lactose e glúten,com fibras. Sabor: Banana ou baunilha ou morango ou

chocolate. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem: lata (pó) de 350 g à 450g . O motivo da desclassificação foi: Fica

desclassificada a empresa NUTRIR SAUDE STORE LTDA por apresentar valor final,

mesmo após negociação, acima do preço de referência, nos termos do subitem 9.44, alínea

"d" do edital.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:51:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - A.R. DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD, no lote (17) - Composto lácteo balanceado

enriquecido com proteínas, vitaminas e minerais. Isento de sacarose, lactose e glúten,com

fibras. Sabor: Banana ou baunilha ou morango ou chocolate. Dizeres de rotulagem,

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de

350 g à 450g . O motivo da desclassificação foi: Fica desclassificada a empresa A.R.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD, após informar que não pode

alcançar o valor de referência.

 

    No dia 17/08/2021, às 11:13:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - NUTRI HOSPITALAR LTDA -

ME, no lote (17) - Composto lácteo balanceado enriquecido com proteínas, vitaminas e

minerais. Isento de sacarose, lactose e glúten,com fibras. Sabor: Banana ou baunilha ou

morango ou chocolate. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e

prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de 350 g à 450g . O motivo da desclassificação foi:

Fica desclassificada a empresa NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME, após informar que não
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pode alcançar o valor de referência.

 

    No dia 17/08/2021, às 11:50:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E

DISTRIBUICAO LTDA, no lote (17) - Composto lácteo balanceado enriquecido com

proteínas, vitaminas e minerais. Isento de sacarose, lactose e glúten,com fibras. Sabor:

Banana ou baunilha ou morango ou chocolate. Dizeres de rotulagem, composição

nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: lata (pó) de 350 g à 450g .

O motivo da desclassificação foi: Fica desclassificada a empresa GB COMERCIO E

DISTRIBUICAO LTDA, após informar que não pode alcançar o valor de referência.

 

    No dia 23/08/2021, às 09:25:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA BEZERRA

DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (1) - Nutrição enteral à base de peptídeos, para adultos, de

alta absorção, com prebióticos, imunomoduladores e prebióticos. Normo a hipercalórica,

hiperprotéica. Baixos teores de gorduras saturadas e totais. Sem sacarose e lactose. Isenta

de glúten. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem 1.000 ml (Sistema Fechado). Acompanhada com adaptador universal.

O motivo da desclassificação foi: A proposta não foi aprovada pelo órgão solicitante,

conforme Parecer Técnico do Núcleo de Suporte Nutricional, vinculado à Central de

Abastecimento Farmacêutico, exarado em 19/08/2021(arquivo anexo), fls. 1407 do processo

20202823135. Fica desclassificada a empresa CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA

LTDA por descumprir o subitem 9.44, alínea "c" do edital.

 

    No dia 23/08/2021, às 09:35:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ILANA CHIARELLI DE

AZEVEDO ALBUQUERQUE - desclassificou o fornecedor - ROBERTO CORETTI EPP, no

lote (33) - Fórmula infantil em pó de partida para lactentes desde o nascimento, elaborada

para prevenir as alergias alimentares em lactentes com histórico familiar de alergia, ainda

antes dos sintomas aparecerem e sem contato prévio com a proteína intacta proteínas

lácteas e glúten. Proteínas: vegetal � proteína isolada de soja. Adicionada de óleo vegetal e

enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Carboidratos: 100%

maltodextrina. Dizeres de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Embalagem com 400g e registro no Ministério da Saúde. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não foi aprovada pelo órgão solicitante, conforme Parecer

Técnico exarado em 19/08/2021(arquivo anexo), fls. 1407 do processo 20202823135. Fica

desclassificada ROBERTO CORETTI EPP por descumprir o subitem 9.44, alínea "c" do

edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 10:54:54 horas, a autoridade competente da licitação -

TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para
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homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE

Pregoeiro da disputa

 

TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA

Autoridade Competente

 

GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO

Membro Equipe Apoio

 

RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
32.929.561/0001-66 A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD

02.800.122/0001-98 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

10.782.385/0001-40 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

21.296.343/0001-15 HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT

75.014.167/0001-00 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

10.782.968/0001-70 NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME

05.818.747/0001-75 NUTRIR SAUDE STORE LTDA

04.050.869/0001-00 PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI - EPP

24.240.998/0001-60 R C DE FREITAS

10.742.865/0001-87 ROBERTO CORETTI EPP
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