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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2020 – SAÚDE 
(AVISO DE RESULTADO) 

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade 

dos autos do Pregão Eletrônico n° 029/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM –– processo 

Bee 18824, cujo objeto é Aquisição de FÓRMULAS INFANTIS ESPECIAIS  para atender aos 

pacientes que possuem processos administrativos e mandados judiciais da Farmácia  de Insumos e 

Medicamentos Especiais , pelo Sistema de Registro de Preços, conforme condições e especificações 

estabelecidas no Edital e seus Anexos. Os valores apresentados se encontram dentro da média do estimado. 

Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a 

despesa conforme relacionado abaixo: 

 Support Produtos Nutricionais LTDA – CNPJ – 01.107.391/0002-63

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

01 
1.000 

kg 
Fórmula infantil polimérica, a base de proteína isolada de soja, isenta de 

lactose e sacarose, nutricionalmente completa, em pó. Para crianças a 
partir de 6 meses de idade. 

Aptamil 
Soja 2 

39,23 39.230,00 

02 
1.500  

kg 
Fórmula infantil isenta de lactose, a base de proteína do leite de vaca, 
polimérica, fonte de carboidratos 100% maltodextrina, em pó. Para 

crianças a partir do nascimento.  
Aptamil SL 43,33 64.995,00 

04 
1.500 

kg  

Dieta elementar com 100% de aminoácidos livres, 100% de lipídios de 
origem vegetal, normocalórica (1,0 kcal/ml), nutricionalmente completa. 
Isenta de sacarose, frutose, lactose e glúten. Para crianças a partir de 36 

meses de idade, sem sabor.  

Neo 
Advance 

450,00 675.000,00 

05 
3.500 

kg 

Fórmula infantil semi-elementar, com 100% de proteínas extensamente 
hidrolisadas do soro do leite e/ou caseína (podendo conter aminoácidos 
livres), sem lactose, nutricionalmente completa, em pó. Para crianças 

desde o nascimento.  

Pregomin 
Pepti 

177,50 621.250,00 

06 
2.000 

kg  

Fórmula infantil semi-elementar, com 100% de proteínas extensamente 
hidrolisadas do soro do leite e/ou caseína (podendo conter aminoácidos 
livres), com lactose, nutricionalmente completa, em pó. Para crianças 

desde o nascimento. 
Aptamil 

Pepti 
112,50 225.000,00 

Total: R$    1.625.475,00 (Um milhão seiscentos e vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e cinco 
reais) 

 Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares LTDA – CNPJ – 25.211.499/0001-07

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

03 
2.500  

kg 

Fórmula infantil elementar com 100% de aminoácidos livres como fonte 
protéica, nutricionalmente completa. Isenta de sacarose, galactose, 
frutose, lactose e glúten. Para lactentes desde o nascimento até 36 meses, 
sem sabor, em pó.

Alfamino 329,94 824.850,00 

Total: R$  824.850,00  (Oitocentos e vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta reais) 

Valor Total do processo: R$ 2.450.325,00 (Dois milhões quatrocentos e cinquenta mil trezentos e vinte e 
cinco reais) 

Goiânia, 22 de abril de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária 
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