
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: Bee 3610)

 

     às 15:03:32 horas do dia 13/09/2018 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NUMERO

999, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). GILDEONE SILVERIO DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: Bee 3610 - 2018/Pe 081/18 que tem por objeto Aquisição de Fórmulas Infantis

Especiais para atender aos pacientes da Farmácia de Insumos Básicos e Medicamentos

Especiais da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia que possuem processos

administrativos, já avaliados e autorizados a receberem Fórmulas Infantis Especiais pela

equipe médica e de nutrição ou através de Mandados Judiciais, pelo Sistema de Registro de

Preços, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - 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.

Lote (2) - 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.

Lote (3) - 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.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/09/2018 12:41:46:343 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 250.000,00

11/09/2018 15:57:05:475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 200.000,00

12/09/2018 17:48:46:733 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  R$ 200.000,00

12/09/2018 09:12:01:236 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 125.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/09/2018 12:41:46:343 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 360.000,00

11/09/2018 15:57:05:475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 288.000,00

12/09/2018 17:48:46:733 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  R$ 360.000,00

12/09/2018 09:12:01:236 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 216.000,00
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Lote (4) - 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.

Lote (5) - 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.

Lote (6) - 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.

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/09/2018 09:45:56:076 BRUTHAN COMERCIAL LTDA  R$ 1.968.750,00

12/09/2018 12:41:46:343 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 3.735.000,00

11/09/2018 15:57:05:475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 4.000.000,00

12/09/2018 15:54:08:159 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  R$ 4.781.250,00

13/09/2018 15:01:21:789 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME  R$ 200,00

12/09/2018 15:52:07:804 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI E  R$ 2.160.000,00

13/09/2018 11:51:40:630 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS LTDA - ME  R$ 3.006.360,00

13/09/2018 12:59:38:915 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - ME  R$ 4.005.000,00

12/09/2018 17:48:46:733 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  R$ 2.790.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/09/2018 12:41:46:343 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 2.988.000,00

11/09/2018 15:57:05:475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 3.500.000,00

13/09/2018 15:02:00:065 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME  R$ 210,00

13/09/2018 12:59:38:915 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - ME  R$ 3.204.000,00

12/09/2018 16:22:55:867 R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.620.000,00

12/09/2018 17:48:46:733 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  R$ 1.962.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/09/2018 12:41:46:343 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 1.631.250,00

11/09/2018 15:57:05:475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 1.500.000,00

13/09/2018 11:51:40:630 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS LTDA - ME  R$ 2.607.390,00

12/09/2018 17:48:46:733 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  R$ 945.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/09/2018 12:44:17:830 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 1.224.000,00

11/09/2018 15:58:13:537 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 800.000,00

13/09/2018 11:52:34:997 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS LTDA - ME  R$ 1.198.800,00

12/09/2018 17:51:34:073 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  R$ 576.000,00
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Lote (7) - Dieta enteral oligomérica, nutricionalmente completa, normocalórica,

normoproteica, com 100% de proteína de alto valor biológico hidrolisada, densidade calórica

de 1,0kcal/mL, isenta de lactose, em pó, sem sabor ou sabor baunilha.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - 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.

Lote (2) - 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.

Lote (3) - 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.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/09/2018 12:44:17:830 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 644.000,00

13/09/2018 11:52:34:997 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS LTDA - ME  R$ 230.062,00

13/09/2018 12:56:04:556 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - ME  R$ 420.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/09/2018 15:18:55:078 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 112.000,00

13/09/2018 15:18:34:504 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  R$ 112.100,00

13/09/2018 15:17:59:387 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 118.740,00

12/09/2018 12:41:46:343 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/09/2018 15:25:53:368 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA  R$ 163.250,00

13/09/2018 15:25:15:928 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  R$ 166.725,00

13/09/2018 15:23:09:352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 193.900,00

12/09/2018 12:41:46:343 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 360.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/09/2018 15:19:10:135 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  R$ 1.012.500,00

13/09/2018 15:16:26:824 BRUTHAN COMERCIAL LTDA  R$ 1.298.595,00

13/09/2018 15:14:33:839 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - ME  R$ 1.552.500,00

12/09/2018 15:52:07:804 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI E  R$ 2.160.000,00

13/09/2018 15:22:16:110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 2.800.000,00

13/09/2018 11:51:40:630 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS LTDA - ME  R$ 3.006.360,00

13/09/2018 15:09:45:813 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  R$ 3.060.000,00
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Lote (4) - 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.

Lote (5) - 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.

Lote (6) - 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.

Lote (7) - Dieta enteral oligomérica, nutricionalmente completa, normocalórica,

normoproteica, com 100% de proteína de alto valor biológico hidrolisada, densidade calórica

de 1,0kcal/mL, isenta de lactose, em pó, sem sabor ou sabor baunilha.

 

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

12/09/2018 12:41:46:343 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 3.735.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/09/2018 15:22:12:567 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  R$ 1.125.000,00

13/09/2018 15:25:28:199 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - ME  R$ 1.242.000,00

13/09/2018 15:24:05:596 R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.536.750,00

13/09/2018 15:21:21:444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 2.500.000,00

12/09/2018 12:41:46:343 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 2.988.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/09/2018 17:48:46:733 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  R$ 945.000,00

13/09/2018 15:15:52:807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 1.261.120,00

13/09/2018 15:14:49:522 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 1.327.500,00

13/09/2018 11:51:40:630 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS LTDA - ME  R$ 2.607.390,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/09/2018 17:51:34:073 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  R$ 576.000,00

13/09/2018 15:14:18:887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  R$ 752.000,00

13/09/2018 15:12:36:117 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 792.000,00

13/09/2018 11:52:34:997 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS LTDA - ME  R$ 1.198.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/09/2018 11:52:34:997 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS LTDA - ME  R$ 230.062,00

13/09/2018 15:16:23:787 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - ME  R$ 287.000,00

12/09/2018 12:44:17:830 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 644.000,00
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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 13/09/2018, às 15:21:02 horas, no lote (1) - 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. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 25/10/2018, às 17:14:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 17:14:11 horas, no lote (1) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

29/10/2018, às 09:26:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2018, às 09:26:02 horas, no lote (1) - 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. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem

intenção de recurso.

 

    No dia 29/10/2018, às 09:26:02 horas, no lote (1) - 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. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS

HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 112.000,00.

 

    No dia 13/09/2018, às 15:28:36 horas, no lote (2) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 25/10/2018, às 17:14:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 17:14:41 horas, no lote (2) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

29/10/2018, às 09:26:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2018, às 09:26:21 horas, no lote (2) - Fórmula infantil isenta de lactose, a
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base de proteína do leite de vaca, polimérica, fonte de carboidratos 100% maltodextrina, em

pó. Para crianças a partir do nascimento. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de

recurso.

 

    No dia 29/10/2018, às 09:26:21 horas, no lote (2) - 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. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS

HOSPITALARES LTDA com o valor R$ 163.238,40.

 

    No dia 13/09/2018, às 15:45:57 horas, no lote (3) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/10/2018, às

17:15:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 17:15:01 horas, no lote (3) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 29/10/2018, às 09:26:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2018, às 09:26:46 horas, no lote (3) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 29/10/2018, às 09:26:46 horas, no lote (3) - 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. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA com o valor R$ 1.012.500,00.

 

    No dia 13/09/2018, às 15:32:22 horas, no lote (4) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.
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No dia 25/10/2018, às 17:15:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 17:15:17 horas, no lote (4) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

29/10/2018, às 09:27:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2018, às 09:27:02 horas, no lote (4) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de

recurso.

 

    No dia 29/10/2018, às 09:27:02 horas, no lote (4) - 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. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA com o

valor R$ 1.125.000,00.

 

    No dia 13/09/2018, às 15:30:17 horas, no lote (5) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/10/2018, às

17:15:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 17:15:47 horas, no lote (5) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 29/10/2018, às 09:27:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2018, às 09:27:21 horas, no lote (5) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 29/10/2018, às 09:27:21 horas, no lote (5) - 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. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA com o valor R$ 900.000,00.

 

    No dia 13/09/2018, às 15:25:04 horas, no lote (6) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/10/2018, às

17:16:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 17:16:20 horas, no lote (6) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 29/10/2018, às 09:27:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2018, às 09:27:46 horas, no lote (6) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 29/10/2018, às 09:27:46 horas, no lote (6) - 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. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA com o valor R$ 499.932,00.

 

    No dia 13/09/2018, às 15:38:55 horas, no lote (7) - Dieta enteral oligomérica,

nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, com 100% de proteína de alto

valor biológico hidrolisada, densidade calórica de 1,0kcal/mL, isenta de lactose, em pó, sem

sabor ou sabor baunilha. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

08/10/2018, às 10:38:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:38:06 horas, no lote (7) - Dieta enteral oligomérica,
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nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, com 100% de proteína de alto

valor biológico hidrolisada, densidade calórica de 1,0kcal/mL, isenta de lactose, em pó, sem

sabor ou sabor baunilha. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS LTDA - ME. No dia 25/10/2018, às

17:16:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 17:16:35 horas, no lote (7) - Dieta enteral oligomérica,

nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, com 100% de proteína de alto

valor biológico hidrolisada, densidade calórica de 1,0kcal/mL, isenta de lactose, em pó, sem

sabor ou sabor baunilha. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 29/10/2018, às

09:27:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2018, às 09:27:59 horas, no lote (7) - Dieta enteral oligomérica,

nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, com 100% de proteína de alto

valor biológico hidrolisada, densidade calórica de 1,0kcal/mL, isenta de lactose, em pó, sem

sabor ou sabor baunilha. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 29/10/2018, às 09:27:59 horas, no lote (7) - Dieta enteral oligomérica,

nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, com 100% de proteína de alto

valor biológico hidrolisada, densidade calórica de 1,0kcal/mL, isenta de lactose, em pó, sem

sabor ou sabor baunilha. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa BENENUTRI COMERCIAL LTDA - ME com o valor R$ 287.000,00.

 

    No dia 13/09/2018, às 15:01:21 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -

ME, no lote (3) - 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. O motivo da

desclassificação foi: cadastrado o valor unitário, onde o correto seria valor total do lote.

 

    No dia 13/09/2018, às 15:02:00 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -

ME, no lote (4) - 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. O motivo

da desclassificação foi: cadastrado o valor unitário, onde o correto seria valor total do lote.
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    No dia 08/10/2018, às 10:38:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS LTDA -

ME, no lote (7) - Dieta enteral oligomérica, nutricionalmente completa, normocalórica,

normoproteica, com 100% de proteína de alto valor biológico hidrolisada, densidade calórica

de 1,0kcal/mL, isenta de lactose, em pó, sem sabor ou sabor baunilha. O motivo da

desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " ... produto não atende ao descritivo. Não

possui 100% proteínas de alto valor biológico hidrolisada. É um produto nomocalórico e

hiperproteíco, indicados para situações de manutenção e recuperação do estado nutricional,

porém não atende as necessidades de paciente crítico com dificuldade de absorção de

proteínas intactas.".

 

    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.

 

GILDEONE SILVERIO DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

CLERLEIS RODRIGUES LOPES

Autoridade Competente

 

FABIANA FERNANDES MARTINS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
20.720.905/0001-43 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - ME

02.625.813/0001-00 BRUTHAN COMERCIAL LTDA

07.847.837/0001-10 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

07.642.426/0001-98 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI E

25.211.499/0001-07 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

05.656.062/0001-70 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.

14.970.359/0001-04 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME

20.780.546/0001-10 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS LTDA - ME

20.768.125/0001-73 R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

01.107.391/0012-63 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

08.257.493/0001-51 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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