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Processo Administrativo n.o 7912017

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
fórmulas infantis especiais Leite, para suprir as
necessidades da Secretária Municipal de Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2210812017 às 07h59min do dia 2210912017.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min
do dia 2210912017.
rNÍcto DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h00min
oó oia 2zto9l2o17.
LOGAL: !,! t ,vnll.orq.br "Acesso ldentificado no link
licitações"

DOTAÇÃo:

VALOR wtÁXlmO: R$ 74.228,70, (setenta e quatro mil
duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

Rua WalÍredo Bitlencourt de l\,loraes, 222, f eÉlone - 43.3266-8100 - C N.P.J N " 95.56'1 .080/0001-60

E-mai[: licitacao;i nsb.pr.eor.br - Nova Santa Barbara - Paraná

DoTAÇÕES
Eler.cf-c
io'dà
despes
a

Conta
da
despes

Funcional rplggramática Fonte lNatureza da
de lde,spesa
recurso 

I

Grupo da Íonte

2017 2500 08.00 1. 1 0.30í.0340.2027 o ls s so.so oo oo Do Exercício
2017 2510 08.001. 1 0.301.0340.2027 303 ls.s.so.so.oo.oo Do Exercício
2011 2520 08 00í. 1 0 301.0340.2027 324 ls.s.so.so.oo.oo Do Exercício
2017 2530 08.001. 1 0.301.0340.2027 32s la.s.so.so.oo.oo Do Exercício
2017 2540 08.001. í 0.301.0340.2027 326 lr.s.so.so.oo.oo Do ExercÍcio
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{

t NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria de Administração

N',225t2017

DATA:09/06/í7

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Processo Licitatorio para Aquisição
mpra de leites

Mediante autorizaÇão desta Secretaria Municipal de Saúde, venho por meio desta,
solicitar a Vossa Senhoria a Abertura de Processo Licitatório para Aquisição da
compra de leites.

soLrcrrAÇÃo DE AourslçÃo DE LETTE

Ite
m

1

2 APTAMIL HA OU NAN HA

Fórmula infantil (0 a 12m), hipoalergênica à base
de proteína do soro do leite
parcialmente hidrolisada, com adição de ácidos
graxos de cadeia longa -LcPUFAS (DHA - ácido
docosahexaenóico e ARA - ácido araquidônico)
e nucleotídeos. lsento de sacarose, frutose e
glúten. Densidade calorica 65 a 67 Kcal/100m1.

Embalagem de 4009.

APTAMIL 1 OU NAN COMFOR 1 OU NAN PRO

1

Fórmula infantil de partida em pó, adicionada de
prebioticos 0,4 a 0,89/100m1. Contém LcPUFAS

Rua Antonio Joaquim Rodrigues 563, Recanto do Sabiá, I 43. 3266.8050, 3 - 8ô.250-000 1

Preço
Máximo
Unitário

Preço
Máximo

Total

Descriçáo Previsão
dê

Compra

Unidad
e

100 LataAPTAMIL AR OU NAN AR
Fórmula anti-regurgitação (0 a 12m), formulada
para condiçôes de refluxo gastroesofágico.

Contém goma jataí, agente espessante que
proporciona maior viscosidade da fórmula ou

amido oré gelarinizado de batata. Densidade
calórica 67 Kcal/100m1. Possui no mínimo 75%
de lactose. Embalagem 4009

40 Lata

200 Lata.7

Nova Santa Bárbaía, Paraná- E - E-mail - saudensb(Ahotmail.com.br
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e cadeia longa - ácidos
araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA)
e nucleotídeos. Atende a todas as
recomendaçôes do Codex Alimentarius
FAO/OMS e RDC no43t2}11 . Relação
caseína:soro 40:60 ou 30:70. Densidade calórica
66 a 77 Kcali100ml. '100% lactose. Embalagem
4009.

ácidos graxos d

Fórmula infantil de seguimento em pó,
adicionada de prebióticos 0,4 A 0,gg/100m1.
Contém LcPUFAs ácidos graxos de cadeia
longa - ácidos araquidônico (ARA) e
docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos.
Atende a todas as recomendaçóes do Codex
Alimentarius FAO/OMS e RDC no4412011.
Fornece nutrientes em quantidades adequadas
para lactentes a partir do 6. mês de vida.
Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100m1. possui
12% de proteÍnas lácteas (relação
caseína/p roteínas do soro S0:50 ou 60:40).
100% lactose. Embalagem 4009.

2NFOR 2 OU PRAPTAMIL 2 O U NAN CO í00 Lata

Fórmula infantil indicada para lactentes a partir
do décimo mês de vida. Contém prebióticos e
DHA.lngredientes: Leite em pó parcialmente
desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de
palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de
girassol), maltodextrina, soro de proteína do
leite,galactoolrgossacarídeo,fruto-ligossacarídeo,
xarope de glucose, carbonato de cálcio, óleo de
peixe, vitamina C, sulfato de ferro, caseinato de
cálcio, inositol, sulfato de zinco, fosfato de
potássio dibásico, L-carnitina, gluconato cúprico,
fosfato de cálcio, D-pantotenato de cálcio,
nicotinamida, ascorbil palmitato, vitamina A,
vitamina E, vitamina 81, vÍtamina 86, sulfato de
manganês, vitamina 82, iodeto de potássio,
ácido fólico, vitamina K, selenito de sódio,
vitamina D3, biotina, emulsificantes lecitina,
mono e diglicerídeos, aromatizante. Não contém
glúten. Características: - Fonte de

APTAMIL 3

roteína do soro:Proteínas: Láctea caseína /

30 Lata

Rua Antonio Joa
Nova

quim Rodrigues 563, Recanto do Sabiá, I 43. 3266.
Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - saudensb(Ahot

8050, x - 86.250-000
marl.com.br

2



l:,t-rPREFEITURA MUNICIPAL
lr-* NOVA SANTA BARBARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

b

50/50) Fonte de Caó
Maltodextrina (30%) Fonte de Lipídeos: Gordura

oidratos: Lactose (700ld

o//o

aet 47 % G rdo u taeg ( an am 62 Yo
D S I Ub oã) aC o r ca P ro e n Sa 1 2 o/o

a bo d 7tat S L ed So 4 o/to1 E bm a a ê) mp ( s
400

Alimentação de lactentes e crianças que
apresentem alergia a proteína de leite de vaca
e/ou de soja, sem quadro de problemas
gastro intestin a is.

Possui proteína do soro do leite extensamente
hidrolisada, carboidratos (maltodextrina e
lactose) e lipídios (99% de óleos vegetais ).
Possui adiçáo de ARA/DHA e Nucleotídeos.
Embalagem 4009

RAAPTAMIL PEPTI OU ALTH 50 Lata

Fórmula infantil isenta de lactose, contendo
vitaminas, minerais e oligoelementos
necessários ao bom desenvolvimento e
crescimento. Contém nucleotídeos e LCpufas
(ácido graxos de cadeia longa), principalmente
os ácidos araquidônico (ARA) e
docosahexaenóico (DHA). Fonte de
carboidrato:100% maltode).trina. Embalagem
4009

M LACTOSELACTOSE OU EN FAMIL SE

APTAMIL SEIV LACTOSE OU NAN SEM 150 Lata

Fórmula infantil de partida para lactentes, à base
de proteina isolada de soja, enriquecida com
ferro e adicionada de L-metionina. lsenta de
sacarose, Iactose e proteínas lácteas. lndicada
para a alimentação de lactentes até os 06 (seis)
meses de idade, com Intolerância à lactose ou
para dietas restritas ao leite de vaca. 100%
Maltodextrina. Embalagem 4009.

APTAMIL SOJA 1 OU NAN SOY 50 Lata

Fórmula infantil de seguimento para lactentes, à
base de proteína isolada de soja, enriquecida
com ferro e adicionada de L-metionina. lsenta de
sacarose, Iactose e proteínas lácteas. lndicada

30APTAMIL SOJA 2 OU NAN SOY Lata

7

I

I

Rua Antonio Joaquim Rodrigues 563, R
Nova Santa Bárbara, paraná

ecanto do Sabiá, 8 43.
- g - E-meil -saudens

6.8050, Z-86250-000
otmail com br
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para a alimentaÇão de lactentes acima de 06
(seis) meses de idade, com intolerância à
lactose ou para dietas restritas ao leite de vaca.
100% Maltodextrina. Possui 10% de proteínas
vegetais (proteína isolada de soja + L-
metionina), 48% de carboidratos (100%
maltodextrina) e 42ok de lipídios (100% de
gordura vegetal - óleos de palma, girassol,
canola e coco). Embalagem 4009.

900 Lata
Nutrição completa e balanceada oral ou enteral
para crianças de 1 a 10 anos. Suplementa:
Cálcio, Feno, Acido Fólico. 86 e Bí2. lndicada
para crianças seletivas e/ou inapetentes entre
01 e 10 anos de idade. Distribuição energética:
12o/o de ProteÍna, 53% de Carboldrato e 35% de
Lipídio, sendo í5% de TCM. Contem DHA e
ARA, prebiótico e probíotico. Sabor Baunilha,

Chocolate e Morango. Densidade calórica: 1

kcal/ml. Apresentação lata 400 gramas.

FORTINE i PEDIASURE

100 Lata
Alimento para infância composto lácteo com
óleos vegetais e fibras, sem adição de sacarose,
acrescido de DHA e prébióticos, utilização a

partir dos dois anos, podendo ser utillzado até
os 5 anos de idade. Apresentação lata de 400
g ramas.

MILNUTRI/ENFAGROW

30 LataMILUPA 1 OU NESTOGENO 1

Fórmula infantil de rotina enriquecida com ferro

e selênio, com relação caseína: soro 40:60 ou .

Fornece os nutrientes em quantidades

adequadas para lactentes no primeiro semestre
de vida. Densidade calórica 67 Kcal/100m1.

Embalagem 4009.
30 Lata

1

1

1 MILUPA 2 OU NESTOGENO 2

Fórmula infantil de seguimento enriquecida com
ferro e selênio, com relação caseína:soro 50:50
OU 35:65. Fornece os nutrientes em
quantidades adequadas para lactentes a partir

do 6'mês de vida. Densidade calórica 67 a 68

Rua Antonro Joaquim Rodrigues 563, Recanto do Sabiá, I 43. 3266.8050, E - 86.250-000
Nova Santa BárbaÍa, Paraná - E - E-mail - saulensb@hotmail.cem. br
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ossui 69,9% a 84% de lactose
Mínimo de 16% de maltodextrina.

Kcal/100ml P

50 Lata

Complemento alimentar lácteo para crianças.
Fornece carboidratos, proteínas e todos os
nutrientes necessários para complementar a
alimentação diária, além de L-carnitina, colina e
inositol. Não contém glúten. Alimentação de
crianças com maus hábitos alimentares e/ou que
necessitam de um aporte maior de nutrientes.
Carboidratos (maltodextrina, sacarose e
lactose). Sabores: morango, chocolate ou

SUSTAIN JUNIOR OU SUSTAGEN KIDS

baunilha. Embala em 350 a 380

30

E SOYA FIBER I.2 CAUML - l OOO
lsosource Soya Fiber: Alta hospitalar, dieta
padrão, normocalórrca, normoproteica, dieta
com fibras, sem sacarose, sem lactose, sem
glúten, dieta por sonda, desnutrição, dieta
líquida, dieta domiciliar, nutriçáo domiciliar.
lsosource Soya Fiber é uma fórmula líquida
nutricionalmente completa normocalórica,
normoprotéica e normolipídica com 100%
proteína de soja e acresclda de fibras.
Distribuição energética:
densidade calórica: 1.2 kcal / ml - i200Kcal por
litro
proteínas: I5%
carboidratos: 55%
gorduras: 30%
Fonte de macron utrientes:

ISOSOURC

roteína isolada de. Fonte de roteínas: '100%

600 Lata

1 PREGOMIN PEPTI OU ALFAR
Dieta (fórmula infantil) semi-elementar e
hipoalergênica, à base de proteína
extensamente hidrolisada de soro de leite, TCM,
LCPufas (ARA e DHA) e de peixe,
maltodextrina, vitaminas, minerais e
oligoelementos. lsento de lactose, sacarose,
frutose e glúten. Alimentação de lactentes e
crianças que apresentem alergia à proteína do
Ieite de vaca e/ou de soja, distúrbios absortivos
ou outras condições clínicas que requerem
terapia nutricional com dieta ou fórmula semi-
elementar e hipoalergênica.

1 Lata

1

Rua Antonio Joaquim Rodrigues 563, Recanto do Sabiá, I 43. 3266.8050, X - 86.250-000
Nova Sânta Bárbara, Paraná - g - E-mail - sau densb@hotma il.com.br
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soJa.
. Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina.
. Fonte de lipídeos: 49ok óleo de canola 44o/o
ÍCM:, 4o/o mono e diglicerídeos e 03% lecitina de
soja.
. Fonte de fibras: '1Sgil; 55% fibra de soja; 28%
goma guar parcialmente hidrolisada e 17%
inu lina.
Formas de apresentação: Tetra Square 1000 ml
Sabor: Baunilha
Osmolalidade: 320mosm/kg de água

Nova Santa Bárbara, 09 de junho de 2017.

Michd oares de Jesus
Secretá fla de Saúde

Recebido por

Maria def:Ji a Ribeiro da Mata
Responsável pela licitação de Leite

üc( 1,,L /t?CI.a-
Nome sinat ta Data

Rua Antonio Joaqurm Rodrigues 563, Recanto do Sabiá, I 43. 3266.8050, E - 86.250-000 6
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - saudensb@hotmail.com.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊr'tcn tNtenrun

Nova Santa Bárbara, 0910612017

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Sra. Michele Soares de Jesus, Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a
aquisiçáo de fórmulas infantis especiais - Leite, para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

tu
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, ].l - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1210612017

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Compras

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados no mínimo 3 (três)
orçamentos e planilha com média de preços para abertura de processo licitatório
para aquisição de Fórmulas lnfantis Especiais - Leite, conforme solicitação da
Secretaria Municipal Saúde, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristin ditk do Santosu
Setor de Licitaçõe

Recebido por:,.\
Nome --} Assinatura

Data: ,.- l ^' l t

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100. X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - I - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Item Descriçío PÍrvisão
de

Comprr

Produto Und Preço

Máximo
t:nitário

P Íeço

Máximo
Totrl

Fórmula ami-regurghação (0 a 12m), formulada para cond(ões de refluxo
gÀsEoesolágico. Conlém goma jataL agente espessante que propoíciona

maior viscosidade da 6rmula ou âmido orégelarinizado de batata.

Densidade calóÍica 67 Kcayl00ml- Possui no minimo 759lo de lactose.

Embalagem 4009

I00 Nan ar - Neslle Lata 60.00 6.000.00

2 Fórmula infantil (0 a l2m). hrpoalergênica à base de proteína do soro do

leite

parcialrnente hidmlisada. com adiçào de ácidos gaxos de cadeia longa -

LcPUFAS (DHA ácido docosahexÂenóico e AR4. - áciCo araquidônico)

e nucleotideos. Isento de sacarose, fiutose e glúten. Densidade câlóíica 65

a 67 KcaYl00ml. Embalagemde 400g.

40 Nan ha -Nestle Lala 55.00 2 200.00

Fórmula infanril de paíida em pó. adicronada de prebiótrcos 0.,Í a

0,Ey'100m1. CoDtém LCPUFAS ácidos gaxos de cadeia longa - ácidos

araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotideos. Atende a

todas as recomendações do CodexAlimentarius FAO/OMS e RDC

D"43201 l. Relaçâo caseina:soro 40:60 ou 30:70. Densidade calórrca óó a

77 Kcayl00ml. l00o/o lactose. EÍíbalagem 4009.

200 Nan comloÍ I

Nestle

l aÍa ,t0.00 I 000 00

Fórmula infantil de seguiÍrEnro em pó, adrcionada de prebótrcos 0.4 A
0.tgl00ml- Contém txPUFAs ácidos gaxos de cadeia longa - ácrdos

araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotideos- Atende a

todas as reconEndações do CodexAliÍEntaÍius FAO/OMS e RDC

n'44201 l. Fornece nutrientes cm quantidades adequadas para lactentes a

partir do 6o ÍÉs de \ida. Densidade calórica 67 a 68 Kcaul00ml Possui

l2olo de proteinâs lácteas (relÂçào caseina./proteínas do soro 50-50 ou

60:,10). 10070 lactose. Embalagem 4009.

100 Nan confor 2 -
Nestle

l aÍa 32.00 3.200.00

L

Fórmula infântil indicada pam lactentes a paírr do décirm mês de vida.
Contém prebbticos e DHA.lngredientes: l-eite em pó parcialmente

desnatado. lactos€, óleos vegetais (óleo de palma. óleo dc canola, óleo de

coco. óleo de girassol). rnÂltodextrina" soro de proteína do
leitc.galactooligossacarideo,fruto-ligossâcarideo. x:Irope de glucose.

carbonato de cálcio, óleo de peixe, vitamina C. sulfato de ferro. caseinato
de cálcio. inositol, sulfato de zinco, fosfato de potássio dibásico, L-
camitinÀ gluconato cúprico, íosfato de cálcio, D-pantotenalo de cálcio.
nicotinamid4 ascorbilpalmitato, vitamina A, vitamina E, vitamina Bl,
vitamina 86, sulfato de Ínangênês, vitamina 82, hdeto de potássio. ácido
6lico, vitaminâ K. selenito de sódio, vitâmina Dl, biotin4 emulsificantes
lecitin4 mrno e diglicerídeos. aromatizânte. Nâo contém
glúten.Caracteristicas: - Fonle de PmteínÀs: Láctea (cÀseína

/proteina do soro: 50/50) Fonte de CarboiCratos: tactose (70olo)

Maltodexüina (30%) Fonte de Lipideos: Gordura vegetal(747o) Gordura
ani.I|ql (26Yo) Distrjbuição CalóÍica: PÍoteinas (12%) CaóoidÍatos (47%)
LiDideos (41%). Embalasem 400 s.

30 Apiarnil 3

Danone

táta 51.00 r.590,00

Rua:JoaquimNabuco,205-Sala08-TerreoEd.ChateaudeLion-Zona0l-CEP.870l4l00Marinpi-PR
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Alrnentação de lactentes e crianças que apresentem aleÍgia a proteína de

le ire de vaca e/ou de soja, sem quadÍo de pÍoblemas gastÍointestinais

PossuipÍoteina do soro do leite extensamente hidrolisad4 carboidratos
(maltodextÍina e lactose) e lipídios (99% de óleos legetais ). Possui adiçào

de ARA-/DHA e Nucleotideos. Embalagem 450g

50 Althéra

Nestlc

Lata w) 3.750,00

Fórmula infantil is€nta de lactose. contendo vitaminas, mineiais e

oligoeleúEnros necessarios ao bom desen!'olviÍnento e crescimento.

Contém nucleotideos e LCPufus (ácido graros de cadeia longa),

principalnEnte os ácidos âraquidônico (ARA) e docosahexaenóico (DHA).

Fonte de carbo idrato r1009'0 rnaltodextrina. Embalage m 400g

150 Nan sem

lactose - Nesth

Lâta 60.00 9 000,00

Fórmula infantilde partida pâra lâctentes, à bÀse de prote ina isolâda de soj4

euiquecida com ferro e adicionada de L-írÉtionina. Isenta de sacarose,

lactose e pmteínas liícteas. Indicada para a alirnentaçâo de lactentes até os

06 (seis) rneses de idade. com intolerância à lactose ou para dietas restritis
ao leite de vaca 100% Maltodextrina. Embâlâgem 400g.

50 Nan soy

Nestle

LaÍa 53.00 2.650,00

9 Fórmulâ infantilde seguiÍEnto para lactentes, àbase de proteína isolada de

sojq enriquecida com êno e adicionada de L-metioniíâ. Isenta de

sâcârose, lactose e proteinas lácteas. lndicada para a alinrentação de

lacrentes acrma de 06 (seis) Íleses de idade, com intolerância à lactose ou
para dietas reskitas ao leite de vaca. 10070 Maltodexlrina. Possui l07o de

proteínas vegetais (rroteina isolada dc soja + L-nEtionina), 48ol" de

carboidratos (10090 rnaltodextrina) e 4270 de lipidios (1007. dc gordurâ

\egetal- óleos de palrna, girassol canola e coco). Embalagem .1009.

30 Nan soy

Neslle
Lata 51,00 r.590,00

Nutriçào coÍpleÍa e balanceadaomlou entemlpara crianças de I a l0 anos.

SupleÍnenta: Cálcio, Fêrro. Ácido Fólico. B6 e B 12. Indicada para crianças

seletivas e/ou inapetentes enüe 0l e l0 anos de dâde. Distribuição

energética: l2yô de Prote in4 539/0 de Carboidrato e 357o de Lh idio, s€ndo

15% de TCM. Contém DHA e ARÀprcbiótico e pmbiotrco. Sabor

Baunilha, Chocrlate e Morango. Densidade calórica: I kcal/ml.
Apres€Dtação lata 400 graÍnas.

900 Pediasure -
Abbott

l-ata 48.00 43.200.00

ll AliÍEnto para inEncla corÍposto lácteo com óleos vegeuis e fibias, sem

adiçào de sacarose, acrcscido de DHA e prébiiticos, utilizaçâo a paíiÍ dos

dois ânos, podendo seÍ utilizado até os 5 anos de idade. Apresentaçào latâ

de 400 gÍaÍnas.

t00 Milnutri
Nestle

L,atÂ 20.00 2.000,00

t2 Fórmula infantil de rotina enrhuecida com ferro e selênio, com relaçào

caseina: soro 40:60 ou. Fomece os nutrientes em quantidades adequadÀs

para lactentes no primeiro semestre de vida. Densidade calórica 6?

KcaYl 00mI Embalagem 4009.

l0 Neslogeno I -
Nestle

Í.áÍa 10,00 900.00

FóÍmula infantil de segurrnento enriquecida com tàrro e selênio, com

Íe lação case ína isoro 50:50 OU 35:65. Fornece os nutrientes em quanlidades

adequadas para lactentes a paÍiÍ do 6' ÍÉs de vida. D€nsidade calófica 67

a 68 Kcayl00ml. Possur 69.97o a 84olo de lactose. Minimo de l6olo de

ma ltodextr ina.4 00 g

30 Nestogeno 2
Nestle

Lata 30,00 900.00

l4 Dieta (lõrmula inântil) semlel€rnentar e hipoalergênrc4 à base de proteína

extensanÉnte hidÍolisada de soro de leite, TCM, lfPufas (ARA e DHA) e

de peixe, rÍaltodextrin4 vitaminas, minemis e oligoelenEntos. Isento de

lactose, sacaros€, frutose e glúten AlinEntação de lactentes e crianças qlE

50 Alfaré - Nestle Lata l]0,00 6.500,00

Rua: JoaquimNabuco, 205 - Sala 08 - TérÍeo Ed. Chateau de Lion - Zona 0l - CEP.870l4l00 Maringá - PR
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apres€ntem alergia à proteína do leite de vaca e/ou de soja, disúrbios
absortivos ou outras condiçôes clínicas que requerem teÍapia nutsicional

com dbta ou formülâ semi-elementar e hipoaleÍgênica.

30 Sushgen kids -
Mead Jonhson

tála 32,00 9ó0.00Co[plerEnto alirnentaÍ lácteo par"a cÍianças. Fomece carboidratos.
proteinas e todos os nutrientes necesúrios pam cômplementar a

alirnentaçào difuiâ, alem de Lcarnitina. colina e inositol. Não contém
glúten. AliÍrÉntaçào de crranças com rnâL§ hábrtos alinrenlares e/ou que

n€cessitam de um aportê rnaior de nutrientes. CaÍboidratos (rnaltodexlÍinâ.
sacârose e laclose). Saborcs: Írlorango- chocolate ou baunilha Embalagem
350 a 380s.

27.00 t6.200,00ó00 Isosource soyâ
fiber 1.2 cal -
Nestle

I

Lnro J

IsosourceSoyaFiber: Alta hospitalar. dieta padrào. norrmcaloric4
noaÍnoproteicâ- diêta com fibras, sem sacarose, sem lactosc, sem glúten.
dieta por sonda. desnutição, dieta liquida d icta domiciliar, nutÍiçào
domiciliar.
IsosourcesoyaFiber é uma fórmula liquida nutricionalÍnente completa
no rmoca ló r ica, nornnpmté ica e norÍn lip id ica co m I 0070 pro te inÂ de soja

e âcrescida de fibras.
D istribuiçào energél ica:

densidade calorica: 1.2 kcal/ ml l200Kcal por Luo
proteinas: l57o
carboidÍatosr55Yo
gorduras:307o
Fonte de macronutlientes:
. Fonte de proteinasr 1007o proteina isolada de soja
. Fonle de carboidrâtos: l00o'o maltodexlrina.
. Fonte de lipídeos: ,1970 óleo de canola; 44%o TCM: 47o mono e

diglicerideos e 03o/o lecitina de soja.
. Fonte de fibras: l5 g/L: 55% fibrâ de soja: 2E9'o goma guâr pârcialmente
hidrolisada e l7olo inulina.
Formas de apresentação: Tetra Square 1000 ml
Sabor: Baunilha
OsÍrolalidade: 320rnosrnrkg de água

VALOR TOTÀL: 108.640,00
vâlidâde da proposta: 30 dias
Condições de pagâmeDto: À VISTA
EntÍ€ga em 15 dias corforme disponibilidade do produto

}IÀRINGA, I{ DE JTJIiHO DE 2OI7

hoAngcla lUrris d€ Oliveiru Rcrglmasc

CPF:660.0{lJO9-72
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Item D€scrição Qtde Unid Valor únltárlo valor totrl
1. Fórmula anti-reguryitaÉo (0 a 12m), formuleda parô condições

de refluxo gastroesofáglco. Contém goma ,ataL ãgente
espessante que proporclona malor viscosidade da fórmula 0u
amldo Pré gelatinizado de batata. Densldade calórica 67

Kcâl/100m1. Posrui no mÍnlmo 7596 de lactose. Embalagem 4OOt

RS 34,97 Rs 3497

z. Fórmub iniantll (0 a 12m), hipoalergênica à bâse de proteÍna do
soro do leite
par.ialmente hldrolisãda, com adição de ácidos grdxos de câdela

longa -LCPUFAT (DliÂ - ácldo docosaheraenóico e ARA - ácido

araquldônico) e nucleotÍdeos. lsento de sacarose, fÍutose e
glú,ten. Densidade calórlca 65 a 67 Kcal/100m1. Embêlagem de
400t.

Rs 42,50 Rs 42,s0

I Fórmula infôntil de partida em pó, adlcionada de prebióticos 0,4

a 0,89,/100m1, Contém LGPUFA5 ácidos grêxos de cadeta longa -

ácidos a.dquldônlco (ARÂ) e docosôhexaenoico (DHA) e

nuclêotídeos. Atende a todas as recomendações do

Codeúllmentarius FAO/OMS e RDC ne43/2011. Relação

caseÍna:soÍo «):60 ou 30:70. Oensidade calórica 66 a 77

Kcâl/1mml. 100% lactose. Embalagem 4OOg.

Rs 33,57 Rs 33,67

4 Fórmula lnfantil de seguimento em pó, adlcionada de prebtóflcos

0,4 A 0,88/10oml. Contém LCPUFAs ácldos graxos de cadeia longa
- ácldos ãraquidônico (ARA) e docosêhexaenolco (oHA) e

nucleotídeos. Atende a todas ês recomendações do

CoderAlimentâÍlus FAO/OMS e RDC ne44l2011. Fornece

núrientes em quantidades adequadãs pard lactentes a partir do

6'mês de vlda. Densidade calórlca 67 a 6E Kcal/100m1. Possui

12% de proteínas lácteas (relàção caseÍnâ/proteínas do soro

50:50 ou 60:40). 100% lactose. Embalagem 4009.

RS 26,65 Rs 26,6s

5 Fórmuia infantil indicada pãra lactentes a partir do déclmo mês

de vlda. Contém píebióticos e oHA.lngredientes: Leite em pó

parclâlmente desnatado, lâctose, ólegs vetetais (óleo de palma,

óleo de çânolã, óleo de coco, óleo de girassol), maltodêxtrina,

soro de proteÍra do leite,talaçtooligossacarídeo,fruto-

ligosràcàídêo, xarope de glucose, Grbonato de cálclo, ólm de
pelxe, vttamina C, sulíato de ferro, caseinato de cálcio, inositol,

sulhto de zlnco, Íoíato de pgtássio dibásico, l-(irnitina,
gluconato cúprlco, fosfato de cálclo, D-pantotenato de cálclo,

nicotinamlda. asçorbllpalmltato, vitamina A, vitaminã E, vitamlna

81, vitamina 86, sulÊâto de manganês, vitamina 82, lodeto de

potássio, ácldo fólicq vitamin. X, 5elenho de sódio, vitamina D3,

biotlna, emulslflcantes lecitinã, mono e di8ticerídeos,

aromatizante. Não contém glut€n.CâracterÍstlcast -
Fonte de Proteínas: [áctea (caseína /proteÍna do soro:

50/50) Fonte de Carboidrdtos: tlctose (70%)

Maltodexrrina (3096) Fonte de LipÍdeos: 60rdurô v€getal(74%)

Gordurô animal (25%) Dlstribuição Calórica: Proteínas (12%)

RS 26,39 RS 25,39
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de lactose, MÍnimo de 15% de maltodextrina,

14. Dieta (Íórmula infantil) $emi-elementar e hlpoalergênica, à bâse
de proteínã extensamente hidrolisada de soío de leite, TCM,
l-CPufas (ARÂ e DHA) e de peixe, maltodextrlnã, vitaminas,
minêrais ê oligoelementos. lsentg de lactose, sacarose, ÍrÍose e
glúten, Àlmentdçlo de ladentes e crianças que ôpresentem
alergla à proteÍna do leite de vaca e/ou de soja, dtstúrbio§
ahgonivos ou outras condições clÍnlcas que requerem terdpla
nutrlcional com dieta ou Íórmula seml+lementar e
hlpoalergênica.

Rs 127,80 RS 127,80

15. Complemento allmentar lácteo parô crlançes. Fomece

cárboidrátos, proteÍnas e todos or nutrientes necessárlos para

complementar a ãllmehtação dlária, além de L-camitina, collna e
lnositol. Não contém glúten. Allmentação de cíianças com maus
hábitos alimentãres e/ou que necessitam de um aporte mêior de

nutrientes. Carboidiatos (mãltodextrinã, sacargse e lactose).

Sabores: morango, chocolate ou baunilha. Embalagem 3SO a
380r.

Rs 23,80 R5 23,80

15 lsGourcesoyaFibqÍ: Alta hospltalar, dtetâ padÉo, normocalórica,
nqrmoproteica, deta com fbrâs, sem sacarose, §em lactose, sem
glúten, dieta porsonda, desnúrição, dieta lhuida, dieta
domlclltàí, nuúição doínlclliar.lsosourceSoyãFiber é um€ f órmula
líqulda nuüiclonalmeBte completa normocalórica,
noÍmoprotéiça e noÍmolipídka cgm 10096 proteÍna de soja e
acrescitta de ÍibÍôs.DistribulÉo energética:
densldade calórlca: 1.2 kcal/ ml- 1200Kçal por litro
proteínas: 159í€rboidrâtos: 55t6goÍduras: 30%
Fonte de macronutÍler(es:
. Fonte de proteÍnas: 1m% proteína isolada de soja.
. Fonte de carboidrôtos: 100% maltodcxtrina.
. Fonte de lipÍdeos: 49% óleo de anola; MoÁÍCM;4% mono e
diglicerideos e 03% lccitina de so.ia.
. Fonte de flbrds: 15&/L; 55% fibra de soja; 28% goma guar
pôrclalmente hidrolisadô e 17% inulina,
tormas de apresentação: TetÍa Squãre 1000 ml
Sabor: BâunllhaOsmolalidede: 320mo5m/kg de águe

NÃO COTAMOS NÃO COTAMOS

VAUDAD A RO OSTA: 30 dlas
PRÁZO DE PAGAMENTO: í5 DIAS
PRÁZO DE ENTREGA: 5 DIAS

Consideracó€s G€rais:
Razáo Social: Promisse Comoício de Mâteriâi6 Médicos e Hospita
Endersç!: Rua Lopes Trovão 266
CEP: 870'l.L@0
TelBfone: .1,1 «)2+2299
CNPJ: 09.396.523rc001-73 lE: 90436452-58

"fliff5U6.s23/oooí-7ãl
PROMISSE COMÉRCIO DE MAIERIAIS

MÉDrcO HOSPITA,I.ARES EIRELI . EPP

R LOPES TROVÁo, 266 QUADRA 09
zoNA04. cEP87.014480

Monica 
^ressasioNutrlcionisâ CRN 2632

L MARtNcÁ - pR.
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Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.
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Valor
total

Z1 1í ) )l)

TALA

L1 l,l r 1 ro ít o ..r

LATA

íio..f1,il
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Item Descrição Qtde Unid Valor
unitário

Fórmula anti-regurgitação (0 a 12m),
formulada para condiçÕes de refluxo
gastroesofágico. Contém goma jataí,
agente espessante que proporciona
maior viscosidade da fórmula ou amido
orégelarinizado de batata. Densidade
calórica 67 Kcal/100m1. Possui no
mínimo 7 5o/o de lactose. Embalagem
400g

1 100

2 Fórmula infantil (0 a 12m), 40
hipoalergênica à base de proteína do
soro do leite
parcialmente hidrolisada, com adição de
ácidos graxos de cadeia longa
LoPUFAS (DHA - ácido
docosahexaenóico e ARA - ácido
araquidônico) e nucleotídeos. lsento de
sacarose, frutose e glúten. Densidade
calórica 65 a 67 Kcal/100m1. Embalagem
de 4009.
Fórmula infantil de partida em pó,
adicionada de prebióticos 0,4 a
0,89/100m1. Contém LcPUFAS ácidos
graxos de cadeia longa - ácidos
araquidônico (ARA) e docosahexaenoico
(DHA) e nucleotídeos. Atende a todas as
recomendações do CodexAlimentarius
FAO/OMS e RDC no4312011. Relaçáo
caseÍna:soro 40:60 ou 30:70. Densidade
calórica 66 a 77 Kcal/100m1. 100o/o

lactose. Embalagem 4009.

J

Fórmula infantil de seguimento em pó,
adicionada de prebióticos 0,4 A
0,Bg/100m1. Contém LcPUFAS ácidos
graxos de cadeia longa - ácidos
araquidônico (ARA) e docosahexaenoico
(DHA) e nucleotídeos. Atende a todas as

100 LATA

I l,ír f 1Sc r§
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5 Fórmula infantil indicada para lactentes a
partir do décimo mês de vida. Contém
prebióticos e DHA.lngredientes: Leite em
pó parcialmente desnatado, lactose,
óleos vegetais (óleo de palma, óleo de
canola, óleo de coco, óleo de girassol),
maltodextrina, soro de proteína do
leite, galactooligossacarídeo,f ruto-
ligossacarídeo, xarope de glucose,
carbonato de cálcio, óleo de peixe,
vitamina C, sulfato de ferro, caseinato de
cálcio, inositol, sulfato de zinco, fosfato
de potássio dibásico, L-carnitina,
gluconato cúprico, fosfato de cálcio, D-
pantotenato de cálcio, nicotinamida,
ascorbilpalmitato, vitamina A, vitamina E,

vitamina B1, vitamina 86, sulfato de
manganês, vitamina 82, iodeto de
potássio, ácido fólico, vitamina K,

selenito de sódio, vitamina D3, biotina,
emulsificantes lecitina, mono e
diglicerídeos, aromatizante. Não contém
g lúten. Ca racterísticas:
Fonte de Proteínas: Láctea (caseína
/proteína do soro: 50i50) Fonte de
Carboidratos: Lactose (70%)
Maltodextrina (30%) Fonte de Lipídeos:

Gordura vesetal(74o/o) Gordura animal
(26V") Distribuição Calórica: Proteinas
(12%) Carboidratos (47%) Lipídeos
41% Embala em 400

30 LATA

o

15 w r.) 1oíJ o'

recomendações do Cod exAlime nta riu s
FAO/OMS e RDC no441201í. Fornece
nutrientes em quantidades adequadas
para lactentes a partir do 6' mês de vida.
Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100m1.
Possui 12o/o de proteínas lácteas
(relação caseínai proteínas do soro 50:50
ou 60:40). 100% lactose. Embalagem
4009.

Alimentaçáo de lactentes e crianças que
apresentem alergia a proteína de leite de
vaca e/ou de soja, sem quadro de
problemas gastrointestinais.
PossuiproteÍna do soro do leite
extensamente hidrolisada, carboidratos
(maltodextrina e lactose) e lipídios (99%
de óleos vegetais ). Possui adição de
ARA/DHA e Nucleotídeos. Embalagem
4009

50 LATA

?rs " ' a Lt üJ,
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I Fórmula infantil de seguimento para
lactentes, à base de proteína isolada de
soja, enriquecida com ferro e adicionada
de L-metionina. lsenta de sacarose,
lactose e proteínas lácteas. lndicada
para a alimentação de lactentes acima
de 06 (seis) meses de idade, com
intolerância à lactose ou para dietas
restritas ao leite de vaca. 100o/o
Maltodextrina. Possui 10% de proteínas
vegetais (proteína isolada de soja + L-
metionina), 48% de carboidratos (100%
maltodextrina) e 42ok de lipídios (í00%
de gordura vegetal - óleos de palma,
girassol, canola e coco). Embalagem
400

LATA

LATA

LATA
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Fórmula infantil isenta de lactose,
contendo vitaminas, minerais e
o[goelementos necessários ao bom
desenvolvimento e crescimento. Contém
nucleotídeos e LCPufas (ácido graxos de
cadeia longa), principalmente os ácidos
araquidônico (ARA) e docosahexaenóico
(DHA). Fonte de carboidrato:100%
maltodextrina. Embalagem 4009

í50 LATA

5 -{. ) i

I Fórmula infantil de partida paÂ
lactentes, à base de proteína isolada de
soja, enriquecida com ferro e adicionada
de L-metionina. lsenta de sacarose,
lactose e proteÍnas lácteas. lndicada
para a alimentação de lactentes até os
06 (seis) meses de idade, com
intolerância à lactose ou para dietas
restritas ao leite de vaca. 100%
Maltodextrina. Embalagem 4009.

50

30

í0 Nutriçáo completa e balanceada oral ou
enteral para crianças de 1 a 10 anos.
Suplementa: Cálcio, Ferro, Ácido Fólico.
86 e 812 lndicada para crianças
seletivas e/ou inapetentes entre 01 e í 0
anos de idade. Distribuiçáo energética:
12o/o de Proteína, 53% de Carboidrato e
35% de Lipídio, sendo 15% de TCM.
Contém DHA e ARA,prebiótico e
probíotico. Sabor Baunilha, Chocolate e
Morango. Densidade calórica: 1 kcal/ml.
ApresentaÇão lata 400 gramas.

900

11 Alimento para infância composto lácteo
com óleos vegetais e fibras, sem adição
de sacarose, acrescido de DHA e

100 LATA

i1,oo {roc,:;
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prebióticos, utilizaçáo a partir dos dois
anos, podendo ser utilizado até os 5
anos de idade. Apresentação lata de 400
gramas.
Fórmula infantil de rotina enriquecida
com ferro e selênio, com relação
caseÍna: soro 40:60 ou Fornece os
nutrientes em quantidades adequadas
para lactentes no primeiro semestre de
vida, Densidade calórica 67 Kcal/100m1.
Embalaqem 4009.

30

í3. Fórmula infantil de seguimento
enriquecida com ferro e selênio, com
relaçáo caseína:soro 50:50 OU 35:65.
Fornece os nutrientes em quantidades
adequadas para lactentes a partir do 6'
mês de vida. Densidade calórica 67 a
68 Kcal/'l00m1. Possui 69,9% a 84% de
lactose. Mínimo de 16% de

30

maltodextrina.
50Dieta (fórmula infantil) semi-elementar e

hipoalergênica, à base de proteína
extensamente hidrolisada de soro de
leite, TCM, LCPufas (ARA e DHA) e de
peixe, maltodextrina, vitaminas, minerais
e oligoelementos. lsento de lactose,
sacarose, frutose e glúten. Alimentação
de lactentes e crianças que apresentem
alergia à proteína do leite de vaca e/ou
de soja, distúrbios absortivos ou outras
condiçÕes clínicas que requerem terapia
nutricional com dieta ou fórmula semi-
elementar e hipoalergênica.

lsoso u rceSoya F ibe r: Alta hospitalar,
dieta padrão, normocalórica,
normoproteica, dieta com fibras, sem
sacarose, sem lactose, sem glúten, dieta

600 LATA

12

14

15
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LATA

LATA

30 LATA
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Complemento alimentar lácteo para
crianças. Fornece carboidratos,
proteínas e todos os nutrientes
necessários paÂ complementar a
alimentação diária, alem de L-carnitina,
colina e inositol. Não contém glúten.
Alimentaçáo de crianças com maus
hábitos alimentares e/ou que necessitam
de um aporte maior de nutrientes-
Carboidratos (maltodextrina, sacarose e
lactose). Sabores: morango, chocolate

1L <j

LATA

16
ou baunilha. Embala em 350 a 380
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por sonda, desnutrição, dieta líquida,
dieta domiciliar, nutrição domiciliar.
lsosourceSoyaFiber é uma fórmula
líquida nutricionalmente completa
normocalórica, normoprotéica e
normolipídica com í00% proteína de
soja e acrescida de fibras.
Distribuição energética:
densidade calórica: 1.2 kcal I ml -
í200Kcal por litro
proteinas: 15%
carboidratos: 55%
gorduras: 30%
Fonte de macronutrientes:
. Fonte de proteinas: 100% proteina
isolada de soja.
. Fonte de carboidratos: 100%
maltodextrina.
. Fonte de lipídeos: 49ok óleo de canola;
44o/o f CM,4% mono e diglicerídeos e
03% lecitina de soja.
. Fonte de fibras: 159/L; 55% fibra de
sqa; 28ok goma guar parcialmente
hidrolisada e 17o/o inulina.
Formas de apresentação: Tetra Square
1000 ml
Sabor: Baunilha
Osmolalidade: 320mosm/kg de água

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

Data -

TOTAL R$
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Curjtiba, 07 de Agosto de 2017.

À
PREFE|TURA MUNtcrpAL DE NovA SÂNTA BÁRBARÂ - pR

ESTIMATIVA DE PRECOS

A NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, estabetecida na Rua Américo Firmino de Totedo no 840 - Barracáo
06 e 07, Uberâba, Curitiba - Estado do Paraná, CEP 815E0-450, inscrita no CNPJ sob n" 03.612.31210005-78, se
propôe â fornecer conforme abaixo discriminado:

a

2

í. Fórmuta anti-regurgitação (0 12m), formutada para í00 LATA
condiçóes de reftuxo gastroesofágico. Contém goma jataí,
agênte espessante que proporciona maior viscosidade da
fórmuta ou amido orégetarinizado de batata. Densidade
catóricâ 67 Kcat/100mt, Possui no mínimo 75% dê lactose,
Embatagem 4009
Fórmula infanti[ (0 a 12m), hipoatergênica à bâse de protêína
do soro do leite
parciatmente hidrolisada, com adição de ácidos graxos de
cadeia longa -LCPUFAS (DHA - ácido docosahexâenóico e ÂRÁ -
ácido araquidônico) e nucteotídeos. lsento de sacarose, Írutose
e gtúten. Densidade catórica 65 a 67 Kcat/100mt. Embatagem
de 4009.
Fórmuta infantil de partida em É, adicionada de prebióticos
0,4 a 0,8g/100m1. Contém LCPUFAS ácidos graros de cadeia
longa - ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e
nucleotídeos. Atende a todas as recomendações do
CodexAtimentarius FÂO/OMS e RDC n"431201 Í. Retação
caseína:soro 40:60 ou 10:70. Densidade calóÍica 66 a 77
Kcat/100mt. 100% lactose. Embatagem 4009.
Fórmula infantiI de seguÍmento em pó, adicionada de
prebióticos 0,4 A 0,8g/100mt. Contem LCPUFAS ácidos graxos
de cadeia tonga - ácidos araquidônico (ARA) e
docosahexaenoico (DHA) e nucteotídeos. Atende a todas as

recomendaçóes do CodexÁtimentarius FAO/OMS e RDC

n'4412011. Fornece nutrjentes em quantidades adequadas
para tactentes a partir do ó' mês de vida. Densidade catórica
ó7 a ó8 Kcat/'í00mt. Possui 12% de proteínas tácteas (relação
caseína/proteínas do soro 50:50 ou ó0:40). 100% lactose.
Embatagem 4009.
Fórmuta infantil indicada para lactentes a pârtir do décimo
mês de vida. Contém prebióticos e DHA.lngredientes: Leite em
pó parciatmente desnatado, lactose, óteos vegetais (óteo de
palma, óleo de canota, óteo de coco, óteo de girassol),

40 LÂTÂ

2OO LATA

mattodextrina, soro de proteína
leite,gatactootigossacarídeo,fruto-ljgossacarideo, xarope
gtucose, carbonato de cátcio, óteo de peixe, vitamina
sutfato de ferro, caseinato de cátcio, inositot, sutfato de zinco,
fosfato de potássio dibásico, L-carnitina, gtuconato cúprico,
fosfato de cátcio, D-pantotenato de cátciô, nicotjnamida,
ascorbitpatmitato, vitamina A, vitamina E, vitaminâ 81,
vitamina 86, sutfato de manganês, vitamina 82, iodeto de
potássio, ácido fótico, vitamina K, setenito de sódio, vitâmina
D3, biotina, emutsificantes lecitina, mono e digUcerídeos,
aromatizante. Náo contém
gtúten.Características: - Fonte de Proteínas:

lOO LÂTÂ

30 LATA

lPtl'ltL xÁ
400G

APTAMIL
PREA,IIUM 1

400G

APTAMIL
PREMIUM 2

400G

APTA}YIIL
PREÀ,tIUM ]

800G

62,00 6.200,00

44,00 1-760,00

35,00 7.000,00

30,00 3.000,00

39,00 í. í 70,00

3

4

5

do
de
C,

NutÍiport Comercial Ltda.
Rua Américo Firmino d€ Tolodo, no 840 - Barrações 06 e 07 - Uberaba - CEP 81580-450 CURITIBÂ - PR
Íel (4 1 ) 3286-5500 nutriport pí@nulfl pod.com.br / wwwnul.iporl.com.bÍN
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Láctea (caseÍna /proteína do soro: 50/50) Fonte de
Carbojdratos: Lactose (70%)
Mattodextrina (30%) Fonte de Lipídeos: Gordura
vegetat(74%) Gordura animal (2ó%) Distribuiçáo Catórica:
Proteínas (12%) Cârboidratos (47%) Lipídeos (41%). Embatagem
400 g.
Alimentaçáo de lactentes e crianças que apresentem atergia a 50
proteína de [eite de vaca e/ou de soja, sem quadro de
probtemas gastrointestinais.
Possuiproteína do soro do leite extensamente hidrotisada,
carboidràtos (mattodextrina e lactose) e tipídios (99% de óteos
vegetais ). Possui adiçáo de ARA/DHA e Nucteotídeos.
Embatagem 4009
Fórmuta infantil isenta de tactose, contendo vitaminas, 150
minerais e otigoetementos necessários ao bom
desenvotvimento e crescimento. Contém nucleotídeos e
LCPufas (ácido graxos de cadeia tonga), principatmente os
ácidos araqujdônico (ARA)e docosahexaenóico (DHA). Fonte de
carboidrato:100% mattodextrina. Embalagem 4009
Fórmula inÍantiI de partida para lactentes, à base de proteína 50
isotàda de soja, enriquecida com ferro e adicionada de L'
metionina. lsenta de sacarose, lâctose ê proteínas lácteas.
lndicada para a atimentaçáo de lactentes até os 0ó (seis) meses
de idade, com intoterância à lactose ou para dietas restritas
ao leite de vaca. '100% Mattodextrina. Embatagem 4009.
Fórmula infantil de seguimento parâ lactentes, à base de 30
proteína isolada de soja, enriquecida com ferro e adicionada
de L-metionina. lsenta de sacarose, tactose e proteínas
lácteas. lndicada para a alimentação dê [actentes acima de 06
(seis) meses de idade, com intoterância à tactose ou para
dietas restritas ao leite de vaca. 100% Ma[todextrina. Possui
10% de proteínas vegetais (proteína isotada de soja + L-
metionina),48% de carboidratos (100% mattodextrina) e 42%

de tipídíos (100% de gordura vegetal - óleos de patma, girassôt,
cânota e coco). Embatagem 4009.
Nutriçáo compteta e batanceada oral ou enteral para criançâs 900
de 1 a 10 anos. Suplementa: Cátcio, Ferro, Àcido Fótico. Bó e
812. lndicada para crianças setetivas e/ou inapetentes entre
01 e 10 ânos de idade. Distribuição energática: 12% de
Proteína, 53% de Carboidrato e 35% de Lipídio, sendo '15% de
TCM. Contém DHA e ARÂ,prebiótico e probíotico. Sabor
Baunitha, Chocotate e Morango. Densidade ca{órica: í kcat/mt.
Apresentação tâta 400 gramas.

Âlimento para infância composto lácteo com óteos vegetais e 100

Íibras, sem adição de sacarose, acrescido de DHA ê
prébióticos, utitizâção a partir dos dois anos, podendo ser
utilizado até os 5 anos de idade. Apresentação tata de 400
gramas.
Fórmuta infantil de rotina enriquecidâ com ferro e selênio, 30

com retação caseínà: soro 40:ó0 ou . Fornece os nutrientes em
quantidades adequâdâs para lactentes no primeiro semestre
de vida. Densidade catórica ó7 Kcat/100mt. Embatagem 4009.
Fórmuta infanti[ de seguimento enriquecida com Íerro e 30
setênio, com relação caseína:soro 50:50 OU 35:65. Fornece os
nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir
do 6' mês de vida. Densidade catórica 67 a 68 Kcat/100mt.
Possui 69,9% a 84% de lactose. Mínimo de 16% de
maltodextrina.

LATA M|LUPÂ 1400G 21,00 630,00

ru

LATÀ APTAMIL PEPTI
400G

APTAMIL SL
PROEXPERT

,100G

LATA

LATA

LATA

LATA Não cotamos

LATA

APTAMIL SOJA
1 400G

APTÁMIL SOJÂ
2 4cr6

MILNUTRI
400G

77,00 3.ó00,00

67,OO 't0.050,00

44,00 2.200,00

37,00 1.110,00

24,00 2.400,00

9

10.

11.

1?-.

LATA MTLUPA 2 400G 18,00 540,00

Nutriport Comercial Ltda.
Ros Américo Firmino de Toledo, no 840 - Barrâções 06 e 07 - Uberaba - CEP 81580-450 CURITIBA - PR

Íel (41) 3286-5500 nutriport. pr@nutriporl.com.br / www.nutÍiport.mnr. br
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Dieta (fórmuta infantil) semi-etementar e hipoatergênica, à
base de proteina extensamente hidrotisada de soro de teite,
TCM, LCPufas (ARA e DHA) e de peixe, mattodextrina,
vitaminas, minerais e otigoelementos. lsento de tactose,
sacarose, frutose e gtúten. Atimentaçâo de Iactentes e crianças
que apresentem alergia à proteína do leite de vaca e/ou de
soja, distúrbios absortivos ou outras condições ctínicas que
requerem terapia nutricionat com dieta ou fórmuta semi-
elementar e hipoatergênica.
Comptemento atimentar lácteo para criançâs. Fornece
carboidratos, proteínas e todos os nutrientes necessários para
comptementar a atimentâção diária, atém de L-cârnitina,
colina e inositol. Não contem gtúten. Atimentação de crianças
com maus hábitos atimentares e/ou que necessitam de um
aporte maior de nutrientes. Carboidratos (mattodextrina,
sacarose e lactose). Sàbores: morangô, chocolate ou baunitha.
Embatagem 350 a 3809.

lsosourcesoyaFiber: Alta hospitalar, dieta padráo,
normocalórica, normoproteica, dieta com íibras, sem
sacarose, sêm lactosê, sem glútên, diêtà por sonda,
desnutriçáo, dietâ líquida, dieta domiciliar, nutriçáo
domiciliar.
lsosourceSoyaFiber é uma fórmula líquida nutricionalmênte
completà normocalóricà, normoprotéica ê normolipídica
com 'Í 00% proteína de soja ê acrescida de fibras.
Distribuição energéticà:
densidade càlóricà: 'í.2 kcal / ml - 1200Kcal por litro
proteínas:'15%
carboidràtos:55%
gorduras:30%
Fonte de macronutrientes:
. Fonte de proteínàs: 100% proteina isolada de soja.
. Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina.
. Fonte de lipideos: 49% óleo de canola; 44% TCl t 4%
mono ê diglicerídeos e 03% lêcitinà dê soiâ.
. Fonte de fibras: 159/L; 55% fibrâ dê soja; 28% goma guàr
pàrciàlmente hidrolisàda e í 7% inulina.
Formas de apresentação: Tetra Square í000 ml
Sabor: Bàunilha
Osmolalidade: 320mosm/kg de água

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

50 LATA PREGOMIN
PEPTI 4OOG

SUSTAIN
JUNIOR 35OG

195,00 9.750,00

19,00 570,0030 LÂTA

600 LATA Não cotamos

CONSIDERÂçÕES GERÂIS:

Razão Social: NUTRIPORT COMERCIAL LTDÀ.

Endereço: Rua Américo Firmino de Totedo, 840 Barracáo 06 e 07 - Ubêraba

CEP 81580-450, Curitiba PR.

Tel.: (41) 1286-5500
CNPJ: 03.612.31210005-78 / lE: 906194ó8.69

Dados Bancários: Banco ltaú Agência 0624 / Conta Corrente 27865-1

Responsável: Juliene Moura [icitacoes.sD@nutrjoort.com.br

Jüilene Moura
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Nutriport Comercial Ltda.
Rua Américo Firmino de Toledo, n0 840 - Barações 06 e 07 - Uberaba - CEP 81580-450 CURITIEA - PR

Tel (41 ) 328ô-5500 nutripo.t.pÍ@nulriport.com.br / www.nulriporl.com.bÍ
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RAZÃO SOCIAL: LONDR]CIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
LTDA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO PIUOVESAN, tss - LONDRINA - PARANÁ
CNPJ: 00.339.2;l6l0ü0t -92

CONTATO : EDSON DELFII\Í

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - pr.

CNPJ: 95.56 t.080/0001-60 - Fone/ Fax - (.t3) 3266-8100

"COTAÇÃO DE PREÇO"

Item Descrição Qtde Unid Valor
unitário

Valor total

I Fórmula anti-regurgitação (0 a
12m), Íormulada para condiçÕes
de refluxo gastroesoíágico.
Contém goma jataí, agente
espessante que proporciona
maior viscosidade da fórmula ou
amido orégelarinizado de batata.
Densidade calórica 67
Kcal/100m1. Possui no minimo
75Yo de lactose. Embalagem
4009

2 Fórmula infantil (0 a 12m),
hipoalergênica à base de proteina
do soro do leite
parcialmente hidrolisada, com
adição de ácidos graxos de
cadeia longa -LcPUFAs (DHA -
ácido docosahexaenóico e ARA -ácido araquidônico) e
nucleotídeos. lsento de sacarose,
frutose e glúten, Densidade
calórica 65 a 67 Kcal/100m1.
Embalagem de 4009.

3 Fórmula infantil de partida em pó,
adicionada de prebióticos 0,4 a
0,89/100m1. Contem LcPUFAs
ácidos graxos de cadeia longa -
ácidos araquidônico (ARA) e
d ocosa hexaenoico (DHA) e
nucleotídeos. Atende a todas as
recomendaçÕes do
CodexAlimentarius FAO/OMS e

i
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recomendaçÕes do
CodexAlimentarius FAO/OMS e
RDC no4412011. Fornece
nutÍientes em quantidades
adequadas para lactentes a partir
do 6" mês de vida. Densidade
calôrica 67 a 68 Kcal/100m1.
Possui 12% de proteínas lácteas
(relação caseína/proteínas do
soro 50:50 ou 60:40). 100ok

Embala em 400

lactose. Embala em 400

(ARA)
e

nucleotídeos. Atende a todas as

RDC no4312O11. Rétação
caseÍna:soro 40:60 ou 30:70.
Densidade calórica 66 a 77
KcaU100ml. 100% lactose.

Fórmula inÍantil de seguimento
em pó, adicionada de prebióticos
0,4 A 0,89i 100m1. Contém
LCPUFAs ácidos graxos de

ácidos
e

cadeia longa
araquidônico
docosahexaenoico (DHA)

5 Fórmula infantil indicad a paê
lactentes a partir do décimo mês
de vida. Contém prebióticos e
DHA.lngredientes: Leite em pó
parcialmente desnatado, lactose,
óleos vegetais (óleo de palma,
óleo de canola, óleo de coco, óleo
de girassol), maltodenÍina, soro
de proteína do
leite, galactooligossacarídeo,fruto-
ligossacarídeo, xarope de
glucose, caÍbonato de cálcio, óleo
de peixe, vitamina C, sulfato de
íerro, caseinato de cálcio, inositol,
sulíato de zinco, fosíato de
potássio dibásico, L-carnitina,
gluconato cúpÍico, íosfato de
cálcio, D-pantotenato de cálcio,
nicotinamida, ascorb ilp a lm ita to,
vitamina A, vitamina E, vitamina
81, vitamina 86, sulfato de
manganês, vitamina 82, iodeto de
potássio, ácido fólico, vitamina K,
selenito de sódio, vitamina D3,
biotina, emulsificantes lecitina,
mono e di licerídeos,



aromatizante. Não contém
glúten.Características:

- Fonte de Proteínas: Láctea
(caseÍna /proteína do soro:
50/50) Fonte de Carboidratos:
Lactose (70%)
Maltode)Ítrina (30%) Fonte de
Lipídeos: Gordura
vegetal(74%) Gordura animal(26%) Distribuiçáo Catórica:
Proteínas (12%) Carboidratos
(47%) Lipídeos g1a/ü.
Embala em 400

6 Alimentação de lactentes e
crianças que apresentem alergia
a proteína de leite de vaca e/ou
de soja, sem quadro de
problemas gastrointestinais.
Possuiproteina do soro do leite
enensamente hidrolisada,
carboidratos (maltodextrina e
lactose) e lipidios (99% de óleos
vegetais ). Possui adição de
ARA/DHA e NucleotÍdeos.

0l LT 33,8133,81

Embala em 400

ABBO
TTiPE
DIASU

RE

Fórmula inÍantil isenta de lactose,
contendo vitaminas, minerais e
oligoelementos necessários ao
bom desenvolvimento e
crescimento. Contém
nucleotídeos e LCPufas (ácido
graxos de cadeia longa),
principalmente os ácidos
araquidônico (ARA) e
docosa hexaenóico (DHA). Fonte
de carboidrato:'1 00%
maltodextrina, Embala em 400

7

8 Fórmula infantil de partida para
lactentes, à base de proteina
isolada de soja, enriquecida com
ferro e adicionada de L-metionina.
lsenta de sacarose, lactose e
protelnas lácteas. lndicad a gaÍa a
alimentação de lactentes ate os
06 (seis) me§es de idade, com
intolerância à lactose ou para
dietas Íestritas ao leite de vaca.
100% Maltodextrina. Embalagem
400
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9 Fórmula infantil de seguimento
para lactentes, à base de proteína
isolada de soja, enriquecida com
ferro B adicionada de L-metionina.
lsenta de sacarose, lactose e
pÍoteínas lácteas. lndicada para a
alimentação de lactentes acima
de 06 (seis) meses de idade, com
intolerância à Iactose ou para
dietas restritas ao leite de vaca.
'100% Maltodextrina, Possui 10%
de proteinas vegetais (proteína
isolada de soja + L-metionina),
48% de carboidratos (1 00o/o
maltodextrina) e 42% de lipidios
(,l00% de gordura vegetal - óleos
de palma, girassol, canola e
coco). Embalagem 4009.

10. NuÍição completa e balanceada
oral ou enteral para crianças de 1

a 10 anos. Suplementa: Cálcio,
Ferro, Acido Fólico. BG e B12.
lndicada para crianças seletivas
e/ou inapetentes entre 01 e 10
anos de idade. Distribuiçâo
eneÍgétrca: 12o/o de Proteína,
53% de CaÍbordrato e 35% de
Lipídio. sendo 15% de TCM.
Contém DHA e ARA,prebiótico e
probÍotico. Sabor Baunilha,
Chocolate e Morango, Densidade

I calórica: 1 kcal/ml. Apresentação
I lata 400 gramas.

01

ABBO
TTi

Etr-SU
RE

LT 34.60 i 4,60

11 Alimento para inÍância composto
lácteo com óleos vegetais e
fibras, sem adiçáo de sacarose,
acrescido de DHA e prébióticos,
utilização a parlir dos dois anos,
podendo ser utilizado ate os 5
anos de idade. Apresentação lata
de 400 gramas.

T
L

I

i

t2 Fórmula infantil de rotina
enriquecida com ferro e selênio,
com relação caseína: soro 40:60
ou Fornece.os nutrientes em
quantidades adequadas para
lactentes no primeiro semestre de
vida. Densidade calórica 67
Kcal/1 00m1. Embalagem 4009.

IJ Fórmula infantil de seguimento



com relação caseína:soro 50:50
OU 35:65, Fornece os nutrientes
em quantidades adequadas para
lactentes a partir do 6' mês de
vida. Densidade calórica 67 a 68
Kcal/í00m1. Possui 69,9% a 84%
de lactose. Mínimo de 16% de

maltodextrina.

enriquecida com ferro e selênio,

t4

l5

16. lsosourceSoyaFiber: Alta
hospitalar, dieta padrão,
normocalóÍica, normopÍoteica,
dieta com fibras, sem sacarose,
sem lactose, sem glúten, dieta
por sonda, desnutrição, dieta
líquida, dieta domiciliar, nutriçào
domiciliar.
lsosourceSo aFiber é uma

Dieta (fórmula infantil) semi-
elementar e hipoalergênica, à
base de proteína extensamente
hidrolisada de soro de leite, TCM,
LCPufas (ARA e DHA) e de
peixe, maltodextrina, vitaminas,
mínerais e oligoelementos. lsento
de lactose, sacarose, Írutose e
glúten. Alimentação de lactentes
e crianças que apresentem
alergia à proteína do leite de vaca
e/ou de soja, distúrbios absortivos
ou outras condiçÕes clínicas que
requerem terapia nutricional com i

dieta ou fórmula semi-elementar e
hi oale ênica
Complemento alimentar lácteo
para crianças. Fornece
carboidratos, protelnas e todos os
nutrientes necessários para
complementar a alimentação
diária, além de L-carnitina, colina
e inositol. Não contém glúten.
Alimentação de crianças com
maus hábitos alimentares e/ou
que necessitam de um aporte
maior de nutrierües. Carboidratos
(maltodextrina, sacarose e
lactose). Sabores: morango,
chocolate ou baunilha.
Embala em 350 a 38

0l
ABBO

TTI
PEDIA
SURE
.r00G

33,81LT 3 3,81
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TOTAL

Íórmula líquida nutricionalmênte
completa normocalórica,
noÍmoprotéica e normolipÍdica
com í 00% proteÍna de soja e
acrescida de fibras.
Distribuiçáo energética:
densidade calórica: 1 .2 kcal / ml -
1200Kcal por litro
proteínas: 15%
carboidratos: 55%
gorduras: 300/o
Fonte de macronutrientes,
. Fonte de proteinas: 100%
proteÍna isolada de soja.
. Fonte de carboidratos: 100%
maltodextrina.
. Fonte de lipldeos: 49% óleo de
canola; 44o/o TCM; 4% mono e
diglicerídeos e 03% lecitina de
soja.
. Fonte de fibras: 159/L; 55% fibra
de soja; 28% goma guar
parcialmente hidrolisada e 17%
inulina.
Formas de apresentação: Tetra
Square 1000 ml
Sabor. Baunilha
Osmolalidade: 320mosm/kg de
água

Londrina, 29 de junh de 2017 .
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Frete Gráüs nas compras acima de RS 100,00. Pedido feito até as 14h entregamos no mesmo dia

Pedido com pagamento confirmado, entrega em Aracaju/SE.t
Desconto de 5% no pagamento à vista (Apenas Aracaju) ou através de depósito bancário.

ISOSOURCE SOYA FIBER BAUNILHA lLITRO

Rs29,63

lsosource@ Soya Fiber é um âlimento normocalórico n utÍicio nalme nte completo, indicado para nutrição enteral ou via oral. E

composto 100% de proteínâ de soja e fibras adicionais. Cada 1ml dê lsosourceo Soya Fiber fornêce 1,2 kcal.
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Mix Saúde Casa Saúde UENO NUTRIPORT LONDRICIR INTERNET INTERNET MEDIA
Fórmula anti-regurgitação (0 a 12m), formulada
para condrÇóes de refluxo gastroesofágico.
Contêm gorna jataí, agente espessante que
proporciona maior viscosidade da fórmula ou
amrdo orégelarinizado de batata. Densidade
calórica 67 Kcal/100m1. Possui no mÍnimo 75%
de lactose. Embalagem 4009

R$ 60,00 RS 34,97 RS 33,75 R$ 62,00

R$ R$ R$ R$ 47,ô8
Fórmula infantil (0 a 12m), hipoalergênica à
base de protelna do soro do leite RS R$ R$ R§ 45,69
parcralmente hidrolisada, com adrçáo de ácidos
graxos de cadeia longa -LCPUFAS (DHA -
ácido docosahexaenóico e ARA - ácido
araquidônico) e nucleotídeos. lsento de
sacarose, frutose e glúten. Densidade calórica
65 a 67 Kcal/100ml. Embalagem de 4009.

R$ 55,00 R$ 42.50 R$ 4'1,25 R$ 44,00

Fórmula infantil de partida em pó, adicionada
de prebióticos 0,4 a 0,89/100m1. Contém
LCPUFAS ácidos graxos de cadeia longa -
ácidos araquldônico (ARA) e
docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos.
Atende a todas as recomendaçÕes do
CodexAlimentarius FAO/OMS e RDC
n'43120'11. Relação caseÍna.soro 40:60 ou
30 70. Densidade calórica 66 a 77 Kcal/100m1.
'100% lactose. Embalagem 4009.

R$ 40,00 R$ 33,67 R$ 29,50 R$ 35,00

R$ R$ R$ R$ 34,54

I I
ESTTMATTVA DE PREçOS
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Fórmula infantil de seguimento em pó,

adicionada de prebióticos 0,4 A 0,89/100m1
Contém LcPUFAs ácidos graxos de cadeia
longa - ácidos araquidônico (ARA) e
docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos.
Atende a todas as recomendaçóes do
CodexAlimentarius FAO/OMS e RDC
n'4412011. Fornece nutnentes em quantidades
adequadas para lactentes a partir do 6" mês de
vida. Densidade calónca 67 a 68 Kcal/'l00ml.
Possui 12% de proteínas lácteas (relaçáo
caseína/proteínas do soro 50.50 ou 60:40).
100% lactose. Embalagem 4009.

RS 32,00 R$ 26,65 R$ 27,50 R$ 30,00

R$ R$ R$ R$ 29,01
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Fórmula rnfantil indicada para lactentes a partir
do décimo mês de vida. Contém prebióticos e
DHA.lngredientes: Leite em pó parcialmente
desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de
palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de
girassol), maltodextrina, soro de proteÍna do
leite,galactooligossacarÍdeo,f ruto-
hgossacarldeo, xarope de glucose, carbonato
de cálcio, óleo de peixe, vitamina C, sulfato de
ferro, caseinato de cálcio, rnositol, sulfato de
zinco, fosfato de potássio dibásico, L-carnitina,
gluconato cúprico, fosfato de cálcio, D-
pantotenato de cálcio, nicotinamida,
ascorbilpalmitato, vitamina A, vitamina E,
vitamina 81, vitamina 86, sulfato de manganês,
vitamina 82, iodeto de potássio, ácido fólico,
vitamina K, selenito de sódio, vitamina D3,
biotina, emulsificantes lecitina, mono e
diglicerídeos, aromatrzante. Nâo contém
glúten.CaÍacterÍsticas: - Fonte de
Proteinas: Láctea (caseína iproteína do soro:
50/50) Fonte de Carboidratos: Lactose (70%)

R$ 53,00 R$ 26,39 R$ 35,00 R$ 39,00

RS R$ R$ R$ 38,35

Maltodextrina (30%) Fonte de LipÍdeos:
Gordura vegetal(74%) Gordura animal (26%)
Distnbuiçáo Calónca. Proteínas (12o/"')

Carboidratos (47%\ LipÍdeos (41o/o).

Embalaqem 400 q.

Alimentaçáo de lactentes e crianças que
apresentem alergia a proteína de leite de vaca
e/ou de soja, sem quadro de problemas
gastrointestinais. R$ 33,81 R$ RS R$ 70,66

R$ 75,00 R$ 84,50 R$ 88,00 R$ 72,00

í')
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PossuiproteÍna do soro do leite extensamente
hidrolisada, carboidratos (maltodextrina e
lactose) e lipídios (99% de óleos vegetais ).
Possui adição de ARAJDHA e Nucleotídeos.
Embalagem 4009

Fórmula infantil isenta de lactose, contendo
vitaminas, minerais e oligoelementos
necessários ao bom desenvolvimento e
crescimento. Contém nucleotídeos e LCPufas
(ácido graxos de cadeia longa), principalmente
os ácidos araquidônico (ARA) e
docosahexaenóico (DHA). Fonte de
carboidrato:100% maltodextrina. Embalagem
4009

R$ 60,00 R$ 58,50 R$ 54,00 R$ 67,00

R$ R$ R$ R$ 59,88
Fórmula infantil de partida para lactentes, à
base de proteína isolada de so.ia, enriquecida
com ferro e adicionada de L-metionina. lsenta
de sacarose, lactose e proteínas lácteas.
lndicada para a alimentaçâo de lactentes até os
06 (seis) meses de idade, com intolerância à
lactose ou para dietas restritas ao leite de vaca.
100% Maltodexkina. Embalagem 4009.

R$ 53,00 R$ 47 .45 RS 50,00 R$ 44.00

R$ R$ R$ R$ 48,61

Fórmula infantil de seguimento para lactentes,
à base de proteÍna isolada de so.ia, enriquecida
com ferro e adicionada de L-metionina. lsenta
de sacarose, lactose e proteínas lácteas.
lndicada paÍa a alimentaçâo de lactentes acima
de 06 (seis) meses de idade, com intolerância
à lactose ou para dietas restritas ao leite de
vaca. 100% Maltodextrina. Possui 10% de
proteínas vegetais (proteÍna isolada de soja + L
metionina), 48% de carbordratos (100Yo

maltodextrina) e 42o/o de lipÍdios (100% de
gorduÍa vegetal - óleos de palma, girassol,
canola e coco). Embalagem 4009.

R$ 53,00 R$ 44,85 R$ 44,50 R$ 37,00

RS R$ R$ R$ 44,A4
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NutriÇâo completa e balanceada oral ou enteral
para crianças de 1 a 10 anos. Suplementa:
Cálcio, FerÍo, Ácido Fólico. 86 e B'12. lndicada
paÍa cnanÇas seletivas e/ou inapetentes entre
01 e 10 anos de idade. Distribuição energética:
12% de Proteína, 53% de Carboidrato e 35%
de Lipídro, sendo'15% de TCM. Contém DHA e
ARA,prebiótico e probiotico Sabor Baunilha,
Chocolate e Morango. Densidade calórica: '1

kcal/ml. Apresentação lata 400 gramas.

RS 48,00 R$ 47 ,32 R$ 40,00 R$

R$ 34,60 R$ R$ R$ 42,18

Alimento para infância composto lácteo com
óleos vegetais e fibras, sem adição de
sacarose, acrescido de DHA e prébióticos,
utilizaçáo a partiÍ dos dois anos, podendo ser
utilizado até os 5 anos de idade. Apresentaçáo
lata de 400 qramas.

R$ 20,00 RS 27 ,95 RS 19,00 R$ 24,00

R$ R$ R$ R$ 22,74
Fórmula infantil de rotrna enriquecida com ferro
e selênio, com relaçáo caselnar soro 40:60 ou
Fornece os nutrientes em quantidades
adequadas para lactentes no primeiro semestre
de vida. Densidade calórica 67 Kcal/100m1.
Embalaqem 400q.

R$ 30,00 R$ '19,76 R$ 25,50 R$ 21 ,00

R$ R$ R$ R$ 24,07

Fórmula infantil de seguimento enriquecida
com ferro e selênio, com relaçâo caseÍna:soro
50:50 OU 35:65. Fornece os nutrientes em
quantidades adequadas para lactentes a partir
do 6" mês de vida. Densidade calórica 67 a 68
KcaU1OOml Possui 69,9% a 84% de lactose.
Mínimo de 16% de maltodextrina.

R$ 30,00 RS 19,40 RS 21,70 R$ 18,00

R$ R$ R$ Rs 22,28

(.)
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Dieta (fórmula infantil) semFelementar e
hipoalergênica à base de pÍoteÍna
extensamente hidrolisada de soro de leite,
TCM, LCPufas (ARA e DHA) e de peixe,
maltodextrina, vitaminas, minerars e
oligoelementos. lsento de lactose, sacarose,
Írutose e glúten Alimentaçáo de lactêntes e
crianças que apresentem alergia à proteína do
leite de vaca e/ou de soja, distúrbios absortivos
ou outras condiçÕes clínicas que requerem
terapia nutricional com dreta ou fórmula semi-
elementar e hipoalergênica.

R$ 130,00 R$ 127 ,80 R$ 135,00 R$ 195,00

R$ R$ R$ RS 146,95

Complemento alimentar lácteo para crianÇas.
Fornece carboidratos, proteÍnas e todos os
nutrientes necessários para complementar a
alimentaÇão diária, além de L-carnitina, colina e
inositol. Náo contém glúten. Alimentação de
crianças com maus hábitos alimentares e/ou
que necessitam de um aporte maior de
nutÍientes. Carboidratos (maltodextrina,
sacarose e lactose). Sabores: morango,
chocolate ou baunilha. Embalagem 350 a 3809.

R$ 32,00 R$ 23.80 R$ R$ 19,00

R$ 33,81 R$ R$ R$ 27 ,15
lsosourcesoyaFiber: Alta hospitalar, dieta
padrâo, normocalórica, normoproterca, dieta
com fibras, sem sacarose, sem lactose, sem
glúten, dieta por sonda, desnutrição, dieta
líquida, dieta domiciliar, nutrição domiciliar.

R$ R$ 29,63 R$ 29,93 RS 28,85

lsosourceSoyaFiber é uma fórmula llquida
nutfl cionalmente completa normocalórica,
normoprotéica e normolipídica com 100%
proteína de soia e acrescida de fibras.
Distribuição energêtica
densidade calórica 1 .2 kcal / ml - 1200Kcal por
liko
proteÍnas: 15%

R$ 27 .00 R$ R$ R$

(.. )
))
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carboidratos: 55%
gorduras: 30%
Fonte de macronutrientes
. Fonte de proteÍnas: '100% protelna isolada de
soja.
. Fonte de carboidratos: '100% maltodextrina

. Fonte de lipídeos: 49% óleo de canola; 44%
TCM, 4% mono e diglicerídeos e 03% lecitina
de soja.
. Fonte de fibras: 159/L; 55% fibra de sola;28ok
goma guar paÍcialmente hidrohsada e 17%
rn u lina.
Formas de apresentaçeo: Tetra Square 1000
ml
Sabor: Baunilha
Osmolalidade: 320mosm/kq de áqua

Nova Santa Bárbara, 09 de agosto de2017

\^^{_\Í)
\.qrrsr- \\3''F.- '{ o\. -,.,- \.^r\,r',, \r-- 'j.i 

J}qr-'a
Mbnica Maria Proença Màrtins da Conceição
Responsável pelas cotaçôes de preços
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No225t2017

DArA:09/06/20'17

ASSUNTO:Solicitação abedura de Processo Licitatorio para
aquisição compra de leites.

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, venho por meio desta,
solicitar a Vossa Senhoria a Abertura de Processo Licitatório para Aquisição da
compra de leites.

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LEITE

Ite
m

Descrição

1

2

APTAMIL AR OU NAN AR 75

Fórmula anti-regurgitação (0 a 12m), formulada
para condiçóes de refluxo gastroesofág ico.

Contém goma jataí, agente espessante que
proporciona maior viscosidade da fórmula ou

amido orégelarinizado de batata. Densidade
calórica 67 Kcal/100m1. Possui no mínimo 75%
de lactose. Embalagem 4009
APTAMIL HA OU NAN HA
Fórmula infantil (0 a 12m), hipoalergênica à base
de proteína do soro do leite
parcialmente hidrolisada, com adiçâo de ácidos
graxos de cadeia longa -LcPUFAS (DHA - ácido
docosahexaenóico e ARA - ácido araquidônico)
e nucleotídeos. lsento de sacarose, frutose e
glúten. Densidade calórica 65 a 67 Kcal/100m1.

Embalagem de 4009.

Rua Antonio Joaquim Rodrigues 5ô3, Recanto do Sabiá, 8 43. 3266.8050, X - 86.250-000 1

n

Previsão
de

Compra

Unidad
e

Preço
Mínimo
Unitário

Preço
máximo
unitário

Lata

30 Lata

APTAMIL 1 OU NAN COMFOR 1 OU NAN PRO

Fórmula infantil de partida em pó, adicionada de
prebióticos 0,4 a 0,89/100m1. Contém LcPUFAS

ácidos graxos de cadeia longa - ácidos

1

150 Lata

Nova Santa Bárbara, Paraná- E- E-mail - saudensb@hotmail com br
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araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA)
e nucleotídeos. Atende a todas as
recomendaÇôes do C od exAlime nta riu s
FAO/OMS e RDC no43l2011 Relação
caseína:soro 40:60 ou 30:70. Densidade calórica
66 a 77 Kcal/100m1. 100% lactose. Embalagem
4009.

I

4 APTAMIL 2 OU NAN CONFOR 2 OU PR 2 75 Lata
Fórmula infantil de seguimento em pó,

adicionada de prebióticos 0,4 A 0,8gi l00ml.
Contém LcPUFAs ácidos graxos de cadeia
longa - ácidos araquidônico (ARA) e

docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos.
Atende a todas as recomendaçÕes do
CodexAlimentarius FAO/OMS e RDC no44l2011.
Fornece nutrientes em quantidades adequadas
para lactentes a partir do 6' mês de vida.

Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100m1. Possui
12% de proteínas lácteas (relação

caseína/proteínas do soro 50:50 ou 60:40).
100% lactose. Embalagem 4009.

Â APTAMIL 3 25 Lata

Fórmula infantil indicada para lactentes a partir
do décimo mês de vida. Contém prebióticos e
DHA.lngredientes: Leite em pó parcialmente
desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de
palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de
girassol), maltodextrina, soro de proteína do
leite,galactooligossacarídeo,fruto-ligossacarídeo,
xarope de glucose, carbonato de cálcio, óleo de
peixe, vitamina C, sulfato de ferro, caseinato de
cálcio, inositol, sulfato de zinco, fosfato de
potássio dibásico, L-carnitina, gluconato cúprico,
fosfato de cálcio, D-pantotenato de cálcio,
nicotinamida, ascorbilpalmitato, vitamina A,
vitamina E, vitamina Bí, vitamina 86, sulfato de
manganês, vitamina 82, iodeto de potássio,
ácido fólico, vitamina K, selenito de sódio,
vitamina D3, biotina, emulsificantes lecitina,
mono e diglicerÍdeos, aromatizante. Náo contém
glúten.Características: - Fonte de
Proteínas: Láctea (caseína /proteína do soro:
50/50 Fonte de Carboidratos: Lactose 70%

Rua Antonio Joaquim Rodrigues 563, Recanto do Sabiá, I43. 3266.8050, X - 8ô.250-000
Nova Santa BárbaÍa, Paraná - q - E-mail - saudensb@hotmêil.com. br
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Maltodextrina (30%) Fonte de Lipídeos: Gordura
vegelal(74o/o) Gordura animal (260/o)
Distribuição Calórica: Proteínas (12%)
Carboidratos (47%) Lipídeos (41%). Embalagem
400 g.

APTAMIL PEPTI OU ALTHÉRA
Alimentação de lactentes e crianças que
apresentem alergia a proteína de leite de vaca
e/ou de soja, sem quadro de problemas
g astro intestina is.

Possuiproteína do soro do leite extensamente
hidrolisada, carboidratos (maltodextrina e
lactose) e lipídios (99% de óleos vegetais ).

Possui adição de ARA/DHA e NucleotÍdeos.
Embalagem 4009

35

110

APTAMIL SOJA 1 OU NAN SOY
Fórmula infantil de partida para lactentes, à base

de proteína isolada de soja, enriquecida com

ferro e adicionada de L-metionina. lsenta de

sacarose, lactose e proteínas lácteas. lndicada
para a alimentação de lactentes ate os 06 (seis)

meses de idade, com intolerância à lactose ou
para dietas restritas ao leite de vaca, í 00%
Maltodextrina. Embalagem 4009.

2Ã Lata

25 Lata

6 Lata

7 APTAMIL SEM LACTOSE OU NAN SEM Lata
LACTOSE OU ENFAMIL SEM LACTOSE
Fórmula infantil isenta de lactose, contendo
vitaminas, minerais e oligoelementos
necessários ao bom desenvolvimento e
crescimento. Contém nucleotídeos e LCPufas
(ácido graxos de cadeia longa), principalmente

os ácidos araquidônico (ARA) e

docosahexaenóico (DHA). Fonte de
carboidrato:100% maltodextrina. Embalagem
4009

APTAMILSOJA 2 OU NAN SOY
Fórmula infantil de seguimento para lactentes, à
base de proteína isolada de soja, enriquecida
com ferro e adicionada de L-metionina. lsenta de
sacarose, lactose e proteínas lácteas. lndicada

Rua Antonio Joaquim Rodrigues 563, Recanto do Sabiá, I 43. 3266.8050, X - 86.250-000 3
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Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - saudensb@hotmail.com.br
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para a alimentaçáo de lactentes acima de 06
(seis) meses de idade, com intolerância à
lactose ou para diêtas restritas ao leite de vaca.
100% Maltodextrina. Possui 10o/o de proteínas
vegetais (proteína isolada de sola + L-
metionina), 48% de carboidratos (100o/o

maltodextrina) e 42% de lipídios ('100% de
gordura vegetal - óleos de palma, girassol,
canola e coco). Embalagem 4009.

t FORTINE / PEDIASURE 900
Nutrição completa e balanceada oral ou enteral
para crianças de 1 a 10 anos. Suplementa:
Cálcio, Ferro, Acido Fólico. 86 e Bí2. lndicada
para crianças seletivas e/ou inapetentes entre
01 e 10 anos de idade. Distribuição energética:
12% de Proteína, 53% de Carboidrato e 35% de
Lipídio, sendo 15% de TCM. Contém DHA e
ARA,prebiótico e probíotico. Sabor Baunilha,

Chocolate e Morango. Densidade calórica: '1

kcal/ml. Apresentaçáo lata 400 gramas.

MILUPA í OU NESTOGENO 1 25 Lata

Fórmula infantil de rotina enriquecida com ferro
e selênio, com relação caseína: soro 40:60 ou .

Fornece os nutrientes em quantidades

adequadas para lactentes no primeiro semestre
de vida. Densidade calórica 67 Kcal/100m1

Embalagem 4009.

MILUPA2 OU NESTOGENO 2

Fórmula infantil de seguimento enriquecida com

ferro e selênio, com relação caseÍna:soro 50:50
OU 35:65. Fornece os nutrientes em
quantidades adequadas para lactentes a partir

do 6' mês de vida. Densidade calórica 67 a 68

Rua Antonio Joaquim Rodrigues 563, Recanto do Sabrá, 8 43. 3266.8050, >< - 86.250-000 4

11

1

1

Lata

Lata

Alimento para infância composto lácteo com

óleos vegetais e fibras, sem adiçáo de sacarose,
acrescido de DHA e prébióticos, utilização a

partir dos dois anos, podendo ser utilizado até
os 5 anos de idade. Apresentação lata de 400
g ramas.

75MILNUTRI/ENFAGROW

25 Lata

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-majl - saudensb@hotmail.com.br
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1

Kcal/100m1. Possui 69,9% a 84% de lactose
Mínimo de 16% de maltodextrina.

Dieta (fórmula infantil) semi-elementar e
hipoalergênica, à base de proteína
extensamente hidrolisada de soro de leite, TCM,
LCPufas (ARA e DHA) e de peixe,
maltodextrina, vitaminas, minerais e
oligoelementos. lsento de lactose, sacarose,
frutose e glúten. Alimentaçáo de lactentes e
crianças que apresentem alergia à proteína do
leite de vaca e/ou de soja, distúrbios absortivos
ou outras condiçóes clínicas que requerem
terapia nutricional com dieta ou fórmula semi-
elementar e hípoalergênica.

PREGoMIN PEPTI OU ALFARE 35 Lata

1 SUSTAIN JUNIOROU SUSTAGEN KIDS
Complemento alimentar lácteo para crianças.
Fornece carboidratos, proteínas e todos os
nutrientes necessários para complementar a
alimentaçáo diária, além de L-carnitina, colina e
inositol. Não contém glúten. Alimentação de
crianças com maus hábitos alimentares e/ou que
necessrtam de um aporte maior de nutrientes.
Carboidratos (maltodextrina, sacarose e
lactose). Sabores: morango, chocolate ou
baunilha. Embala em 350 a 380
ISOSOURCE SOYA FIBER 1.2 CAL/ML. íOOO

lsosourceSoyaFiber: Alta hospitalar, dieta
padrão, normocalórica, normoproteica, dieta
com fibras, sem sacarose, sem lactose, sem
glúten, dieta por sonda, desnutrição, dieta
líquida, dieta domiciliar, nuÍiÇão domiciliar.
lsosourceSoyaFiber é uma fórmula líquida
n utricio n a lme nte completa normocalórica,
normoprotéica e normolipídica com 100%
proteína de soja e acrescida de fibras.
Distribuição energética:
densidade calórica: 1.2 kcal / ml - 1200Kcal por
litro
proteínas: 1 5%
carboidratos: 55%
gorduras: 30%
Fonte de macron utrientes:
. Fonte de roteínas: 1 00% roteína isolada de

25 Lata

75 Lata1

Rua Antonio Joaquim Rodrigues 563, Recanto do Sabrá, 8 43. 3266.8050, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - saudensb(Ahotmail com.br
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soja.
. Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina.
. Fonte de lipídeos: 49o/o óleo de canola, 44o/o
TCM: 4% mono e diglicerídeos e 03% lecitina de
soja.
. Fonte de fibras: í 5g/L; 55o/o fibra de soja; 28%
goma guar parcialmente hidrolisada e í7%
in ulina.
Formas de apresentação: Tetra Square 1000 ml
Sabor: Baunilha
Osmolalidade: 320mosm/kg de água

Nova Santa Bárbara, 10 de agosto 2017.

+

Michele Soares esus Maria de a Ribeiro da Mata
Secretária de Saúde Responsável pela licitação de Leite

Recebido por 4L t o8
Nome natur Data

Rua Antonio Joaquim Rodrigues 563, Recanto do Sabiá, I43. 3266.8050, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná -.q - E-mail - saudensb@hotmail.com. br
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* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊncn rrreRrua

Nova Santa Bárbara, 1610812017.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de Fórmulas lnfantis Especiais.

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para o registro de preços para eventual aquisiçào de fórmulas infantis
especiais - Leite, para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde,
conforme solicitação da Sra. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de
Saúde, num valor previsto de R$ 74.228,7 0 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e
oito reais e setenta centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristina Lu itk dos Santos
Setor de Li itações

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov br - rrrvrv.nsb pr.qov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo panaNÁ

coRRESPoNDÊNcn rrureRua

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atençáo à correspondência interna expedida por
Vossa Excelência em data de 1610812017, informamos a existência de prevísáo de
recursos orçamentários para o registro de preços para eventual aquisição de
fórmulas infantis especiais - Leite, para suprir as necessidades da Secretária
Municipal de Saúde, conforme solicitação da Sra. Michele Soares de Jesus,
Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de R$ 74.228,70 (setenta e
quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2500: 2510: 2520; 2530;2540

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 16 de agosto de2017

Atenciosamente,
,,.

IÇâmpos
5096/04

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - w*rv.nsb.pr.gov.br
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CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitaçáo
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1610812017

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Michele Soares
de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, solicitando o registro de preços para
eventual aquisiçáo de fórmulas infantis especiais - Leite, para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, num valor previsto de R$
74.228,70 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos) e
informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária
através da dotação:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
í 0.301.0340.2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3. 3. 90.30.00. 00 - Material de Consumo; 2500; 251 0; 2520; 2530: 2540

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitaçáo a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine ristina tk os Santos
e Licitaç es

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone,fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.or.eov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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Ãv. i'Jalfrêdo tsit!encour! de Moraes n" 222, Fcre/r:.. ',143) 32í-í: ar')t:

cNPJ N.o 95.56r.CEt/040i 6rl
E-maii: pIlxsbllsb,p .gol'.5. - iiovà Sa:i.ã 3árb.r. a"r:à1:

Parecer j uridico

Soficitante: Departamento de LicitaçÕes e ContraLos

Mandaram a esta Procuradoria pedido de 5>arc.:er

acerca das providências a serem adotadas para .l

aquisição de fórmulas infantis especiais lcite, para

suprir as necessidades da Secretaria l,luricrpa- ic:

Saúde, em um valor máximo previsto para ccntra:ação dc

R$ 74.228,10 (setenta e quatro mil e duzentos e vin-e <:

oito reais e setenta centavos)

I.
De

pelo órgão

contratação,

E

autori zada

constaopedidoea
ser beneficiário com

cara--cer: zaçào pre-' isa

jusrii-icaLivâ
a preLarsa

cc cbje':c e

saída,
a

com

valor máximo de -l icitaçào.

o procedimento contempla ainda a rndicação de

dotação orçamentárla especifica e parecer contábit pa::a

fazer frente com as despesas da conLrataÇào.

mais, a contrataÇão está Cer:i,ja::,cnIe

pela autoridade admi-nrstratr-va competente.

É o rel-ato do essenciaI.

!,áol na 1l]e 5
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PREFEITURÀ MT'NICIPÀT DE NOVA SÀNTA BARBÀR,A
Àv. walfredo BiEtencourt dê Moraês na 222, Fane/ràx (013i 3:66 8iC!

CNPJ N.. 95.5 61.080/00C1-6:
E-mail: pmnsbGnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbâra Parana

II.
Via de regra/ as obras, serviçcs, loinpres c

afienaÇões do Poder Público devem ser precedtCas ia
realização de processo administrativo licrLatór:ro.
Referido preceito decorre de mandamento constitucicnaL.
In verbis :

Art. 31 . A administração pública dj-reta e
.indrreta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados. do Distrrto Federal e cios Muni:1pi-s
obedecerá aos principios de IegaIr.dadc,
impessoalidade, moralidade, pub 1.r c i da Ce c
eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados cs casos espec:iicaCcs íla
Iegislação. as obras, serviços, lompras e
alienaçÕes serão contrataCos rnei:ar l-e r ascc-cstr
de Iicitação pública que assegur:e iquar<iarie de
condiçÕes a todos os conccrrentes, ccÍ:l
cláusulas que estabeleÇar, obrigaçÕes de
pagamento, mantidas as condiçÕes efetivas da
proposta, nos termos da lei. o qual scnent()
permitirá as exigências de qualificação t-écnica
e econômica indispensaveis à g..irantia ic
cumprimento das obr igaÇÕes.

Como forma de dar maior efetividade ao nornaCc

supra, o Legislador infraconstitucj-onal edi'Lou a Le- rt.

8.666/93, que cuida, de maneira ampla, das licitaÇÕes e

cont ratos admin.i sLraL ivos.

A partir da

foram sendo edi tados

GeraI, outros
Poder Púb1i co,

regul amen tos

até encerra r
Lei

pelo

. 2 ::.' 5l)á J i:,
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na edi Çào

modaL idade

da Lei n. 10.520/2002 a gênese cia

pregão1,

Acredita-se, safvo mefhor 1uízo, que a

modafidade pregão é a que melhor se amo Lcia ao caso

corrente, eis que o objeto a ser contrat.ldo não cxigc
um processo/proced.imento de maior elaboraÇão, po.
demais compfexo.

Nesse contexto, é de se dizer:
Iicitado é dotado de natureza comum,

padrões de qualidade bem podem ser

definidos pelo edital, por meio de

usuais de mercado".

aspecto
pregão.

o cbre'.o : sêr
ou seja, culcs

"ob j e t ivarnent e

especificaçÕes

Vale destacar, esses elementos, no que Lal)qe

de legalidade. tornam possivel e adoÇãc

O TCU. no acórdão de n. 2l'12 / 08, ate af irmou:

"A utilização da modalidade pregão é possi.rel,

nos termos da Lei n' 10.52A/2AA2, sempre que c

obj eto da contrataÇào for padronizáve1 e

disponivel no mercado, independentemente de su;r

complexidade".

ao

Cc

I A f i-m de não envolver o leitor
modal-idade pregào não foi a ul-tilna
Legislativo. Outras mais foram
constituidas/ como, por exemplo, o
ContrataÇão.

erro, claril-ica-se que :.r

ser inst: u:ca ps:- r r :

a ind. ccnL- n:an serio
- Re g.rrne Diferenciado d.

em
a
e

RDC

Pá9.!nã 3 i- 5
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Destaca-se que a

util izar dessa modalidade,

Logo, é facuftativo.
e

Admrnistração
não " deve rá"

"pode r á"

f azê-lc.

Em que pese isso, dentre as nooall<iad.es

licitatórias, o pregão afigura como sendo a nais
simpl,es, e por isso, acarreta grande celeridade e anpla
participação de pretensos ficitantes, o que converq.l

com os obj etivos Iicitatórios, ccnrorr,e íjr{:s --rL. .-L- .
art. 3o, da Lei n. 8.666/93:

Leí n. 8.666/93

Art. 3' A licitação destina-se a garanr-ir e
observância do princÍpio constituciona L da
isonomia, a seleção da proposta mais van:a;ls;,
para a admin istraçào e a promocà- )-
desenvolvimento nacional sustenLáve-L e se::i
processada e julgada em estrita confcrmi.dacic
com os princÍpios básicos da legaiidade, da
rmpessoalldade, da moralidade, da lgualdade, <ia

publicidade, da probidade adninrstrativa, d.:
vinculação ao instrumento convocaLório/ Co
julgamento objeti.vo e dos que lhes s:l L-r

correlatos.

Com efeito, esta Assessoria sugerc a z.rdoção jo

pregão para acobertar a contraLaÇão do ob;eto dc cas'.:

corrente, em vista, prrmerro, que há expressa

autorização Iegal, e outro, que pelas características
simplórias, ostenta o pregão certa medida de van"..:gem à

Administração.

Por

Administração
outro L ado,

a escoLha cia

fica
espécle

a cri,;ório Jzr

do pregão que ne lho r

5
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Em sintese, esta Pr:ocuradoria opina r;eia

poss j-biIidaCe da adoÇão da modalidade -iclt-a:orre
pregão/ podendo ser adotada a espécie eleLLônica ou

presenciaf, estando isso a critério e juscificaçào ca

Administração.

se adequa às suas necessidades: se o

ou o pregão presencial, ficando
j ustif i-cação interna .

-t -- -- ---,'
Gabriel Álneida de Jesus

P rocu radorla Jurldica

pregão e let rôn r co

a crit-ério C<:

Fág1a5de5

É o parecer, salvo melhor joiz-o.

Nova Santa Bárbara, 17 de agosto de 2C11.
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Encaminhe-se
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 18l08 /2017

e

t[*]i.ffi- NOVA SANTA BARBARA

ao Setor de Licitação para as

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃo plptnÔflCo no 35t2OL7, que rem
por objeto o registro de preços para eventual aquisiçáo de fórmulas infantis
especiais - Leite, para suprir as necessidades da Secretária Municipal de
Saúde, normatização de procedimentos administrativos, consultas, e em
todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei
Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Ler Federal n" 8.666, de 21 10611993,
Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08/2000,
Decreto Federal n" 3.697, de 2l l12l2OO0 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" 01612017, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

ázz
pííc4íondo

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222. Centro, 8 43. 3266.8100, )f - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

I= NOVASANTABÁRBARA
l, * I EsrADo Do eARANÁ

s:
AVTSO DE LTCITAÇAO

PREGÃO ELETRÔNICO N.O 3512017
Procêsso Administrativo n.' 7 912017

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição
fórmulas infantis especiais Leite, para suprir
necessidades da Secretária Municipa! de Saúde.

de
AS

Tipo: Menor Preço, Por ltem.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2210812017 às 07h59min do dia O5lOgl2O17.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do
dia 05/09/20í7.
tNÍcro DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h00min do
dia 05/09/20í7.
LOGAL: www.bl!.orq.br "Acesso ldentificado no link
licitações"

Preço Máximo: R§74.228,70, (setenta e quatro mil, duzentos e
vinte e oito reais e setenta centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura htlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, slfo à
Rua Walfredo Bittencourt de hrloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br

aiâ
-bu

' ^. i,)9.

Nova Santa Bárbara, 1810812017.
I

Mar ônio de Assis Nune§--
Pregoeiro

Portaria n" 08012017

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8I 00, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacaoúDnsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.Dr.qov.br

ã
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NOVA SANTA BARBARA
ESIADO DO PARANA

EDITAL oe pRecÃo elerRôrutco No 3s/2017 - sRp.
Processo Administrativo n." 07912017

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Sante Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor dê Licitações por meio do fax (43) 3266-8í00 ou para o e-
mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicaçâo de possiveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informaçóes adicionais pertinentes ao certamê licitatório.

Ma sis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' O8O|2O17

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rv ''vrv.nsb. pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
! ESTADO DO PARANA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNIGO N'35/2017 - SRP.
Processo Administrativo n." 07912017

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de fórmulas infantis especiais -
Leite, para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e
dese;a ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

ou pelo tel/ fax

aos I t2017

Carimbo Padronizado da Empresa

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br - r1y11,. n s b- p r. gov. br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 35/2017 - SRP.
Processo Administrativo n.' 07912017

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRE SA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVTDUAL (MEt) tLC 14712014\.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, Estado do Paraná, através do
Pregoeiro, designado pela Portaria no 08012017, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitaÇão na modalidade de PREGAO ELETRONICO, do tipo
MENOR PREÇO, POR ITEM destinado ao recebimento de propostas objetivando o
REGISTRO DE PREÇOS dos itens relacionado no ANEXO 01 do edital para eventual
aquisição de Íórmulas infantis especiais - Leite, para suprir as necessidades da
Secretária Municípal de Saúde.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Complementar Federal n.o
123|2OOG e n" 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n"
8.25012014, Decreto Federal N" 3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, a
Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de I 993, com as alterações posteriores.

RECEBIiTENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do die 2AOü2O17 às 07h59min do
dia 05/0912017.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do dia 05109/20'17.
rNícto DA SESSÃO DE DTSPUTA DE PREÇOS: às Oghoomin do dia 05/09/2017.

LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link - licitações"
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasilia (DF).

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico o registro de preços para
eventual aquisição de fórmulas infantis especiais - Leite, para suprir as necessidades
da Secretária Municipal de Saúde, conforme descrito no Anexo 01 do edital.

Compóem este Edital os seguintes anexos

ANEXO Oí

ANEXO 02
ANEXO 03
ANEXO 04

ANEXO 05

ANEXO 06

ANEXO 07

ANEXO 08

ANEXO 09

Termo de Referência;

Minuta da Ata de Registro de Preços,
Exigências para HabilitaÇão;
Modelo de Declaração de ldoneidade;

Modelo de declaração de fato superveniente rmpeditivo de habilitaçáo;

Modelo de declaraÇão de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora;
Modelo declaração de não parentesco,

Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital;

Ficha técnica descritrva.

't.
1.1

DISPOSIçÓES PRELIMINARES
O Pregão Eletrônico será rea zado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condiçôes de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.

3

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43.3266.8100, Z - 86.250-000
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NOVA SANTA BARBARA

=5triú=-., ESTADo DO PARANÁ

Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Municípío de Nova Santa Bárbara,
denominado Pregoeiro, medrante a inserçáo e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa
de Licitações e Leilôes do Brasil. (www.bll.orq.b0.

Devido à preÍerência dada as MEs, EPPs, MEls, não será aplicado o disposto nos
artigos 42, 43,44,45 e 46 da Lei Complementar í23106, será adotado apenas o
critério de menor preço.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a
inscrição ê cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e
horário para início da disputa.

CONDIÇÔES PARA PARTICIPAÇÃO

1.2

13

3

3.í. Esta licitacão é exclusiva pare participecão de Microempresas (ME), Emoresas de
Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor lndividual (MEl), qualificadas
como tais nos termos do artiqo 30 da Lei Complemental. n.i 1231200C con,! a§
alteracôes da Lêi Complementar n.o 14712014.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitaçóes e
Leilôes do Brasil;

3.3 E vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas,

3.4 Não poderá partrcipar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

3.5 Para participação na licitaÇão, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitaçoes e Leilôes do
Brasil, telefone: (04,1) 3042-9909 - ate horário fixado neste edital para apresentaÇão
da proposta e rnício do pregão.

3.6 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e
credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido
acompanhado dos seguintes documentos:

a) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da licitação
em coníormidade com o ANEXO 09 "Se a ficha técnica descritiva conter a
identiÍicação da emprêsa participante, implicará na deqclassiÍilação da
mesma": e

b) inserção no sistema do valor inicial do lote

3.7 O custo de operacionalização e uso do srstema Íicará a cargo do licitante que pagará a
Bolsa de LicitaÇões e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente
aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela
fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 50, inciso lll, da Lei no
10.520t2002.

4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, t 43. 3266.8 I 00, }( - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail licitacao@nsb.Dr.sov.br - www.ns r



ll*ll. NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA N4UNICIPAL :t ll ,

4
4

-§*ÊÉ=.. rstpoo Do plRlttÁ

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições.

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio,
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços,
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassiíicar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance

de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxÍlio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a

contratação;
l) abrir processo administrativo para apuraçáo de irregularidades visando a

aplicaÇão de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇOES DA BOLSA DE UEffAÇOES E
LEILõE9 DO BRASIL

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer corretora
de mercadorias associada à Bolsa de Licitaçôes e Leilões do Brasil, ou pela própria
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras do site:
www.bll.o

A participaÇão do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora
contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimênto às
exigências de habilitação previstas no Edital.

44 Poderão participar da presente Licitação pessoas que atuem no ramo pertinente
ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições exigidas na
Lei no 10.520/02, na Lei no 8.666/93, Lei Complementar n" 12312006 e Lei
Complementar n" 14712014 - Exclusivo ME/EPP.

4.5 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará
mediante prévia definição de senha privativa.

4.6 A chave de identificaÇáo e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado
ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilôes do Brasil,

É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
Bolsa de Licitaçóes e Leilóes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

4.2

4.7

Nova Santa Bárbara- Paraná - .E - E-mail - Iicitacao@nsb.pr.gov.br - urvrv.nsb ov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

48 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realizaçáo das transações inerentes ao pregão eletrônico,

P]BIIEPAÇÃO
4.9 A particípaçâo no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal

e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mercadorias) e subseqüente cadastramento para participar do pregão e
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

4.10 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão púbIca do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
da desconexão do seu representante;

4.11 Qualquer dúvida em relação ao acesso no
esclarecida pelo número (41) 3042-9909, e-mail
uma corretora de mercadorias associada.

sistema operacional, poderá ser
contato bll.oro.br , ou através de

ABERTIIRA DAS PROPOSTAS E FORMULACÂO OOS LÁA'CES
4.12 A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e

encaminhamento da proposta inicial de preÇo, terá início à sessão pública do pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;

4.13 Aberta a etapa compêtitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário
de registro e valor;

4.14 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance
válido para o lote;

4.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;

4.16 Não será aceita ficha técnica com valores superiores ao máximo fixado no
edital. O descumprimento desse requ ts ito imolicará na desclassificacão do
licitante:

4.'17 Fica a critério do pregoerro a aulorizaçáo da correção de lances com valores digitados
errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances;

4.18 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identiÍicará o autor dos
lances aos demais participantes;

4.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregáo Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação
no certame, sem prejuízos dos atos realizados;

6
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4.2O Ouando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
Pregâo Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos operadores representantes dos participantes, alravés de mensagem eletrônica
(e-mal) divulgando data e hora da reabertura da sessão;

4.21 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
rmrnente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período
de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser
de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrÔnico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não
podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances;
(FECHAMENTO RANDÔMICO)

4.21 .1 Devido à imprevisão dê tempo extra, as empresas participantes deverão estimar
o seu valor mínimo de lancê a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última
hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

4.22 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessáo pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente
transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de
lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha
apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como
decidir sobre sua aceitação;

4.23 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente
após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e
decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;

4.24 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente
adequada ao lance final, discriminando o preço, e os documentos relativos à
habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos, 4, 5,6,7 e I deste Edital, em até
03 horas após a finalizacão da etaoa de lances, para o email
licitacao@nsb.pr.qov.br. O original ou cópias autenticadas, deveráo ser
encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis , contados da data da
sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços, para a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada na Rua Walfredo Bittencourt de l\rloraes,

222 - Cento - Nova Santa Bárbara - PR - CEP - 86250-000 Fone 43-3266-8í00
Responsável pelo recebimento: Elaine Cristina Luditk dos Santos. O não
cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta
vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada. Após a conferência
dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a
empresa vencedora do lote e aberto o prazo para manifestação de intenção de
interposição de recurso;

4.25 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase
classificação/habilitação até o recebimento da documentação original.
informado no chat o horário e a data exata em que se continuarão os trabalhos;

O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sançôes previstas no item í7 deste Edital, podendo o
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;

de
Será

7
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4.27 Se a proposta ou o lance de menor valor não íor aceitável ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, ate a apuração de uma proposta ou
Iance que atenda o edital. Também nessa elapa o Pregoeiro poderá negociar com o
participante para que seja obtido preço melhor,

4.28 Caso não sejam apresentado lances, será veriÍicada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação;

4.29 Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado
ao autor da proposta ou lance de menor preço;

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimenlo às exigências de habilitação previstas no Edital. O
Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
Iances;

5.2 Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as
especiíicações dos produtos e MARCAS A nâo insercão do arquivo com a

5
5 1

ro osta ou informa ões contendo as es cifica ões d rodut se rc
implicará na desclassificaÇão da emp resa. Íace à ausência de inÍormacão

6
6

suficiente oara classiíica ão da ostac n ron

5.3 O objeto deverá estar totalmente dentro das especiíicações contidas no ANEXO 01;

5.4 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessão pública do Pregão;

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A empresa vencedora, deverá enviar em até 03 (três) dias úteis, a documentação
referente à habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços
escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via,
rubrrcada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da
empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ - Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica, lnscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e
fax, número de agência de conta bancária.

6.2 Na proposta escrita, deverá conter:

a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos materiais;

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais;

c) Especificação completa dos produtos e marcas, conforme descrito no ANEXO 0í,
deste edital;

d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

8
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Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s)
que oferecer (em) o MENOR PREÇO, POR ITEM.

Os preços cotados deveráo estaÍ inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes ao objeto desta licitaçáo.

Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da
legislação em vigor;

6.6 Serão desclassificadas as propostas que

6.6. í Contiverem qualquer limitaÇão ou condição substancialmente contrastante com o
presente edital, ou seja, manifestamente inexequiveis, por decisão do Pregoeiro;

6.6.2 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes
últimos.

CRITERIOS DE JULGAMENTO
Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, POR ITEM, observado o

Wazo paÍa fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mÍnimos de
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital;

7.2 O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou,
quando for o caso, após negociação e decisão pelo (a) pregoeiro (a) acerca da
aceitaÇão do lance de menor preço.

t.3 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro e sua equipe fará nova conferência da
proposta vencedora, se constatado que houve falha na análise inicial e a mesma não
atende ao que pede o Edital, o vencedor será desclassificado e o próxtmo licitante de
menor preço convocado.

7.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, veriíicando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitaÇão. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuraçáo de uma proposta ou lance que atenda
ao Edital;

7.5. Da sessáo, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

8. HABILITAÇÃO
8.1 Conforme ANEXO 03.

IMPUGNAÇAO AO EDITAL E RECURSOS
Não serão conhecidas as impugnaÇões e os recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou nào identificado
no processo para responder pelo proponente;

Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro
poderá fazêlo, através do seu rêpresentante, manifestando sua intenção com
registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo
de 3 (três) dias úteis. Os rnteressados Íicam, desde logo, intimados a apresentar

1

7
7

I
ô

9.2
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contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
do recorrentei

A falta de manifestaçáo imediata no momento e tempo estipulado durante a licitaÇão
e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

Não será concedido ptazo paê recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;

Os recursos contra decisóes do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;

PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em ate o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentaÇâo

da nota fiscal acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os creditos tributários federais e à DÍvida Ativa da União

10
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96 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

9.7 Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma via oriqinal deverá ser
encaminhada para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no endereÇo:
Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes, 222. selor de licitacão. esta via deverá
estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e
assinatura do representantê leqal para oue Dossa ser anexada no orocesso.
Deverá ser enviado também uma cópia por e-mail licitacao@nsb.pr.gov.br

DA ADJUOICAÇAO E DA HOMOLOGAÇAO
O objeto deste PREGÃO ELETRONICo será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora;

í0.
10.1

12.
12.1

10.2. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenÇão de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e

posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal;

10.3. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara,
para os procedimentos de adjudicação e homologaçáo.

11.
11.1

PRAZOS
A ata de registro de terá vigência por 12 (doze) meses, entrando em vigor logo após
a assinalura do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo
com as partes,

11.2 O ptazo de entrega será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da
autorização de fornecimento emitido pelo Município.

DO LOCAL DA ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua

Antonio Joaquim Rodngues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horárto comerctal de

segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da

mercadoria, ficando o Órgáo Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

13.
1 3.'1
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(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às
contribuiÇões sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágraÍo único do artigo
11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituiÇão,
e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de
Situação junto ao FGTS;

13.2 Dota oes o amentárias

14.
14.1

DO REGISTRO DE PREÇOS
Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO 02) pela Preíeitura e
pelos classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de

Registro de Preços a terceiros.

14.2 Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua
proposta final, como ato concreto. Em caso de não atendimento ou recusa em fazê-
lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar os demais licitantes na

ordem de classiÍicação.

14.3. A efetivação da contratação se caracterizará pela emissão da nota de empenho

14.4 O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de êmpenho no prazo estipulado ou não

reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no

mercado.

14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alteraÇões,

obedecidas às disposiÇões contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos
bens reg istrados.

No caso de solicitaçáo de revisão de preço por parte do beneficiário da ata, o mesmo
deverá demonstrar de íorma clara, por intermédio de planilhas de custo, a

composiÇáo do novo preÇo. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a

Prefeitura adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido
porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

DOTAÇÕES
Exercíc
io da
de§pes
a

Conta
da
desÉs

Funcional,irrggramática . Fontê:'

rêcurso

Nãturêza dà
O"sne!a

Grupo da fonte

2017 2500 08.00í. í 0.30í.0340.2027 0 3.3.90.30.00.00
303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício2017 2510 08 001 . í 0.301.0340.2027

2520 08.001. 1 0.301.0340.2027 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercício2017
2017 2530 08.001. 1 0.30 1.0340.2027 325 3.3.90.30.00.00

Do Exercício2017 2540 08.001.1 0.301.0340.2027 ólo 3.3.90.30.00.00

14.6
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14.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste
certame licitatório.

14.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em ate í5
(quinze) dias. Nesse período e vedado ao fornecedor intêrromper o fornecimento
enquanto aguarda o trâmite do processo de revisáo de preços.

DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (dozel meses, a

contar da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicaÇão do
seu extrato no Diário Oflcial do Município de Nova Santa Bárbara.

15.

15 í

16.
161

DAS SANçÕES ADMTNTSTRATTVAS
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execuçâo do certame, náo
mantiverem a proposta, íorem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem Íraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanÇões,
a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparaçáo
dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
pelo infrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata:
lll - Advertência;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas

hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigaçóes assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Admrnistraçáo
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a

Autoridade que aplicou a penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

16.2. A aplicaÇão das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimaÇão do ato.

16.3. Náo será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de íorça maior.

16.4. O descumprímento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no

momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo

órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá

acarrelar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sançóes.
| - Advertência,
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor eslimado total da ata, em caso de

recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mai I - licitacao@nsb.pr.gov.br - 1ry-rr.n5!.pr.qov.br
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lll - Multa de 0,3% (zero vÍrgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não reaLzado
pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de í5 (quinze) dias corridos, uma
vez comunicados oficjalmente;
lV - Suspensáo temporária do direito de participar de hcitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

16.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.

16.6. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicaÇão
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à AdministraÇáo.

17

17 .1

17.2

17.3

17.4

175

DrsPosrÇoEs FtNArs

Esta Prefeitura reserva-se no direito de optar pela adjudicação à empresa colocada
em segundo lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada não apresentar
os documentos exigidos ou não atender as qualiÍicações do presente edital,
sujeitando-se a empresa recusante às penalidades legais cabíveis.

A critério da Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a presente licitaçáo poderá
ser anulada ou revogada, no todo ou em parte, sem que caiba reclamação ou
indenização.

As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos
que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura da Ata de Registro de
Preço. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposiçóes
legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação
e/ou propostas

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnformações prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçôes nele contidas
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sançóes cabíveis;

É facultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover drligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instruÇão do
processo;

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contrataÇáo;
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17.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deveráo
Íazê-lo no ptazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificaÇâo/inabilitação;

O desatendimento de exigêncras formais náo essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e
a exata compreensão da sua proposta;

t7.1

r 7.8

Nova Santa Bárbara, Paraná - .Q - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - w*.rv.nsb.pr.gov.br
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t] .9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprovê o recebimento ou,
ainda, mediante publicaÇão no Diárro Oficial do Município de Nova Santa Bárbara;

17.1O. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos
deste Edital;

NOVA SANTA BARBARA

Não cabe à Bolsa de LicitaÇões e Leilôes do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à
forma e às condiçóes de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à
quitaÇão financeira da negociação Íealizada,
O foro designado para julgamento de quaisquer questões .ludiciais resultantes deste
Edital será o da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que
está vinculado o Pregoeiro;

17.tI

t] .t2

17.13. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de ths00
às 17 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no endereÇo Rua
WalÍredo Bittencourt de Mores, 222, cento, Nova Santa Bárbara, Paraná, para
melhores esclarecimentos.

17.14. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará
parte dos autos da licitaÇão e náo será devolvida ao proponente;

17.15 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaÇão do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transíerida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

17.16. O valor máximo estimado para esle Pregão é de R$ 74.228,70, (setenta e quatro
mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

17 17. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da
legislação pertinente.

Nova Santa Bárbara, 18lOBl2O17

c do
P feito Municipal

M nio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 08012017

^u ic rr etqffi.l es us Soares
Secretária Municipal de Saúde

1.4
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EDITAL oe pReoÃo elerRôntco No 3s/2017 - sRp.
Processo Administrativo n." 07912017

ANEXO 01 - DESCRI O DETALHADA DO OBJETO

TERMO DE REFERENCIA

í - OBJETO / JUSTIFICATIVA:

í.1 -A presente licitação destina-se ao registro de preços para eventual aquisição de
fórmulas infantis especiais - leite, para suprir as necessidades da Secretária
Municipal de Saúde, de acordo com as características descritas neste Termo de Referência
e demais anexos.

1.2 - Em caso de drvergência existente entre as especificações dos itens que compõem o

objeto descrito no site da BLL e as especificaÇões constantes deste Termo, prevalecerão as

últimas.

1 - OBJETO

2 - ESPECIFICAçOES DOS SERVIÇOS/ PREÇO ESTIMADO:

LOTE: 1-Lote001
Item Código

do
produto/
serviço.

Nome do produtg/-§erviça .,.. Qlanti
íade

Unidade Preço
máximo

Pr9ço
úáximo
total

1 5994 Alimentação de lactentes e crianÇas que
apresentem alergia a proteína de leite de
vaca e/ou de soja, sem quadro de
problemas gastrointestinais. Possui
proteína do soro do leite extensamente
hidrolisada, carboidratos (maltodextrina e
lactose) e lipídios (99o/o de oleos vegetais ).
Pcssui adição de ARÁ,/DHA e Nucleotídeos
Embalagem 4009.

35,00 UN 70,66 2.473,10

TOTAL 2.473,10

LOTE: 2-Lote002
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Qúanti
dade

Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
totâl

1 6160 Alimento para infância composto lácteo com
óleos vegetais e fibras, sem adição de
sacarose, acrescido de DHA e prébióticos,
utilização a partir dos dois anos, podendo
ser utilizado até os 5 anos de idade.
Apresentação lata de 400 gramas.

75,00 LATA 22,74 1.705,50

TOTAL í.705,50
LOTE: 3-Lote003
Item Código Nome do produto/serviço Quanti Unidade Préço Preço

l5
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do
prodú!/
servÍÇo

dade maxmo máxímo
tótâl

1 599í Complemento alimentar lácteo para
crianças Fornece carboidratos, proteínas e
todos os nutrientes necessários para
complementar a alimentação diária, além de
L-carnitina, colina e inositol. Não contem
glúten. AlimentaÇão de crianÇas com maus
hábitos alimentares e/ou que necessitam de
um aporte maior de nutrientes.
Carboidratos (maltodextrina, sacarose e
lactose). Sabores: morango, chocolate ou
baunilha. Embalagem 350 a 3809.

25,OO UN 27,15 618,75

TOTAL 678,75
LOTE: 4-Lote004
Item' Código

do
produto/
serviço

Nome do prod utq/serviçó Quanti

9.ad" ,

Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total . r,r.

1 EÔÔÂ Dieta (fórmula infantil) semi-elementar e
hipoalergênica, à base de proteÍna
extensamente hidrohsada de soro de leite,
TCM, LCPufas (ARA e DHA) e de peixe,
maltodextrina, vitaminas, minerais e
oligoelementos. lsento de lactose, sacarose,
frutose e glúten. AlimentaÇão de lactentes e
crianÇas que apresentem alergia à proteína
do leite de vaca e/ou de soja, distúrbios
absortivos ou outras condições clínicas que
requerem terapia nutricional com dieta ou
íórmula semi-elementar e hipoalergênica.
Embalagem de 400 gr

35,00 UN í 46,95 5.143,25

TOTAL 5.143,25
LOTE: 5-Lote005
Item. Código

do
produtq/
servrço

Nome do pÍodutolserviço' Qúanti
dade

Unidade Preço
máximo

Preço I

illáximo
total

1 7271 Dieta alimentar lsosource Soya Fiber í.2
CAUML 1000 Alta hospitalar, dieta padrão,
normocalórica, normoproteica, dieta com
fibras, sem sacarose, sem lactose, sem
glúten, dieta por sonda, desnutriçáo, dieta
líquida, dieta domiciliar, nutrição domiciliar.

lsosourceSoyaFiber é uma fórmula líquida
n utriciona lm e nte completa normocalórica,
normoprotéica e normolipÍdica com 100%
proteína de soja e acrescida de fibras.

75,00 UN 28,85 2.163,75

Nova Santa Bárbara, Paraná - o - E-mail - licitacao0nsb.pr.gov.br - u.u.rv b
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NOVA SANTA BARBARA

DistribuiÇão energélica. densidade calóricai
1.2 kcal I ml 1200Kcal por litro; proteínas:
'15%; carboidratos: 55%, gorduras. 30%,
Fonte de macronutrientes: Fonte de
proteínas: 100% proteína isolada de soja.
Fonte de carboidratos: 100% maltodextnna.
Fonte de lipídeos: 49o/o óleo de canola, 44o/o
ÍCM, 4o/o mono e diglicerídeos e 03%
lecitina de soja. Fonte de fibras: 15glL;55o/o
fibra de soja, 28Yo goma guar parcialmente
hidrolisada e 17% inulina. Formas de
apresentaÇão. Tetra Square 1000 ml. Sabor
Baunilha. Osmolalidade: 320mosm/kg de
água.

TOTAL 2.163,75
LOTE: 6-Lote006
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quanti
àada, l'

Unidade Preço .

máximo
Preço.
máximo
total

1 5996 Fórmula anti-regurgitaÇão (0 a '12m)

formulada para condições de refluxo
gastroesofágico. Contém goma jataí, agente
espessante que proporciona maior
viscosidade da Íórmula ou amido oré
gelarinizado de batata. Densidade calórica
67 Kcal/í 00m1. Possui no mÍnimo 75% de
lactose. Embalagem 4009

75,00 UN 47,68 3.576,00

TOTAL 3.576,00

LOTE: 7-Lote007
Item CodÍgo

da. '
produto/
servíço

Nome do prg{uto/serviço Quanü
dâde ,

Unidade Preço 
.

máximô
Preço
máiimo
total

1 7303 Fórmula infantil (0 a í 2m) hipoalergênica à
base de proteína do soro do leite
parcialmente hidrolisada, com adiÇão de
ácidos graxos de cadeia longa -LoPUFAS
(DHA ácido docosahexaenóico e ARA ácido
araquidônico) e nucleotídeos. lsento de
sacarose, írutose e glúten. Densidade
calórica 65 a 67 Kcal/100m1. Embalagem de
4009.

30,00 LATA 45,69 1.370,70

TOTAL 1.370.70

LOTE: 8-Lote008
Itêm Código

do
produto/
seryiço

Nofne dg,pÍodutolserviço Quanti
dade

Unidadetl Preço,r,r'
maxtmo

Preço
máximo
total .

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacaoânsb.pr.gov.br - rvu'rv.nsb.pr.gov-br
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Atende a todas as recomendações do
Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC
no44l2111 . Fornece nutrientes em
quantidades adequadas para lactentes a
partir do 6' mês de vida. Densidade calórica
67 a 68 Kcal/100m1. Possui 12% de
proteínas lácteas (relaçâo caseína/proteÍnas
do soro 50:50 ou 60:40). 100% lactose.
Embalagem 4009.

TOTAL 2.178,OO

LOTE: í2 - Lote 012
Itêm Código

do
produto/
servíço

Ndrne do prodúo/Serviço Ouanti
ilade

Unidade Preço '
máximo

Preçô
máximo
total

1 6417 Fórmula infantil dê seguimento enriquecida
com íerro e selênio com relação caseína:
soro 50.50 OU 35:65. Fornece os nutrientes
em quantidades âdequadas para lactentes a
partir do 6' mês de vida. Densidade
calórica 67 a 68 Kcal/í 00m1. Possui 69,9% a
84% de lectose. Mínimo de í 60lo de
maltodextrina. Embalagem 4009.

25,00 UN 22,28 557,00

TOTAL 557,00
LOTE: 13 - Lote 0í3
Item Código

do
produto/
seúiço

Nome do pild utolserviço Quanti
dede .

Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1
EÔÔN Fórmula infantil de seguimento para

lactentes à base de proteína isolada de
soja, enriquecida com Íerro e adicionada de
L-metionina. lsenta de sacarose, lactose e
proteínas lácteas. lndicada para a
alimentação de lactentes acima de 06 (seis)
meses de idade, com intolerância à lactose
ou para dietas restritas ao leite de vaca.
1 00% Maltodextrina. Possui 10% de
proteínas vegetais (proteína isolada de soja
+ L-metionina), 48% de carboidratos (100%
maltodextrina) e 42o/o de lipÍdios (í 00% de
gordura vegetal - óleos de palma, girassol,
canola e coco). Embalagem 4009.

25,OO UN 44,84 1 .121,00

TOTAL 1 .121,00

LOTE: 14 - Lote 014
Item Código

do
prodrto/
servrço

Nôúe do prqÊutolseivlço Quanü.
dzde

Unidadé:,' Preçg':,
máxinÍô

PreÇo
máximo
total

Nova Santa Bárbara. Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.n sb. pr.gov. br
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mulsificantes Iecitina, mono e diglicerídeos,
romatizante. Não contém

lúaltodextrina (30%)Fonte de Lipídeos
Gordura vegetal(74%) Gordura animal
(26%) Distribuição Calórica: proteínas
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TOTAL
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3. DO PRAZO DE ENTREGA
3.í. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da emrssão da
autorização de fornecimento emitido pelo Município.

4. OO LOCAL DE ENTREGA
4.1 . Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a

sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o
Orgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

s. TNFoRMAÇOES ADICIONAIS
5.1 Do prazo, recebimento, íorma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação.

serviÇo
1 6476 Nutrição completa e balanceada oral ou

enteral para crianças de 1 a 10 anos.
Suplementa: Cálcio, Ferro, Ácido Fólico. BG

e B'12. lndicada para crianças seletivas e/ou
inapetentes entre 01 e 10 anos de idade.
Distribuição energétrca: í 2% de Proteína,
53% de Carboidrato e 35% de Lipídio,
sendo 15% de TCM. Contém DHA e ARA,
prebiótico e probíotico. Sabor Baunilha,
Chocolate e Morango. Densidade calórica: 1

kcal/ml. ApresentaÇão lata 400 gramas.

900,00 UN 42,48 38.232,00

TOTAL 38.232,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail Iic CA n b br - rvrv rv. n s b. pr. go v. b r
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ANEXO 02. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRE o N.o / -PMNSB

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personatidade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa BátbaÍa - Paraná, CEp - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefelto, Sr. Eric kondo, R.G. ....., tnscrito no CpF sob. o n0

doravante denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com a Lei
Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o 1O.52O|2OO2, Decreto
Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no
04112009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alteraçô^es posteriores, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRONICO No 35/20í7, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os
preços para eventual aquisição de fórmulas infantis especrais - Leite, para suprir as
necessidades da Secretária Municipal de Saúde, oferecido pela empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR,CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob n0.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominado
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificaÇões, os preços,
os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiÇões abaixo
estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de fórmulas infantis
especiais - Leite, para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde,
conforme especificado no ANEXO 0í, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.'
35120'l,7, independentemente de transcrição. O Orgáo Gerenciador não se obriga a adquirir
os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í,
podendo alé rcaliza:' licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em
que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preíerência, nos termos do

art. 15, § 4o, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO OO OE.JCTO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS,CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de'12 (doze) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eíicácia legal após a publicação do seu extrato no

Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇAO ORçAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitaçáo correrão por conta da seguinte dotação

mentária
DOTAÇÓES

Exercíc lConta lFuncional programática
io da lda I

despes hespes I

Fonte Natu-feza da: .. ,

dêspq4a ,.1::.: r
rupo da fonte

or
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2017 2500 08.001 1 0.301.0340.2027 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2510 08.001. 1 0.30í 0340.2027 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2520 08.00í.10.301.0340.2027 324 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio
2017 2530 08.001 . í 0.301 .0340.2027 325 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2540 08.001. 1 0.30í .0340.2027 326 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
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cLÁusuLA eutNTA - DA VALIDADE Dos pREços
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Adminrstração Pública e satrsfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o pêzo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os
produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo íazê-lo através de oulra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba
rêcurso ou indenização de qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garanldos à

beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automatrcamente:
- por decurso de prazo de vigência:
- quando não restarem Íornecedores registrados;
- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o

seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compóem o custo do serviÇo. A solicitaçáo dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedêncra de 15 (quinze) dias, facultada à Administraçáo a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedrdo.

- por iniciativa do Orgáo Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitaÇão ou qualificação técnica exigida no processo

licitatóno;
- por razóes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes

desta Ata de Registro de Preços;
- caÍacletizada qualquer hipótese de inexecuçáo total ou parcial das condições

estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
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pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS oBRIGAçoES DA BENEFICIÁRIA DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência - ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado
pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada;
- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a
vigência da Ata dê Registro de Preços;
- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciáflos, fiscais e comerciais, decorrentes da
contratação do objeto;

cLÁusuLA orrAVA - DAs oBRtcAÇÕes oo MUNtcipto
Caberá a Prefeitura:
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos objeto, que venham a ser
solicitado pela beneficiária da Ata;
- rejeitar os produtos equivocadamente ou em desacordo com as orientaçôes passadas pelo

Orgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular,

de seu ANEXO 01.

cLÁusuLA NoNA - DA AUTORTZAÇÃO Oa eHrReCA
A As aquisiÇões do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a
caso, pelo Orgáo Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias, contados a partir da emissáo da autorização
de fornecimento emitido pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DA ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a

sexta-feira, com seguro, írete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o

Orgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da

nota íiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a

todos os créditos tributários federais e à DÍvida Ativa da União (DAU) por elas administrados,

inclusive os créditos trrbutários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a",

"b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n." 8.21211991, às contribuições

instituídas a título de substituição, e às contribuiÇões devidas, por lei, a terceiros e

Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos

órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se

novo prazo para o pagamento. sendo que a Prefeitura Municipal de Nova santa Bárbara
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fará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome
do banco, agência e o N'da conta bancána receptora do depósito, e/ou outros dados
indispensáveis para a efetivaÇão do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá
deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos,
tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão
Eletrônico n' 3512017. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação íinanceira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLÁUSULA DÉcIMA TERGEIRA - DAS coNDIcoEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (áo) obedecer às seguintes exigências:
- Entregar produtos de boa qua dade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as
especificaçóes constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar os produtos nas condiÇões, no preço e nos prazos constantes desta ata,
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorizaÇão da

AdministraÇão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condiçóes de

habilitação e qualificaçáo exigidas na licitaÇão.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de RegisÍo de Preços, sem justificativa aceita pelo órgáo ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cum ulativamente. nas seguintes sanções:
. Advertência;
. Àrlulta de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de
recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de PreÇos;

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
reahzado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oíicialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à

Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos,

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.

A aplicaÇão das sançôes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabihzaÇão do íornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.
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As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqúentes de energia eletrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materrais devido à interrupÇão das vias de acesso
às mesmas;
f1 acréscimos de volumes ou modificaÇóes substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou rnstalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

cLÁusuLA DÉcrMA QUTNTA DAS DrSpOSrçOeS rrUrS
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 35/20í7 e a proposta da empresa
classificada em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçóes pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. DO FORO

Fica elerto o foro da Comarca de São Jerônrmo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta

licitaÇão.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e
pelo responsável pelo acompanhamento da ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n' . .. .. .............

<FORNECEDOR,CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail- lic itacao@nsb.or.gov. br - urlrv.nsb r v.br'
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ANEXO 03 - DOCUMENTOS NEC RIOS PARA HABILITA o

1. HABTLITAÇÃO JURÍDtCA:
1 .1 . Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alteraçóes;
'1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em
vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio
de publicação legal.
Observações:

Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteraçáo, se houver,
deverá constar além da denominaçâo social, a identificação do ramo de atividade da
empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
2.1. Prcva de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alÍneas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991 , às contribuiÇões instituídas a título de
substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros;
2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentaÇão de Certidão Negativa de Debito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Municipio sede do
licitante na forma da lei;

2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.
2.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a
apresentação do comprovante de inscrição e de situaÇão cadastral emitida pela Secretaria
da Recerta Federal do Brasil,
2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos termos
do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de
1o de maio de 1 943.

3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO.FINANCEIRA:
3. í . Certidão negativa dos cartórios de regrstros de Íalências e concordatas, expedida pelo
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data
marcada para início da disputa.

4. PARA COMPROVAÇAO DA QUALIFICAÇAO TECNICA:
4.I . Comprovação de aptidão através de no mínimo 0í (um) atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa quanto ao objeto da presente licitaçâo. Não serão aceitos atestados de empresas
que pertenÇam ao mesmo grupo empresarial.

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail licitacao@nsb.pr.gol .br - *rvu,.nsb.pr.gov.br
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5. DocUMENTAçÃo couelemENTAR:
5.1. Documento declarando que o licítante cumpre o disposto no inciso xxxlll do art. 7'da
constituiÇão da República Federativa do Brasil de í988, conforme o que disciplina o rnciso v
do ar1. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

5.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO 04.

5.3. Declaraçáo de inexistêncra de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representantê legal da empresa, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO 05.

5.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante
legal da empresa, podendo ser utrlizado o modelo do ANEXO 07.

5.5. Certidão Simplificada emitida e registrada pela respectiva Junta Comercial

6. Os documentos de habilitaÇáo poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competenle ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicaÇão em órgão de
imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

7. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em originais
ou Íotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.

8. As declaraÇões emitidas pela licitante deveráo ser apresentadas no original e ser firmadas
por representante legal da empresa.

L A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaÇão em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

10. Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte) que apresentar
documentação com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e
seguintes da Lei Complementar í2312006 de 15 de dezembro de 2006.

í0.í. Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa ou profissional)
apresente Certidão ou documento com a data de validade expirada, será concedido
prazo de 05 (cinco) dias, contados do momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período para que a situação seja
regularizada, tudo conforme Lei Complementar 12312O06 de 1511212006 com as
alteraçôes da Lei Complementar n.o 14712014.

1O.2. A não regulârização da documentação, no prazo previsto no & 1o da Lei
Complementar 12312006 de í5 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei 8666/93, de 21 de
junho de í993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescêntes
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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11. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos
por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, seráo aceitos por 03 (três) meses
contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida
neste Edital.
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ANEXO 04 - DECLARA O DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNIco N" 35/20,I7

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 35/2017, instaurado por este município,
que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, íirmamos a presente

em de de

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes especiflcos)

OBS.: 1) Está declaração deverá sêr emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Nova Santa Bárbara, Paraná - 9 - E-mai I - licitacao,??nsb.pr.qov.br ov.br
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ANEXO 05 - DECLARA O DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃo elernÔNtco N" 35/20í7

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N" (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - li lt cao sb r ov.br - rvrvw.nsb.Dr.gov.br
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ANEXO 06 - DECLARAÇAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO N' 35/201 7

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condiÇáo de aprendiz, a partir de í4 (quatoze) anos, em observância à Lei
Federal no 9854, de 27.1O.99, que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Cârteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: í ) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a emprêsa licitante possuir menorês de 14 anos aprendizes deverá
declara r essa condição.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail lic it ov.br - uww.nsb.pr.gov.br
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ANExo 07 - DECLARAÇÃo oe NÃo PARENTESCo

pnecÃo elernôHtco No 3s/2017

_(nome da empresa)
ono , por rntermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade n"

e do CPF no _, DECLARA, para efeito

de participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔN|CO N" 35/20'17, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em coníiança ou estatutário, de direção e de

assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,

Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e

carimbada com o número do CNPJ.

inscrita no CNPJ sob

33
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ANEXO 08 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRONICO No 35/20í7 - Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 01 , que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

* Descrição detalhada do objeto oÍerecido, mencionando quaisquer outras iníormações que
se fizerem necessárias.

IDENTIFICAÇAO DO CONCORRENTE:
RAáO SOCIAL:
CNPJ E INSCRIÇÁO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE,
AGÊNCIA C NO DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNrCO

2. COND|ÇOES GERATS
2.'1 . A proponente deciara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a

presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotâdo, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2 O prcço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigaçóes sociais, impostos, taxas etc.), cotados
separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.; REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

Nova Santa Bárbara, Paraná - .Ç - E-mail- licitacaofinsb.pr.gov.br - s'rvrv.nsb.pr.gor'.br
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ANEXO 09 - Ficha Tócnica Descritiva do Objeto

r , Fiçha Técnica Dçscritiva dg.robje.to,

Número do edital

Orgão comprador:

Especificação

Marca

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital)

Preço inicial (em R$)

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisilos
de habilitação e que nossa proposta êstá em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa ou Empresa de Peoueno Porte , conforme estabelece artigo 3o da
Lei Complementar í23, dê í4 dê dezêmbro de 2006.
Data

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mai I - licitacaofinsb.pr. gov.§1 - rv11y.n5[.pr.qov.br
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CORRESPONDÊIICN IruTERUE

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1810812017

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e da minuta da ata de registro
de preços o do Pregão Eletrônico n" 3512017 , cujo objeto é o registro de preços para

eventual aquisição de Íórmulas infantis especiais - Leite, para suprir as

necessidades da Secretária Municipal de Saúde, visando atender às exigências da

Lei Federal no 10.520, de 1710712002, Lei Federal no 8.666, de 21106/1993,

Republicada em 06/0711994, Decreto Federal no 3.555 de 08/08/2000, Decreto
Federal no 3.697, de 2111212000 e demais legislações pertinentes.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris aL dos antos
Setor de Licitaçôes

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100 X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - Ç - E-mails licitacao@nsb.ptgqy.bl - rvwrv.nsb.or.gov.br



PREEE ITURÀ MUNICIPAI DE NOVA SÀNTÀ BÀRBÀRÀ
Av. Wal-fredo Bittencourt de Moraes no ?22

Fone/Fax,043r 3266-8100

, ::'t

E-mail-: pmnsbGnsb. pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Pararjá

Parecer i uridico

Sol-ícitante: Departamento de LicitaÇÕes e Contratos

Ref. Processo l-icitatório
e]-etrônico n. 035/17 .

n 01 9/71 procedrmento preg ã ô

Pági.na 1de 2

Fora encaminhado a esta Procuradoria pediCc dc

parecer acerca da regularidacie da minuta do edrtal e anexos

do processo licitatório autuado sob o n. 01 9/71 ,

procedimento pregão eletrônico, destinado a aquisrção de

fórmulas infantis especials - Ieite. para suprimenco das

necessidades da Secretaría Municipal de Saúde.

Antes da incursão no objeto central Co presente

parecer, cabe mencionar que o mesmo está sendo produzido sob

o páreo das disposiÇÕes do parágraf o únicc.r, art. 3,:, Ca 1--.

n. 8.666/93, a qual dispÕe ser obrigatorra a aprovação das

minutas do editaf e anexos por parte da assessoria técnica
j urídica .

Escfarece-se que questÕes de cunho preliminar, tais
como a escolha da modalidade e a presenÇa de documentaÇão

fundamentaf no certame já foram verificadcs, sencio, po l.s,

esta anáfise exclusiva quanto aÕs instrumentos cie -",incu-LaÇão

do processo administrativo.

É o breve re.Iatório.

Pois bem.



PREEEI TUR.A MI'NICIPÀT DE NOVA SÀI{TA BÁRBÀRÀ
Av. WaLfredo Bittencourt de Moraes a" 222

Fone/Eax (043) 3266-8100
pmnsbGnsb. pr. gov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

$35

E-mail:

A respeito da

às claras,
i-ncumbência desta assessoria técnica,
vicio de irregularidade no edital enão sê

anexos.

Vê,

Tanto o edj-tal quanto

também ata) correspondem

princ ipiologicos apl icáveis à

a minuLa do cont I oLo .cL:-st
aos reclamos l cgais

Particul-armente, a mj-nuta do contratô (novame:te,

aplica-se a ata) ostenta bastante cIa:eza ein seus termcs,

constando. entre outras/ cláusulas que esrabelecem: a) o

objeto e seus caracteres; b) o regime de exec.rçào cu icrma

de fornecimento; c) preÇos e condiÇÕes de pagamentc; d)

prazos; e) direitos e deveres dos pactuantes; Ludo dc acordc

com as disposiçÕes do art. 54 e seguintes Ca Lei n.

8.666/93.

Com efeito, esta Procuradoria externa

favorável, à aprovaçào dos instrumentos Ce

balizando, assim, o prosseguimento do feito.

mani fe staÇã o

vinculação,

É o parecer, salvo melhor: inteiecÇão

Nova Santa -Bárbara, 18 de agosto de 2C11.

Gabriel -Llmeida dà. Jesus

Procuradoria Juridíca

Página 2 de 2



18/0812017 N4ural de LicitaÇóês Muntcipais

3116

TCEPR

Vollar

Detalhes processo licitatório

Entdêde Exêcutcra

Âno'

No l,crtaÉolcjLspensa/rnexrg b Idade'

t'lodalraiade,

NúmeÍo edital/pro.essor

2At7

l5

PÍeqão

79/70 11

I"lUNICIPIO DE NOVA SANTÂ BARBÂRA

..ur.6r provênlênrê. dê organisho. Iír.Ín..ionais/hürtrràtêr.r. dê oédl
I'rsnhrLçào Financerra

Contrato de Emprestmo

Descnçào Resumrda do Oblelo* ReqrsÍô de preÇos paÍa eveniual aquls§ão de fóímulas infanhs especrais - Leite,

pâra sr,pflr as necessrdades da Secretaià l'lunrcrpal de saúde

Éoína de Avelçáo

Dotdçào Orçãmenlária'

PÍÉío nráxrmolReíeíêncra cie preÇo -

R$_

Dala dê Lançanrento Co Edrtnl

Data dã Aberturà clas Propostàs

llOVA Data da Ab€rturê dàs PrcpcÍàs

Data Cancei.mento

0800 I 1030l034 0202733 90300ô00

74128,)O

tSloSlrl].t

o5logllo!7 DataRegistro

Dal, Rêgrstro

r8/08l2017

I- lt -.,l
CEq 4271512958,0 (tooo!tl

httpsJ/servicos.tce.pí.gov.brlTCEPR/MunicipaUAMUDetalhesProcessoCompÍa.aspx 1t1
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Poder
Executivo

Ano V

IMPBENSA OFICIAL -
LêÍ n' 660, de 02 de abril
dê m13.

| - Ator do Podlr Exêcutivo
OECREIO N." 059/2017

O PreÍeito Municipalde Nova Santâ Bárbara no uso de suas atriburço€s legais e Íêgimenlais, e conÍorme disposto na legislaçào destê Municlpio, rêsolvê

EXONERAR

Arl.lc- Fica exonerada a pedido o(a) Sr.(a) ELOINA DA CRUZ MARIINS, porladora do RG n" 3.7!É.633{ SSP/PR, do cãrgo de FAXINEIRA, lotâda nâ Sêcrêlanâ
de EdLrcáÉo de Nova Santa BáíbaÍa.Parâná, confome pedrdo protocolado.

Ârt, 20. Estê decrelo enlra em vigoÍ nesta dala, revogadas as disposrçoes em conkario.

Regrske.se p!bhque-se e c!mpra.se.

Nova Sânta BáÍbaÍâ, 18 dê agosto de 2017

Eric Kondo
Prcleito Municipal

Objeto: Regisko de píêços para eventuel aquisiçáo dê íómulas iníantis êspêciais - lêilê, para supÍir as necessidadês da Sêcrêtária Municipal dê Saúdê,

T po: Menor preÇo, por rlem.

RECEBIMENTo DAS PRoPOSTAS: das 08hC{min do dia 2z0tl20í7 às 07h59min do dia 05/09/20í7.

ABERTURÂ DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do dia 05/09/2017,

lNíclo DA sESsÃo DE DISPUTA DE PREÇOSr às 09h00min do dia 0í09i2017, por Íneo de Sislema de Pregão Eletônrco (ricllaÉes) da Bolsa de LrcitaFes e Le lóes do

Brasil, !ôELULL9ILI 'Acesso ldenlificado no ink - licitaÉes'.
Preço máxLmo: R3 74.228,70, (selenta ê quâtro mil, duzentos e vintê e oito reais e setenta centavos).
lníormâcóês Complêmênlârêsi poderáo seí obtjdas em horáno de exped ente na PÍeíellurâ Municipal de Nova Santa BáÍbaÍa, s to à Rua Walfrêdo Bittêncoun de Moíaes no

222, pelo Íonei 43-326ô-8100, poí Ema l:ID|E@QI@!§DjI!QLI ou pelo sile !4U{I9!.U!!!U

Nova Santa BáóâÍâ 18/08/2017

avrsoãÉLrcÍrÀaf
pnecÂo +Ernõ-Nrco N. ssf2or z - snp

Marco Antônio dê Assis Nunes
Pregoeiro

Ponana n'080/2017

EXTRATO 1' TERMO DE ADITIVO

RêÍêÍêntê ao Contralo no í2!1L
REF,: Processo de lnexgibilidade n' 22017

PARTES I Mu nicipio de N ova Santa Bárbara, pessoa juridrca de direilo p ubl co nlerna, inscrila no CNPJ sob o n" I5.5ô 1 .080/0001-ô0, com sed e adminrstativa na Rua

WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 nesle alo represenlado pelo Sênhor PÍeÍerto Municipal E.ic Kondo, e a emprêsa HOSPÍTAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE ASSAI

LTDA., nscrila no CNPJ sob n'77.561.934/0001-27, mm sede na Rua Manoel Ribas, 1530 Caixa Postal 93 - CEP 86220000 - Baío: Centro Assâi/PR, nesle ato

ÍepÍêsentado pelo Sí, Antonio YuiiOikawa.

OBJETO: Preslaçáo de seNços médrcos (clinico geral).

PRÂZO DE VIGENCIÂ: Mais 30 (tnnta) dLas, ou sêja, alé í8/09/2017

VALOR DO ADÍNO: Rt 6.000,00 (seis mil reais).

SECRETAR!À: Sec.etaÍia MLrnicipal de Saúde.

RECURSOSi SecÍêla.ia Municipal de Saúde.

RESPONSÁVEL JURIDICO: GabdelAlmerda de Jesus. OAB/PR n" 81.963

DÀTA DE ÂSSINATURA D0 TERMO 0E ÂDlTlVO: I 17

[ . Àbú do Pod.t

Ul-Pu
Náo há Íaa le dete

Náo há pub|cáçoes paía a presenlê dala.

Dlárlo Olicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
FJa'watlíedo ê flen@urr de [totaesn'222 Cenl]o

FônerFar ia3)3266 6100
E.Ml dr mloa@ôsbpr Oôv b.

twnsb pr qov br
hnprnsb pr 90v bÍ ponal,lranspãrenoadrano{ric âl+lêron @3oe

oclnlg1b §rEdó ry Cértíedo 0,9 râl - Ndã SônLr
Bàhe, l,l!l.ltr.? Mú44 9aÁ6!@&@160 - ÂC SEf, S -
Su ,,tn!.!.d. ó CãrÉ& do§.h qú vi§4raô atà*s dô

.iÀ h!9JiíÉl.rgdà1bdEtLfi.FÉ!'riEE{tàt

Edlção N' 1063 - Nova Sanla Bárbara, Paraná Sexta-leira, l8 dà de
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I Motlnhos I NouaPratodolguaçu

PREFEIÍURA MUI'/lClPAL DE MATINHOS
EsraDo oo PARANÁ

avrso oE LrclraÇÃo

TOMÂOA OE PREÇOS N" 0042017 - PMM

OBJEÍO: 
- 

CONTRATAçÁO DE EMPRESA PARÂ REFORMA Ê
AMPLLAçAO DÂ ESCOLA PROFESSORA CAETANA PÂRANHOS,
com as carcclerislrcâs e espeofcaçoes consLanles desiê Edrtal.

ÂBERTURA OÂS PROPOSTÂS: Em 11 dê sêlembro de 2017, àô

súMULÂ oE PÊDtDo oE LtcENÇA PRÉvtA
O MDnicÍpio de Nova Prata do lguaÇu,Pr, CNPJ 74.103.444/0001-05,
tôrna públco quê êslá requerêndo lunro ão lÂP, lnstrtulo Ambre.tal do
Para.á, PedÉo dê LrcêôCa dê Prevra Dara Darcêlãmênto de sôlô,
pâía Íins de lotêamênlo Rêsidendal, dênomrnado Guilhermrna dê
L mã Soares â ser iôstalâdo no lole íu.êl 34-A da qlêba 96-FB, com
24.200 00 m, srtuâdô no Mlnrcipo de Nôva P.a'a dô lquaÇu,Pr

76909/2017

I Noua SontaBárbara

09:00 horas na sêde da Prefe tlrâ de Mai nhos, silo à Rua Paslor E ias
Abrahão, n o 22, Centro em Malinhos, Eslado do PaÍaná, onde pôdêrá
ser obtrdô i.Íomâçóês complementâres. no hoíário das 08.00 às 1r 30
e das 13:00 às 17 00 horas, de sesunda a sextajerÍa, íonê: (41) 3971-
6003/3971S012/3971-6T 40 ê Íar: (41 ) 3971-ô013.

VÂLOR MÁXIMO GLOBÂL: RS442.466.35 (quatroceôlos e quareila e
dors m,], quatrocenlos e sessenla e se s rcars e lrinla e o.co cêntavos).

À\ IS(I DE LILIT,AÇÀO
PRECAO ELFTRONICO N']5 ]UI? SRI
obj.to: R€aBtro de preços Dr.rcv.rúrl rqtrRiçIode íórbrúlos iní.rtis rspr.i.is-
hn., p.r. suprlr.r íec6ridr.let d. Sêcrcr{rl! tÍunicip.l d. §úúdc.
lioor \lenôr prêço, pôr neh
REaEBI\íE\_TO DÀS PROPOSTAS das úShúl,m,r do Jrr ll {)à 2017 às l)7hign,r

^BFRTUI-ÀDÀS 
PROPOSIAS dd 0th00m n a' CrShJenr'n !o L[a 0i 09 ]r)17

t\ialo DAsEssÀo DE DIspurÀ DE pRECos: ir oghoomib do dir 05/09/201?,
pdr neiô de Ssrc a d. Pregào Él.trô.ico (lic lçõ€i)d, tsolsa dc LrcnaÇõcs e L.nõei
do Branl. \11§ l\ lur! br"Àcesso Uenn6cado no lml- Lrcrraç&s'
P'(,n ná\rmo: Rt 71128,10. O.knr. c qurrro 6il. du.cn.or r \ibr. r oiro ,êrir c

lúIIrIlÓ ÊllllÍt pderãô *, ob"dâr em hoÉío Je eÍp.d,cfrc ná lre'
lcrluÍa \(unicinaldc No\a Sanra Bád,aÉ. í1o à Ru! Nàlficdo B,ncncoun rlc M.úc]
n" 2ll, rclo fonc 411266 8lfir.pôÍ!,marl i[!!«tr.]irn\nfÍro!llôunrk,\ .\s!

\o!! S E BáÍbaÍa. l8 08 l0l?
\laÍe. anrónrod. \\\L \un*

7739712017

PRATEITURA }'U\ICIPÁL tIE ORI'I(;I]EIR\
PREGÀO PRESEIcI^L,'096/r? (úêno. n.(o por irem)

obl.!o: AquÀ,çào dc úl (úúa) Cam,onerr nova (O() r.ô n,odclo l0l7l0ll
ú,rlomadae,n âmbülánciaqursêrÁu'ilizadrpelasescrrnd muírc,pal(lc súde
conÍome resolução SÊSA.'.llt l0l4 APSLS

As crtantes ntêíessadâs deveráo píotocolaí seus envelopes
devdãmente lacradôs rmpretêÍlvelmenle âié às 08:45 hoías no
Depanamenlo de Proloco o no endereço acrma menconado. Náo seÍá
aceio o encam,nhâmênto de pÍoposla comêrcial e dôcumenlos dê
hab lação por vra postaL ou por tíansporladoía.

O edrral enconlÉ'se a dlsposrÉo no ponal www malrnhos.Dr.aov bí e
selordê lLcitâçoes na PrcÍeluía M!nrcipaldê Matnhos

Marrnhos 17 de agosto de 2017

Janêre ds Fátima Schmitz
Pres,dente da Com,ssão Permanente de Llc(açáo

7730112017

I ortiguctua

I Nova Esperança ilo Sudoeste

\IU\ICiPIO DE i\"O\ A ESPERÁ:.JÇA DO SI,DOESTf,

EDrr\r- DE pRt]cÃo pRfs[\ctAL \_'s?I0r7.

O VL"'ICiPIO dc \ôvr Esp.rrDçe do SudGíe/PR, Lom! púbhcô qud àj

09 0ú hoÉs do da ll d. aeoío de 2ú17, na P tenm Mun,c,pal, no sclor de

lrc açô.j, real%E lrl'açào M môdâlidade Prc8ào Pre!€nchl, do lipo mcnôr

LOlE OBJETO QLAN.
TIDADE

VT\LOR

loT.tL
PR-,\ZO

(DtÂs)

I C,L\'ÍNrlÀO
cAÇ\\{BÁ

B,\SCLL,NTES 6X'I

(rl 285.000.00 90

ESCAVÁDEIRA

HtDúuLrcÂ
0l lr0 000,m 60

l ROLO

COMPACTADOR

VIBLATóRIo

AUTOPROPEL]DO

0t 130.0(N1,00 60

1nlotuçõer e c5clarccimeíros relauvos âo êdilal, modclos . dnexos podcÍào

sr solrnados lunro ao P.eBoêiro do \lunicípio de :iorr lispêrrn§. do

Sudesrel P.rrni, Br.sil - 'Ieletorcr (0a6) 354ó-ll+r - E-mril
licir.caons@gnsil.com. r\ Pasrâ Técnica- con) o inrcro r.ôr dô Edtral e

scus Bpec'iros Dodelos, âdeidos e anexôj. podcrá Ér exannada no

rsuinre cndeeço M ÂtcDrda I8Eçu, n'750. CenLro, CIP lti6]5400. Norà

Esp.a.ça do Sudo.ne, dlr oti 00 às I I l0 à! ll l0 às l? 10 hóos

:\_or, f,speronqr do SudGíc, PR, lE de a8oíô de 20ll

PRI]COEIRO

DIRCLU

BO\r\

Rcalizâçàô: dra 0l/09/2017 is 09:30 ho.rs

\ol.: Or Edirais cnconmd-* dtsponneis à consulra. En'ú,Emcntc- na sôdc ü
pElcrlú _h!!__lll4leautDrAggqú \lÀiôÊs infomaÇes peh rclct'ônc

{12) 1277-llEE OíiElern Pr, lSdeAgosrode20l?

Uarcrúc dr Cru?
Rôsan! Ape.crda Ahqo Cúdoso

Andildo sê'gô
Prcgoerroi Munr.ipair

D,orsenes I-Àú'ndo
PredidenLe de Co Nsão

771A7nOl7

I palnas

Á!'lso DE LtclrÂÇ-io
(Lein'8 66691,aí 21, Ler lcri20r:01)l)

PROCESSO N. I I5/2017
Uodrlidrdc dc ricÍrçãor PREGiO rt-E'[RÔ\ICO PÂlL.\ REGISI Ro DE

PREÇOS \'61/201?
o vunicípio dc Palmâs, I's'rdo do PnÍrná, roma pubLLcô aos

nrcressâdos quc realzrá prÉesso de lc ação nâ ôodâlidadc de PLÊG-\O
tit,ETRÔNtco patlÀ RfctsrRo DE pREÇos n".6t/2017. c co tome
cipê.r6caçõc! d.sre c.í.úú Ms côndrçó.\ fiEdar no EJ al
\.úô a lrcrBçào do-tipo'IlEIOR PREÇ() Pí)R tTEnr".
t'iICIO DA SESSAO: 09rl5 do di.01/091017r
CREDET*CIAIIENIO: d.s 08h00min do di.21/08/10t7 às 08h00mú do
d'. 04/09/201r, com r BLI-.rr$és do sirc W§'iv.bll.ompr.s,org,br
\tÔD{I,IDÁDE: PRECÁO ELETRÔ\ICO PÂRÂ REGISIRO Df
PFECOS,
t lPO DE JULCÁIIE:-TO: \IE\OR PR[C() POR ITE\Í-
OBJETOT n.gisrro de p.ecôs p2n rquidçto de trr.lrri.ir €lélrico! p!.r
ilúmitreçio púhlic. , conlomr erpecificnçõ.§ àrexas ro A al
Rtr'Éda do cd,rÀ|, Local paÍâ iDiomaçõ.r D^i§o dc Lici:a9ôc: A\..'d,
Llc\êlând'a, n' i2l, Ccnrro, Palm' Plt, relelonc l.16l i:61 rí)(r) Sne.

»!-pl!I!.l!Í.9!!-!! e r. mbé d p€ló suporlc dâ BLL (.r I ) 30.{2-9909.
Palmd,0l08l0l7.

Er.nrl.la Pdc Ol'vetra
PrcgociÍd

(l)ccrcto I ll)l2017)

77329t2017 77266n017



rr^ n!Éü! rFr§ fo(m üór
§3$1n€luN@: mÊrr'ol.cÍ
D) O U3INvlr r lgqram rof 0 |

vdrJrNnhtYnNünlp3s - rür'r0
lnl(IY 'O^llrIXm 0YCü9 - Í0
.q^ qr-§l!-4.f,s toÍm utt
)Ôt^Yl§ sotmo - mu6ro6rr
[Íu o ü!tü{Y}{-rrElm'rofor i
tYüJNnn ürvJsYm-túo :
,ül«rY - oilmqll€ o.Y9.lto.- to .i

--.-qnrg3 olit$ aolü sot :

of, 3g'IYUEIYII-úUO'6 ((
Nt{aOÜrlNvltiitGtm't9fa
1YdlclnnulYJ{g§-Ío'o ;
r{l|qv roÀunaElx3mlo -r0 i
qÀruÀ toúoel q-.O fotq) $ó ;

1r^r5 'No§sdd - m rlr 0ú ( t
0sl€ o lEJrlvüt : li0fiiur,fzr
lrcdrÍntttçI3lb§i'úo
itN0{ov - o^uílExr oYDto' o
rllr[)qT0rq4F!âlm 0},
ryortryuuu-úo rrúvr
Íuixls v ErNvH -0rEmzzlro
r$r{rúY,!t úwJ,aH§ -; rúú
SIN)IKIY' ONU}}II?OY!»IO : [0
süO iogpDrfryI m ,t0
rqs?diIsíüuib 

jüry6rúit
0 a $dYrnSíU- 0@'últl'10
il§tfltlgv vg Yrüuí-E§- lo'r0
§NlEv - o^uÍErx3 oí9r9 =ro

rc iüÍ&i ;riià{iliiWsrçs
' 
o#O ü.ü.lyÍ.rtlt...l.vtrF.
' ... .', --.1,-'.JY,Jlltlí?FÇlellôrnrq+FnÇ
F[H§rsrüqF,s€.#,.o-

';.{:;.iXl
9ttl!4qFreD-rl hr

ra-àã i!Í! r!, 'ba{st{}:xr
9'TVd

? qúÇrvl *ãr
ll4ltE

-ryDX qta
ar(E .D-d+il lata arÉs eeN

t-§rqÇÉ,E q'.? .r+,nú
.e--.aFdT..rTâa&!Çtqg

;i i+.. ...i$ítt{!tr.LqlryH " i. J..1-.,

raE €l{ctrflr
aarta .g ts t€I..íá!F, +

jÉà,
fi olvüDct

. BÇrrfqr}q -hiiaraA j.'. zlalIqldli9t-.rP!8 rrEs r.4a
d'mT-lrror Ú'm c -Epltrí

'{J r$t Qt ti..lÉaótlts .Qxro F oooFoo,oo tG'o6 E c -0rE
iqãxtF'r|UrEltq,FFrbtsptlrlít+-FftlEàz! ú
; r { ri.i t{ r. ;, -ltfiríl.Iri.Ê-nÍD,t.§.-r(,t*Êr#ÕÊiaíríi.ÉEás - tc

Ç .ltrt . .tÉ (EE, Ír .D Ct ollt d, qo ranar çaçcreiqrn
q-'Ea úr o E! aü {!ô - ert qo ap trd , j in,

@mt .' lviol m 0m c
6trr.l .ÉÉr(, r- Çã.d Çd qE -"_@,-ú!t ta t c 9rr

ÇirdQrEçd.tr4 - W @'Ut r<t
. o!I5n?!!E- rÚF-F=td'r:i -(:!,

: , sjr,:,i : j r, -_ _: i {_.rrrrJB. i.rr 1ir{Jh€orm.tErd
aalrElrt.l.-lrE-c.qÉlqDcx.-r Erd.EE!-
aEra! >-rrlt-lE rtr[u!ta,.tt!-Eã.crE?
-..U3Ugt€ {}!ETrÉÇIrrI_rFt.-a+rr,GÊ'.í, a

úttE-- -cr.!u.tarag --Bt-ra.}FEixígÀ: . -g ;r-1',â" .':.-i J ú.'t:\. , 1iEIÇodt EFP.ltÉu
trrtal B'doE!+!prrr'ttÉtEtIvGÉIE .irrts

, ,:,t:_íluaD.*d-r!,.í. i;. +

I llu âo
É? rt rããçll u[dr9qrFÊÊlr^âeodrf,leí
rEl.qlÇ)Zt Edrq*íE'tUEEolS] r.-'tr.tooorâtoff r'tz .u
:iI|raE lir.r*!p,!dÇrrqrlt!e.r'!ÉDrqlu x)snu.rrylr

trcrNÍlr{
[(IY-o^uNqfi

h ltt'4118[:l I l?0m-lzt't0
moEltlv Y{ffiB'' roütl
,úvjo^lutaExroYurp' 00

ã?"-"f!+c:t r*",

'iqt§ ErF+'+r-iil-§-r --- --

ôÊr.u o

;r_/!iut,' . --...,' r'-e'- -.

,ünl]frd " ,:BÂON

irwtrfl uff iffi 'q üq#s fl mt@ nil olel d

i.
LI t-í

660

t9-:oÉFs"

.ptI

úi

o

1



I.tli
PREFEITURA ÍMIJNICI PAL lCr'

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDo oo PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO NO 35/2017 . SRP.
Procêsso Admlnistratlyo n." 07912017

Objeto: Registro de preços para êventual aquisição de Íórmulas infantis especials -
Leito, para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde.

RECIBO DE RETIRAOA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço mmpleto), retirou este Edital de Licilaçáo e
deseja ser informada de qualquer alteraÉo pelo e-mail
Á/i U/i i ALÍr ra Ní. É (.i llúi- 1tA t(- [r. /t.i ou pê lotel/fax: 4. ::LtC.lCt:

llttlr ", Drtrz f:riJJ4 P , aos ,i! t eL. tzott.

;.'\lirl.iúlr l.l0vÁ F,iRt'lA llS! lÍnÀ
rr, r ,ir,241 !r:;a,ii.1:

i,,j ril:,;eilúrlli'c;ri,rin!,llt ..e.Ía
l ,; l:ü'C,i Àúri Sl.1 iáí!:,r PR

bo adronizado da Empresa

)

Rua Waltiedo Bitlcncoun dc Moraes rf 221. Ccntro. t 43. 32ó6.8100. )'{ - 86.250-000
Nova Santa Bálbara. Partná - E - l,-mai I - licrtacao(iqnsh.M.goy.fu - rvww.15§.pr.gov.br



=§ PREFEITURA MUT.IIC]PÂL :i 11
l,*ii NOVA SANTA BARBARA

!:._ ESTÁDÔ D(I PAÉANÁ

Processo Adminlstraüvo n." 079/20'l 7

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de fórmulas infantis especiais -
Leite, para suprir as nêcossidados da Secretárie Municipal de Saúde.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Emprese Nutrição Original Ltda - ME, CNPJ 18,600.770,0001-69, endereço Av
lnglaterra, 123 Jd. lgapó, Londrina - PR retirou este Edital de LicitaÉo e deseja ser
informada de qualquer elteraçáo pelo e-mail vsilvaúDnuÍicao-onqlnal.com.br ou pelo (43)
3351-5027.

Londrina, aos 25loal2o17

Cail'o4t'l
arimb adronizado da Empresa

--\s:

.rí

l$xü*^"

)

Rua WalÍiedo Bittencouí de lt'loraes n'222, Certtlo. t {3.326ó,8100, h.i - 86.250-000

Nova Sirnta Uárbara, Paraná - tr - E-mail licitaciro t)n ot .ltl - rvu,rt. n ,rr lrr
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E-mâil de lsmwêb - Soluções para lnternet - IMPUGNAÇÀO PREGÃO ELETRÔNICO 35/2017 tuC: ELAINÉ

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

:32

,(i, gl'

rMPUG NAÇÃO PREGÃO ELETRÔN rC O 35t2017 A/C : ELArN E
2 mensagêns

Vanêssa Silva <vsilva@nutricao-original.com.br>
Para: licitacao@nsb.pr. gov.br

24 de agosto de 2017 17.48

Boa tarde, conÍorme côntato telefônico com Elaine no setor de licitâção, segue impugnaçâo por email conÍorme
consta em edital no item 9. A mesma também foi enviada pelo correio para protocolo. Aguardamos retorno.

V nr::i;i.r l; i li, í;
Adft lôl!tIdtiv() Flír(rn(eir(]

4r 9'1 40.5030' 4l 3551 5097

nova santa bárbara2.pdf
238K

Setor de Licitações - Prêfeitura Municipal dê Nova Santa Bárbarâ
<licitacao@nsb.pr.gov. br>
Para: Vanessa Silva <vsilva@nutricao-original.com.br>

Bom dia,

Recebido

Att,
ITexto das mensagens antenores ocultcl

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor dê Licitações
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
TeleÍone (43) 3266-8100

,rÕ
I I r-.1 1 1', ,.]

25 de agosto de 2017
08:02

hnpsJ/mait.googlê.com tmai/utOt?ui=2&ik=1463514Md&jsver=UEEMÍ4rGCSM.pt-BR &view=pt&search=rnbox&th=15e 190êât0306f37&siml=1 5e 111
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NUTRIÇAO ORTGINÂI LTDA - ME
CNPJ: 1 8.500.7701000 l -69
AVENIDA INGIÁTERRA, 123 LOJÂ 2 CEP:86046400
TEL: (43) 335t-5027 LONDRINA-PR

PREFEITURA M UTIIICIPAT
DE I{OVA SANTA BÁRBARA

seroR DE UCtrAçóES E CONTTA?os

A; 
IMPUGNAÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁNSARA - P N ;

Ar. Sr. Prego,eiro Marco Antônio deAssis Nunes
Ref.: PREGAO ELETRONICO N"3512017
Prezados Sen hores:_

PRorocoLo Nrj4J-kzll

A NUTRIÇAO ORIGINAL LTDÀ , pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob n" 18.500.77010001-69 , com sede na AV INGLATERRA , 123
telefone 043-3351-5027, na cidade de LONDRINA, estado de Paraná, por seu
representante legal adiante assinado, vem, por via da presente, com fundamento no
artigo 41, parágrafo 1" da I-ei n.' 8.666/93 do instrumento convocatório, apresentar
imousnacão ao Edital para os lotes 5 e 16 referente âo certame licitatório processado
na modalidade Preeão eletrônico sob o n'35/2017 conforme o que expõe, requer e

fundamenta a seguir.

I. SíruTESE DOS FATOS

O Município de Nova Santa Bárbara desencadeou licitação hiblica na modalidade de

pregão eletrônico e pelo tipo menor preço poÍ item. visando:

1 - OBJETO / JUSTIFICATIVA:
1.1 - A presente licitaÇão destina-sê ao registro de preços para eventual aquisição de
Íórmulas inÍantis especlals - leite, para supriÍ as necessidades da Secrêtária
Municipal de Saúde, de acordo com as características descritas neste TeÍmo de
ReÍerência e demais anexos.

De acordo com o anexo I do editâl na palte 2 especificação dos serviços: os lotes 5 e l6
estào descritos na seguinte maneira:

Lote 5 :
1 -7271 -Dlela alrmentar lsosource Soya Fiber 1 .2
CAUI\,41 '1 000 Alta hospilalar, dieta padrão,
normocalórica, normoproteica, dieta com
Íibras, sem sacarose, sem lactose, sem
glúten, dieta por sonda, desnutrição, diela
líquida, dieta domiciliar, nutriÇão domiciliar.
lsosourceSoyaFiber é uma fórmula líquida
nutricionalmente completa normocalórica,
normoprotéica e normolipídica com 1 00%

a e acrescida de fibras

oArA::áog§HsR c

1i3 i151.5ü2'/ I tl,. ln9.,icrr.r, 11?-l I i.

roteína de so
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Reg. MS: 6.6320.0006
Validade: l2 meses
Procedência: Nacionai
Marca: Trophic Fiber
Fabricante: Prodiet Nutrição Clínica Ltda.

1C5

Além do Trophic Filrer pode errtrlr dietas de outras marcas para atender o edilal corrro
pol excnrplo o Nutri Enrcral So1'a Fiber.

No lote 16 com o produto: Trophic Infant de 380 grs com o segurnte descritivô

Alimento Pediátrico Nutricionalmente completo para nutrição enteral ou
oral, com densidade calórica de 1,0 caloria por mililitro e distribuição do
VCT de l2Vo proteínas (31,0 g /L), 53Vo de carboidrato (130,0 glL) e 35ok

de lipídeos (39,011-) l4%o TCN( . Formulado com um Mix de proteína
animal contendo; 617o Caseinato de Cálcio, 28Vo Proteína Isolada do
Soro do Leite e llVo Prcteína Concentrada do leite. Isento de lactose e
G1úten. Relação calorias não proteicas por grama de nitrogênio de 180:1.
Apresentação: lata de 380 g. Sabor baunilha. Volume final de 1.800 ml.

Reg. MS: 6.6320.0010.001-2
Validade: 12 meses

Procedência: Nacional
Marca: Trophic In fant
Fabricante: Prodiet Nutrição Clínica Ltda.

O TROPHIC INFANT apresenta em sua embalagem igual número de
porções comparado ao produto em que o edital se refere, ou seja, não

altera as necessidades nutricionais do paciente. A nossa embalagem tem
uma diferença menor que l|Vo, o quLe não interfere ou prejudica a disputa.
Para que possamos participar do processo, sugerimos embalagem a partir
de 380g.

Está claro que não é somente o Isosource Soya Fiber e o pediasure que podem ser
utilizados e que o edital esLí direcionado para marcas específicas de
forma irregular.
Todas as marcâs quc podem atcnder o ediúal tem o direito por lei de participarem
dessa licitação.
Assim da mesma forma deve proceder os profissionais da saúde, receitando dietas com
â mesma composição que possam atender aos pacientes do município e não direcionar a
marca.
II - Do Direcionamento
Desta fomra, para a licitação como um todo já é possível prenunciar os licitantes
vencedores: aqueles que detêm as marcas específicas previstas no Edital.
A quesrão se revela quando os itens mencionados são monopolizados por fabricantes
especíÍicos, sendo eliminada completamente a com petitividade, pois que estão atrelados
a produtos de exclusividade de um único fomecedor.

A NUTRIÇÃO ORICINAL possui interesse em panicipar do cerrame, com as dietas da

,;3 3351 .5A27 I rl r. lr;rri.r;i, r-. I I j I ,
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marca PRODIET, pois é fornecedora de produtos que atendem as necessidades destâ

administração: , Trophic Fiber para o lote 5.Ilophic infant para o lote
16 . Todavia, o Edital, como formulado, impede a real competitividade entre os

interessados, ofendendo, sem disfarce, os princípios que orientam toda e qualquer
licitação.

Data máxima vênia, não há justificativa técnica para esta precisa especificação,
compreendendo-se que o Edital vem a limitar o númêro de licitantes, tendo em vista que

apenas um fornecedor/distribuidor pode atender a tal especificaçào.

Note-se que o § 5'do art. 7" da Lei n'8.666/93 é

Explícito ao estabelecer que:

§5n
bens

É vedada a realização de licitação cuio obieto inclua
e servicos sem similaúdade ou de marcas.

características e esoecificacões exclusivas, salvo nos casos em
que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o

fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime
de administração contratada, previsto e discriminado no ato

convocatório.

CONTRÂTAçÃO MAISDAIII. OBRI(;ATOREDADE
VAr*TAJOSA

Sabe-se que a licitação se impõe, fundamentalmente,

de molde a exigir da Administração a contratação mais vantaiosa. Sob a projeção do

princípio da aconomicidade estaÍão proscritas exigências que não sejam relevantes ou

necessárias a uma segura execuçáo do objeto. Se não houver utilidade e necessidade na

adoção de certa exigência restritiva, o seu estabelecimento provoca a redução ilegítima
do universo de ofertantes, com nítido prejuízo à competitividade no ceÍtame, ofendendo

a economicidade.

Para melhor atender ao princípio da ampla Competitividade e da escolha da proposta

mais vantajosa seria necessário que o edital apenas discriminasse as caracterÍsticas

mínimas dos produtos que pretender adquirir, não incluindo exigências que culminam
na diminuição do número de participantes ou de bens a serem ofertados à

Administração.

Esta violação acometida pelo Edital implica, sobretudo, infração ao princípio da

isonomia entre licitantes. Naturalidade, da sede ou domicíl.io dos licitantes ou de

qualquer outra circunstância impertinente para ao específico objeto do contrato;

Veja-se, nesse sentido, os ensinamentos de CELso ANToMo BANDETRÀ DE MELo:

"O princípio da igualdade impüca o dever não apenas de tratar

isonomicamente todos os que afluírem ao certame, mas

também o de enseiar ooortunidade de disputá-lo a

qualsq uer interessados oue deseiando dele oarticinar.
podem oferecer as indispensáveis condicões de gârantia. Ê o

I Ê,r. lircllrr crrr , i ::-i I I,
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que prevê o já refendo art. 37, XXI, do Texto Constitucional.

Aliás. o § l' do art. 3" da Lei 8,666 1roíbe que o ato

convocatório do certame admiÍa. preveia. inclua ou tolerc

cláusulas ou condicões capazes de frustrâr ou restrinqir o

caráter competitivo do
procedimento licitatório )."'

I t1,.,. lrqi.-.t,:rro ill: I

Por isso, o Edital é inválido e deve ser corrigido.

IV. CONCLUSÃO
Mais que demonstrada está a inexistência de espaço para a restrição da competitividade
do ceÍame, através de exigências que convirjam para um único produto produzido por

somente um fabricante. Embasando tal argumentação, transcreverâm-se inúmeros

opinativos oriundos de doutrinadores da mais elevada estirpe e também os julgados dos

Tribunais mais especializados.

Diante do exposto, requeÍ seja acolhida a presente impugnação e julgada procedente

para que a Administração híblica retifique o edital nos termos propostos acimx.

A NUTRIÇÃO ORIGINAL prenuncia e informa que a manutenção do Edital com estas

condições restritivas conduzirá o certame a uma dramática redução no universo de

ofertantes. Se tâl se conÍtrmar, haverá responsabilização administrativa aos envoh'idos,
pelâs instâncias competentes.

Nesses termos,

Pede deferimento.

l-ondrina, 24 de Agosto de 20 I 7

GISLAINE ITRAMARO DE ALBUQUERQUE
cPF 048.145,139-09
NUTRICIONISTA

' lt4ELLO. Celso Antônio Bandêira. Curso de Direito Administrativo. 13a Ed
São Paulo: lJlalhelros, 2001. Págs. 4771478.
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Lote 16 :
'Í - 6476 -Nutrição completa e balanceada oral ou
enteral para crianças de 1 a.10 anos.
Suplementa: Cálcio, Ferro, Acido Fólico. 86
e 81 2. lndicada para crianças selelivas e/ou
inapetentes entre 01 e 10 anos de idade.
Distribuição energética: 12% de Proteína,
53% de Carboídrato e 35% de Lipídio,
sendo 15% de TCM. Contém DHA e ARA,
prebiólico e probíotico. Sabor Baunilha,
Chocolate e À/orango. Densidade calórica: 1

Kcal/ml. ApresentaÇão lata 400 gÍamas

O Lote 5- r.\tá (otlt o dtstt'iÍivo 100 Vc tlitztir»mdo ptttu umú únitu muru:u: lsosouttt
Sot'u F ibar do luborotório Nestlé, sem ordetn judiciul,

Lote l6 (stLÍ a\n rt descitivo tlirctir.»ado l)ont unu únicn rruft u: Pedit;trrt tlo
I tr lt o rtr I ri r i o,1 b rtÍ t, .s e t n o rdem.j udi cia l -

No entanto dianre da solicitação e tendo em vista que o edital não fala de mandado
judicial a empresa Nutrição Original , questiona:

" conÍorme disposto na lei federal que rege as licitações enr tírgão.s
públicos quando ntío fui mandado judicial, existindo produtos similares no merctdo os

objeÍos conslantes dos desciÍivos do edital niÍo podem ter direcionamento de murcu.
Sendo passíveis de impugnação e /ou ações no ministério público.
Aguardamos cLs suas considerações para definirmos as nossas ações sobre esse

processo junto oo nosso jurídico.

O edrtal tem como referência os lotes 5 e l6 com marcas direcionadas.
Dessa forma é certo que os componentes estão descritos de maneira específica,
sendo o fornecimento também de fabricante específico, o que gera restrição na
competitividade do processo licitatório e o mais grave, sem constâr a ordem
judicial no edital ou receita médica.
O nosso setor juídico e os nutricionistas da empresa analisaram o edital e foi
constatado que outras marcas atendem o edital. Sendo assim solicitamos autorização
para pârticiparmos:

\o lolc -5 com o produto: Trophic F-iber conr a seguinte descriçàr,

Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral, com densidade
calórica de 1,2 calorias por mililitro e distribuição do VCT de 15a/o

proteínas (45 gfi- sendo 557o câseinâto de cálcio, 30Vo Proteína isolada
de soja e líVo Proteína Isolada do soro do leite), 557o de carboidratos
(160gfi- sendo 100% maltodextrina) e 30Vo de lipídeos 399fi-). Formulado
com um mix de proteínas animal e vegetal, isento de sacarose, lactose e
glúten. Fonte de fibras alimentares com 507o de fibra solúvel e 50Vo de
fibra insolúvel, fornecendo um total de 15 g de fibras alimentares/L de

dieta. Relação calorias não protéicas por grama de nitrogênio de 140:1.
Apresentação: Tetra - Pak. Sabor baunilha. Volume final de 1000 nrl.
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NUTRIÇÀO ORIGINALLTDA - ME
CNPJ: 18.500.770/W149
AVEMDÀ INGI"ATERRÀ 123 LOI^ 2 CEF: 8604&000
TEfr (4!) 3351-50t7 LONDRINÀ-PR

IMPUGNAÇÃO
Al
PREFEITT,IRA MI]NICIPAI DE NOVA SANTA BÁPNETUq - PN
At. S. Pregoeiro Marco Antônio de Assis Nunes
RCf.: PREGÃO ELETRÔMCO N"35I2OI7
Prezados Seúores:

A NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA , pessoa jurídica de direito pnvado, inscrita
noCNPJMFsobn' 18.500.770/0001-69 , com sede na AV INGLAfERRA , 123
telefone 043-3351-5027, na cidade de LONDRINÂ, estado de Pararuá, por seu
representante legal adiante assinado, vem, por via da presente, com fimdamento no
artigo 41, panigrafo 1' da f€i n.' 8.666193 do instrumento convocatórío, apÍesentar
impugnacão ao Editál pan os lotes 5 e 16 referente ao certame licianório processado
na modalidade Preeão eletrônico sob o n'35/2017 conforme o que expõe, requer e

fundamenta a segurr.

I. SíUTESE DOS FATOS

O Municipio de Nova Santa Brirbara desencadeou licitação Pública na modalidade de

pregão eletrônico e pelo üpo menor preço por item, visando:

1 - OBJETO / JUSTIFICATIVA:
í.1 - A presente licitaçáo destina-se ao regisitro de preços para eventual aguisição de
fórmulas infantis especiais - leite, paÍa supÍir as necessidades da Secretária
ilunicipal de Saúde, de acordo com as c€lraclerísticas descritas neste Termo de
Referência e demais anexos.

De acordo com o anexo I do edital nÃçnrtte2 especificação dos serviços: os lotes 5 e 16

estão descritos na segurnte maneira:

Lote 5 :
1 -7271 -Oiela alimentar lsosource Soya Fiber 1 .2
CAUML 1000 Atta hospitalar, dieta padÍáo,
normocalórica, normoproteica, dieta com
fibras, sem sacarose, sem lactose, sem
glúten, dieta por sonda, desnutriçáo, dieta
líquida, dieta domiciliar, núriÉo domiciliaÍ.
lsosourceSoyaFiber é uma fórmula líquida
nutricionalmente completa normocalórica,
normoprotéica e normolipidica com 100%

a e acrescida de fibras

q
,{5l

ina de so
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Lote 16 :
1- 6476 -Nutriçao completa e balanceada oral ou
enteral para crianças de '1 a 10 ânos.
Suplementa: Cálcio, Feno, Ácido Fólico. 86
e 812. lndicada para crianç€s seletivas e/ou
inapetentes enúe 01 e í0 anos de idade.
Distribuiçáo energética: 12% de Proteína,
53olo de Carboidrato e 35olo de Lípídio,
sendo 15% de TCM. Contém DHA e ARA,
prebiótico e probíotico. Sabor Baunilha,
Chocolate e Morango. Densidade calórica: 1

Kc€Uml- ApresentaÉo lata 400 gramas

O Lote 5- .lf \rtlÍlr,a) l(ll) "',, Jtritl)ittt.t,, l..tttt ; ,;711 ;1;; ,-, ))lilt'(L!; 1.\t)\ttltr.L
' \.'.1À:. '1 777 ,,,i/. 'r; ,,7,

LOte l6 ..trr.r,rri,t tlt'SCrllt() t/t)!(lt)llLkl( ", 11\; )/11t1: litnrit nl ttLt; j'r'Lltr,'t', ,tt)
. t.. ..i ) r, ,, r. r, ,.nl(nt lutliLiLti.

"Lr 
lrrle -i arrrlr \j r'rr()JLrl(r 1ro1li11; 1116at com a sc::irinte'descttçi,,

No entanto diante da solicitação e tendo em vista que o edital nâo fah de mandado
judicial a empresa Nutriçã6 Qlisinal , questiona:

"conforme disposto na lei federal que rege as licitaçõe.s em órgãos
públicos (luondo não há mandado judicial, existindo produtos similares no mercado os

objetos conslantes dos descritivos do edital não podem ter direcionomenlo de marcu.
Sendo passíveis de impugução e ,/ou ações no ministério púhlico.
Aguardamos os suos considerações para definirmos as nossas ações sobre esse

proRsso junlo do nosso jurídico.

O edital tem como ÍefeÍência os lotes 5 e l6 com marcas direcionadas.
Dessa forma é certo que os componentes estão descritos de meneira específica,
sendo o fornecimento tsmbém de fabricante especíÍico, o que gera restriçâo nâ
competitividade do processo licitatório e o mâis grave, sem constâr e ordem
judicial no edital ou receita médica.
O nosso setor jurídico e os nutricionistas da empresa analisaram o edital e foi
constatado que outras marcís atendem o edital. Sendo assim solicitamos autorização
para participarmos:

Alimento nutricionalmente completo pam nutrição enteral, com densidade
calórica de 1,2 calorias por mililitro e distibuição do VCT de l5oÁ
proteínas (45 ilL sendo Íi7. crscinrto dc c{lciq 30% Protcfor imtedr
dc soie c l5'/o Proúche Isobde do som do hitc), 55Yo de carboidratos
(160g,1L sendo 100% maltodextrina) e 30o/o de lipídeos 39gL).Formulado
com um mix de proteínas animal e vegetal, isento de sacanose, Iactose e
glúten. Fontc dc fibrls dhcntrrcs com í)Yc dc fibre solúvcl e í)7o de
fibn insolúvcl fornecendo um total de 15 g de fibras alimentaresil de
dieta. Relação calorias não proteicas por grama de nitrogênio de 140:1.
Apresentação: Tetra - Pak. Sabor baunilha. Volume final de 1000 ml.
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dieta. Relação calorias não protéicas por grÍrma de nitrogênio de 140:1.
Apresentação: Tetra - Pak. Sabor bamilha. Volume final de 1000 tril.
Reg. MS: 6.6320.0006
Validade: 12 meses
Procedência: Nacional
Marca: Trophic Fiber
Fabricante: Prodiet Nutrição Clinica Ltda

\lerr .ltr iirrf ill. i rlrer irrrtle cntrar dtctâs de outras marcl\ I\iir.l irianLler o ;.irirr' a,,nrrr
,r,t . \jltiri!) ir ...utii i :l!litl \()\a l:iber-

i.la aie 14, .c'x ! :-.,,lrior Irophic Infant de 380 grs ccrn o segL,irte aescritrvo:

:. a-.\i'-.). I

Alimento Pcdiátrico Nrúricbndmctrúc conplcúo para nutrição enteral ou
oral, com densidade çalórica de 1,0 caloria por mililitro e distribuição do
VCT de I2%o protenas (31,0 g n-), 53% de carboidrato (130,0 g/L) e 35%
de lipídeos (39,0/L) 14% TCM . Formulado com um Mix de proteína
animal contendo; 6lc/c Cescineto dc Cttcio, ?8o/o Ptúlar Isolade do
Sono do LciÚc c lltlo Pmtcínr Coaccntndr do hiüc. Isento de lactose e
Glúten. Relação calorias não proteicas por grama de nitrogênio de 180:1.
Apresentação: lrtr dc 3E0 g. Súor baunilha. Volume final de 1.800 rnl.

Reg. MS: 6.6320.0010.001-2
Validade: 12 meses

Procedência: Nacional
Marca: Trophic Infant
Fabricante: Prodiet Nutrição Ctínica Ltda.

O TROPHIC INFANT apresenta em sua embalagem igual número de

por@es comparado ao produto em que o edital se refere, ou sej4 não
altera as necessidades nutricionais do paciente. A nossa embalagem tem
uma diferença menor que l0%o, o que não interfere ou prejudica a disputa.
Para que possamos paÍticipaÍ do processo, sugerimos embalagem a paÍir
de 380g.

Está claro que trão é somente o Isosourc€ §oya Fiber e o pediasure que podem ser
utilizados e que o edital está direcionado para marcas específicas de
forma irregular.
Todas as mârcâs que podem atender o editsl tem o direito por lei de participarem
dessa licitação.
Assim da mesma forma deve proceder os profissionars da saúde, receitando dietas com
a mesma composição que possam atender aos pacientes do município e não direcionar a
marca.
tr - Do Direcionamento
Desta forma, para a licitação como um todo 1á é possível prenunciar os licitantes
vencedores: aqueles que detêm as marcas especificas previstas no Edital-
A questão se revela quando os itens mencionados são monopolizados por fabricantes
especificos, sendo eliminada completamente a competitividade, pois que estão atrelados
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a produtos de exclusividade de um único fomecedor.

A NUTRIÇÀO ORIGINAL possui interesse em participar do ceÍtâme, com as dietas da
marca PRODIET, pois é fornecedora de prodúos que atendem as necessidades desta

administração: , Trophic Fiber Dara o lote 5. Trophic pâra o lote
16 . Todavia, o Edital, como formulado, impede a real competitividade entre os

interessados, ofendendo, sem disfarce, os princípios que orientam toda e qualquer
licitação.

Data máxima vênia, não há justiÍicativa técnica para esta precisa especificação,
compreendendo-se que o Edital vem a limitar o número de licitantes, tendo em vista que

aperus um fomecedor/distnbúdor @e atender a tal especificação.

Note-se que o § 5'do aÍ. 7' dal,ei n' 8.666/93 é

Explícito ao estabelecer que:

§5n
bens

É vedade e reelização de licitaçáo cuio obieto inclua
e serucos sem similaridade ou de marcas.

característicss e especiíicações exclusives, salvo nos casos em
que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o
fomecimento de tais matenais e serviços for feito sob o regime
de administraçao contratada, previsto e discriminado no ato
convocatório.

III. OBRIGATORTEDADE
VANTAJOSA

DÂ COÀITRÀTAÇÂO MAIS

Sabe-se que a licitação se impõe, fundamentalmente,

de molde a exigrr da Administração a contratação mais vantaiou. Sob a projeção do

princípto da economicidade estarão proscritas exigências que não sejarn relevantes ou

necessáías a uma segura execução do objeto. Se não houver utilidade e necessidade na

adoção de certa exigência restritiv4 o seu estabelecimento provoca a redução ilegitima
do universo de ofertantes, com nitido prejuizo à competitivrdade no certaÍne, ofendendo

a economicidade.

Para melhor atender ao princípio da ampla Competitiüdade e da escolha da proposta

mais vantajosa seria necessário que o edital apenas discriminasse as características
mínimas dos produtos que pretender adqürir, úo inclurndo exigências que culmrnam

na diminuição do número de participantes ou de bens a serem ofertados à

Administração.

Esta violação acometida pelo Edital implica, sobretudo, infração ao princípio da

isonomia entre licitantes. Naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impeÍinente para ao especifico objeto do contrato;

Veja-se, nesse sentido, os ensinamentos de Cnmo ÀnmNto BAI\IDEIRÂ DE MELo:

"O princi pio da igualdade implica o dever não apenas de trataÍ

isonomicamente todos os que afluírem ao certame, EE
tâglbém o de enseiar ooortunidade
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quaisquer interessados que. deseiando dele paÍiciDan

em oferecer as indis Ye§ GOn @.Eoo

que prevê o já referido aÍt.37,){K1, do Texto Constitucional

Aliás. o § 1" do srL 3'da Lei E.666 oroíbe que o âto

conyocatório do certame admiúa" oEeyeiâ, inclua ou tolere

cláusulas ou condicões câDâzes de frustrar ou reslringir o
caráter comDetitivo do

procedimento licitâtório (...)." t

Por isso, o Edital e inválido e deve ser corrigido.

IV. CONCLUSÃO
Mais que demonstrada está a inexistência de espaço para a restnção da competitividade
do certame, atraves de exigências que conviíam para um único prodrÍo produzido por

somente um fabricante. Embasando tal argumentação, transcÍeveram-se inúmeros
opinativos oíundos de doutrinadores da mais elevada estirpe e tamEm os julgados dos

Tnbunai s mais especializados.

Drante do exposto, requer seja acolhida a pÍesente impugnação e julgada procedente

paÍa que aAdministração Pública reüfique o edital nos termos pÍopostos acima.

A NUTRIÇÃO ORIGINAL prenuncia e informa que a manuten@o do Edital com estas

condiçôes restritivas conduzini o certame a uma dramática redução no universo de

ofeÍtantes. Se tal se confirmar, haverá responsabilização administrativa aos envolvidos,

pelas instâncias comp€tentes.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Londrin4 24 de Agosto de 2017

GI QUERQUE
CPF 45.1
NUTRICIONISTA

' MELLO. Celso Antônio Bandeira. Curso de Oireito Administratiyo. 13s Ed
São Paulo: Malheiros, 2ú1. Págs. 4771478.
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QUARTA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
NUTR|ÇÃO ORIG|NAL LTDA - ME
CNPJ/MF: no 1 8.500.77010001 -69

NIRE: 412.0765644-8

,uNr^ coMttctaL

Folha 1 de 5

Os abarxo identificados e qualificados

1) MARCO VALERIO CARVALHO, brasileiro, maior. divorciado, natural de
Londrina-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob no. 724.O17.459-04.
portador da carteira de rdentidade RG n'. 4351744-9/SESP-PR, residente e
domiciliado na Rua Ruy Neves Ribas. 143, Parque Residencial Alcântara,
Londrina-PR, CEP: 86047-430.

2) PRISCILA PEREIRA DA SILVA, brasileira, maior, solteira, nascida em
1411O11982, natural de Londrina-PR, empresaria, inscrrta no CPF/MF sob
no. 040.163.169-95, portadora da carteira de identidade RG no. 767í457-
6/SESP-PR, residente e domiciliada na Rua Lulz Nalal Bonrn.678, Parque
Resrdencial Granville, Londrina-PR, CEP. 8604 7-2a0.

Unicos sócios componentes da sociedade empresáÍra limrtada que grra
nesta praça sob o nome de NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA - ME, corn sede
na Avenida lnglaterra, 123. Loja 02, Jardim lgapó, Londíina-PR, CEP
86046-000, e inscrita no CNPJ/MF sob no. 18.500 77010001-69. registrada
na Junta Comercial do PaÍaná sob no 412.0765644-8 enr '10/07/2013

resolvem alterar o contrato social mediante as condiÇÕes estabelecidas nas
cláusulas seguintes

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇAO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem
por ob,eto social a exploraçào do ramo de: COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE
PRODUTOS ALIMENTiCIOS, COMERCIO VAREJISTA DE: COSMETICOS, PRODUTOS
DE PERFUMARIA, HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, passa
a partir desta data a ter o seguinte objeto COMERC|O VAREJISTA E ATACADISTA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SAUDE, SUPLEMENTOS, COMPLEMENTOS
ALIMENTAR E COMERCIO VAREJISTA OE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

CLAUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO: A vista da nrodrÍcaç;1o
ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a teÍ a seguinte redaçáo

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA - ME

CNPJ/MF: 1 8.500.770/000'l -69
NIRE: 412.0765644€

JUNTÀ coüERctÀ! Do EsriÀDo Ero pÀràrÁ - sEE

,1"

/t

/

(;

-

qsRtIEIco o REGISTRO W 2S/!O/20L6 l1:50 SB N" 20166533300
pRotocor,o: 166533300 DE 26/LOl2OL6. CtDTGO DE VERI FrCÀÇáO:
II602310953. líIEE: 41207656118-
nDTRrçio oercrNÀ! LrDÀ - xa

li-bêrtad Eôqü6
sE{ritÁirÀ-GanÀr

cuRrtrB,2El10/2016
rÚr. ê+!é!àf.cll pt- gos - bt

À y.lid..t d.!Lê doclrhto, r. iryrêBao, ficr .Buj.ito i €Éprovrçio d. .u. .utêDCicid.d. Do. rc.Fctito. poEtrl.
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QUARTA ALTERAÇ-AO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
NUTRTÇAO OR|G|NAL LTDA - ME
CNPJ/MF: no'l 8.500.770/0001 €9

NIRE: 412.0765644{
Folha 2 de 5

Os abaixo ídentificados e qualificados:

1)MARCO VALERIO CARVALHO, brasileiro, maior, divorciado, natural de
Londrina-PR, empresário. inscrito no CPF/MF sob no. 724.O17 .459-04 ,

portador da carteira de identidade RG no.4351744-9/5ESP-PR, residente e
domiciliado na Rua Ruy Neves Ribas, 143, Parque Residencial Alcántara,
Londrina-PR, CEP. 86047-430.

2) PRISCILA PEREIRA DA SILVA, brasileira, maior, solteira, nascrda em
1411011982, natural de Londrina-PR, empresaria, inscrita no CPF/MF sob
no. 040.163.169-95, portadora da carteira de identrdade RG no 7671457-
6/SESP-PR, residente e domiciliada na Rua Luiz Natal Bonin. 678, Parque
Residencial Granville, Londrina-PR, CEP: 86047 -24O

Unicos sócios componentes da sociedade empÍesáfla lrmrtada que grra
nesta praça sob o nome de NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA - ME. com sede
na Avenida lnglateÍre, 123, Loia 02, Jardim lgapó, Londrina-PR, CEP
86046-000, e inscrita no CNPJ/MF sob no. 18.500.77010001-69, Íegistrada
na Junta Comercial do Paraná sob no 412 0765644-8 em 1010712013
resolvem consolidar o contrato social mediante as condiÇões estabelecidas
nas cláusulas seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICiLIO: A sociedade gira
sob o nome empresarial de NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA - ME e tem sede e domicilro na
Avenida lnglaterra, 123, LOJA 02 . Jardim lgapó, Londrina-PR, CEP 86046-000.

cLÁusuLA SEGUNDA - FlLlAlS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a
qualquer tempo. abrir ou Íechar íilial ou outra dependência, no pais ou no exterior.
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA TERCEIRA. INIGIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇAO DA
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 1510712013 e seu prazo de duraçâo
é por tempo indeterminado

CLAUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploraçêo no
ramo de COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
PARA SAÚDE, SUPLEMENTOS, COMPLEMENTOS ALIMENTATi E COMERCIO
VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de RS 40 000.00 (quarenta
mil rears), divididos em 40,000 (quaÍenta mit) quotas de capital no valor nominal de RS 1,00
(um real) cada uma. subscrita e iá integrâlizadas. em moeda corrente do Pais. pelos sócros

Jrrla.À cox!êcrÀ! Do EstlDo Do pÀBÀrÁ - SEDE
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QUARTA ALTERAÇ.AO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
NUTRTÇAO ORTGTNAL LTDA - ME
CNPJ/MF: no 18.500.7701000í-69

NIRE: ,t'12.0765644-8
Folha 3 d(,5

e distribuídas da seguinte forma

Nomg (%)j coEs 
,

98 00 39 200 i

200 600 l

1oo.oo 4o,ooo I

MARCO VALERIO CARVALHO
PRISCILA PEREIRA OÂ SILVA
TOTAL

Valor R9
39 200 00,

800.0 0
40_000.0 0

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIOADE DOS SOCIOS: A respon sabilid ade de cacla
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem sohdariamente pela
integralização do caprtal socral, conforme dispoe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SETIMA - CESSÃO E TRANSFERÉI.ICN OC QUOTAS: As quolas sáo
indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a lercerros sem o conserrtimento dos
outros sócios. a quem íica assegurado. em igualdade de condiÇoes c pÍeço. o drÍeito de
preÍeróncia para a sua aquisiçáo se postas à venda, formalizando, se realizada a cessáo
delas, a alteÍaÇão contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pÍetenda cedeÍ ou transferir todas ou parte de suas quotas
de,rerá notiíicar poÍ escrito aos outros sócios, discriminando a quantidadc de quotas postas
a venda. o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao
drrerto de prefeÍência. o que deverão fazcr dentro de 30 (trinta) dras. contados do
recebimento da notificaçáo ou em prazo maior a critério do sócio alienanlc Se todos os
sócios rnaniÍestarem seu diÍeito de preíerência. a cessão da:; qLrotas se Íirrà na propcrçácr
das lriotas quc entáo posstrirern Decorrido osse prazo setrr que scj:'i cxi-.rciilo o Crreit,J (lú
prcícrôncia, as quotas poderão scÍ livrcmente transferidas.

CLAUSULA OITAVA . ADMINISTRAÇAO DA SOCIEDAOE E USO DO NOíI1E
EMPRESARIAL: A admrnistração da sociedade cabe a MARCO VALERIO CARVALHO.
com os poderes e atribuiçóes de gerir e administÍar os negócios da sociedade. representá-
la atrva e passivamente. judicral e extra judicialmente, perante órgãos pirblicos instituiçocs
financeiras. entidades privadas e terceiros em geral. bem como pralicar todos os demais
atos necessários à consecuçào dos obletivos ou à deíesa dos rnleresses e direitos tia
sociedade autorrzado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.' - E vedacio o uso cio nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de tercciros. bem conrc
()neraÍ ou alienar bens imóveis da sociedade. sem autorização clo oulro sócio
.-§2.o - Facrrlta-se aos admin istradores, atuando isoladamente, constrluir. ern nonre cla

sociedade, procuradores para periodo determinado. devenclo o rnstrrrnre-nto dc lnarndato

csllcr;rficar os alos e operaÇoes a sereÍn pr?licadrls

Jrrxr corB8cll! Do EstÀDo Do pÀxÀxÁ - §EDE
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QUARTÂ, ALTERAç_ÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE
NUTRTÇAO OR|GTNAL LTDA - ME
CNPJ/MF: n" 18.500.770l000í-69

NIRE: 412.0765644{
lolhê 4de5

CLÁusULA NoNA - DECLARAçÃO DE DES|MPED|MENTO: O Adminislrador dectara,
sob as penas da lei. que não está impedido de exercer a administÍaÇão da sociedade. por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou poÍ se encontraÍ sob os efeitos dela.
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar. de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economra
popular contra o sisterna financeiro nacional, contra rrormas de defcsa da concorrêncra.
contra as relaçÕes de consumo. fe pública ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo.
Írxar uma retirada mensal. a titulo de "pró-labore". observadas as disposiÇÕcs
regulamentares pertinentes.

cLÁusuLA DEcTMA pRtMEtRA - ExERcicto soctAL, DEMoNSTRAÇôES

^ FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: AO térMiNO dC
cada exercicio social, em 31 de dezembro, os admin istrado!'es prestaráo contas
justiíicadas de sua administÍaçáo. pÍocedendo à elaboração do rnventárro, do balanço
patrimonial e demais demonstraçoes contábeis requeridas pela legisiação societária,
elaboradas em conÍormidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando
todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporÇão das quotas de capilal
qrie possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetcs patnrnoniais ern
periodos inferrorcs há um ano. e o lucro aptrrado ncssas denronstracoes internrcdiárias
poderá ser Cistrrbuido mensalmente aos sócros. a titulo de Ant.crpaÇão (le Lucrcs .,
pr oporcionalmen tc às quotas de capilal dc cada um Ncsse caso será observaoa :r í,4
reposrÇão dos lLrcros quando a drstÍiburção aíetar o capital social. coníorme estabelece o '

art. 1 059 da Ler n ' 10.406/2002

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: NOS qUAtTO MESES

seguintes ao término do exercício social, os sócios delibeÍaráo sobre as contas e

designaráo administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Ate 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reuniao. o balanÇo

t)atnmonial e o de resullado econômico devem ser postos, por escrito. e corn a prova tlo
respectivo recel)imento, à drsposição dos sócros que não exêrÇam a adnrlnistraÇâo

,?

/
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA . FALECIMENTO OU INTERDIÇAO DE SOCIO:
Falecendo ou rnterditado qualquer sócio. a sociedade contrnuará suas atividades com os
herderros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou
rlos sócros remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
sttuaÇáo patflmonial da socredade. à data da resolução. verifrcada enr balartço
esp.lcrâ!menle levantadc

Jrnmà couEacr.À! Do EstÂDo Do pÀa.âlú - slDr
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QUARTA ALTERAÇ-AO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

NUTR|ÇAO ORTGTNAL LTOA - ME
CNPJ/MF: no í8.500.77010001-69

NIRE: 412.0765644-8
follra 5 dc 5

ParágraÍo único - O mesmo procedimento será adolado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comaÍca de Londrina-PR
para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obÍigaçoes resultantes deste contrato, com
expÍessa renúncia a qualquer outÍo. por mais especial ou privilegiado que seja ou venha
ser,

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam. a presente, em vta única,
obrigando-se íielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cunrprí-lo em todos os
seus termos.

^. Londrina-PR, 20 de outubro de 2016

MARCO VALERIO CARVALHO PRISCILA P EIRA DA SILVA

Testemunhas
i -iJNEVAIR ANCIOTO
CPF n'. 453.709.669-15

FABIAN
CPF

RAL RIBEIRO
17.922.319-20

JulÍ!À cotcRcrÀ! m EsÍÀDo Do pÀRÀNÁ - aEDE
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14O TABETIONATO DE NOTAS DE TONDRIN

CARTO
Folhas 1771178

RIO IUGIWARA
Livro 197-P Protocolo 151412017 TRÂS

PROCURAÇÃO QUE FAZ: NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA - ME, A
DE GISLAINE ITRAMARO DE ALBUQUERQUE.

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete,
(1210712017), em Londrina, Estado do Paraná, e neste 14o Tabelionato de Notas, sito
na Av. Duque de Caxias, n" 800/810, Jd. Europa, lavro esta procuração em que,

perante mim, comparece: como outorgante, NUTRICÃO ORI GINÂt I TDÂ

pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob no í 8.500.77010001-69, lnscrição Estadual no

906362686í, com sede na Avenida lnglaterra, no í23, Loja 02, Jardim lgapó em

Londrina-PR, nos Íermos do Contrato Social Consolidado cuia cóoia fica devidamente
arquivada nesta Serventia na Pasta ACS-o1O - FLS. 118. neste ato representado por

seu sócio administrador MARCO VALERIO CARVALHO, brasilerro, casado,

nutricionista, nascido em 20/10/1969, natural de Londrina/PR, filho de Alceu Carvalho

e Sirley Antunes Carvalho, portador da cédula de identidade RG sob no

4.351.744-9|SESPiPR, lnscrito no CPF sob no 724.017.459-04, residente e domiciliado
na Rua Ruy Neves Ribas, no 143, Jardim Alcântara, Londrina-PR. Reconheço a

identidade do comparecente e sua capacidade para este ato. Pelo outorgante é

declarado que nomeia e constitui sua procuradora, GISLAINE ITRAMARO DE

ALBUOUEROUE. brasileira, solteira, maior e capaz, nutricionista, nascida em

06/06/1984, filha de Serverin Tenorio de Albuquerque e Lucilene ltramaro de

Albuquerque, portadora da cedula de identidade RG sob no 359535136/SESP/PR,

inscrita no CPF sob no 048.145.139-09, residente e domiciliada na Rua Ulrico Zuinglio,

no 500, Apto 603 - Torre 2, Gleba Palhano, Londrina-PR. À qual confere amplos e

gerais poderes, para em seu nome representá-la em licitações públicas, podendo

para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e

contratos de fornecimentos, interpor recurso, efetuar e efetivar lances em pregões

presenciais, podendo ainda representá-la junto aos órgãos federais. estaduais,

municipais e autárquicos e de economia mista em todo território nacional, enfim

todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato. PRAZO DE

VALIDADE: Enfim, podendo praticar todos os demais atos necessários e
indispensáveis ao fiel desempenho do presente mandato. VEDADO

SUBSTABELECIMENTO. Pelo outorgante foi-me dito, ainda, oue a oresente
outorqa tem valid de até 31.12.2017 expirando, entiio, o seu vigor. O outorgante

declara que concorda com este mandato e que é responsável por todas as

inÍormaçóes aqui prestadas. A presente procuração só terá validade com a

apresentação dos documentos que comprovem a legitimidade dos poderes

outorgados. Reservo-me o direito de não corrigir erros, neste ato, advindo Cas

declarações do outorgante. Dispensadas as testemunhas instrumentárias a este ato,

em conformrdade com o item í 1.2.18 do Código de Normas da Conegedoria Geral de

Justiça deste Estado. A pedido do outorgante, lavro esta procuração em meu livro de

5e1o UIHSP.URFAj.zDL6r ocjuT.aHk74 Consulte em http://Íunarpen.com.bn)nPágina 1

Av. Duque de Caxias n. 800 - fd. Europa - Tel.: (43) 3343-4645
CEP - 86015-000 - Londrina - PR

ME

tinua ne Págine 2
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14" TABEIIONATO DE NOTAS DE TONDRINA

CARTOR
Folhas 1771178

IO FUGIWARA
Livro 197-P Protocolo 151412017 TRASLADO

notas, que depois de lida e achada em tudo conforme; outorga, aceita e assina.
Protocolo Lançado no livro protocolo sob o no 151412017. Eu, (a), Mauro Hiroshi
Fugiwara, Tabelião, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos:
R$70,00, (VRC 384,62), Selo Funarpen: R$0,75, Funrejus: RS17,50. Selo Digital no

uMHBP.URFAj-zDL6r, Controle: OCjuT.aHk74. Londrina-PR, í2 de julho d

Íesen
7.( a.)

do

0e 1 a

NUTRIÇÃO ORTGTNAL LTDA - ME, MARCO VALERTO CARVALHO, R

Outorgante. Mauro Hiroshi Fugiwara, Tabelião.Nada mais. Traslada aem uida,

confere em tudo com o original, ao

, Mauro Hiroshi Fugiwara, Tabelião,

em público e raso. Emolumentos:

qu t,mê"r.e

*"à
porto e dou fé. Eu,

ea ladei, conferi, subscrevo ufé ssrno

70,00 RC 384,62), Selo unarpen R ,75,
Funreius: R$17,50

Em TesP da Verdade

Londrina-PR lho de 20

c'\tl ARÁ
t

Hi h ra
§

§ T_.(
.*.§"

FUNARPEN

SELO DIGITAL N9

ulilHSP.URFAj.zDL6r
Controle:

OCj uT . aHk74
Consulte esse sefo eír

http: //funârpen. com. br
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CEP - 86015-000 - tondrina - PR

Selo u H8P.URFAj.zDL6r-ocjuT.aHk74 Consulte eo http://funârpen,com.br L.lltima Página

Av. Duque de Caxias n. 800 - Jd. Europa - Tel.: (43) 3343'4645

d



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

12r)

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 25 / OB I 2017

De: Pregoeiro

Para: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Impugnação ao edital de Pregão Eletrônico n" 3512017.

Prezada Senhora,

Em virtude da impugnação ao edital de Pregão Eletrônrco
n" 3512017, apresentado pela empresa NUTRIçÃO ORIGINAL LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n". 18.5OO.77O lO0O 1-69, que pedi que seja alterado
o descritivo dos lotes 5 e 16, alegando que a especihcação constante no
edital convocatório direciona para uma única mârca, solicito que seja
apresentado parecer técnico que justihque a soiicitaçáo de tais produtos ou
que seja apresentada uma especificação que atenda mais de uma marca
existente no mercado para que o edital possa ser retificado.

Informo ainda que o prazo para responder esta
impugnaçáo é de 24 (vinte e quatro) horas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ma ile Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria r,'O8O/2017

r#{r

Rua WalÍ'redo Billencoun dc Moraes, 222 - Ccp. 86250-000 - Fone/lrÀ\ (043) 3266.Íl100 - C.N.l'.J. N." 95.561.080/0001-60
Il-mail: licitacaoiinsb.pr.sov.br - \ova Santa Barbara ' Pâraná
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PREFEITU RA MUi\.I ICIPAL
7

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

DÊ: Secretaria Ír4uniclpai ce SaúCe

PARA: Secretaria de Adrninistração , DAÍAt25lABi17

ASSUNTO: Justificativa da impugnação ao edital de Pregão
Eletrônico n"3512017

i\/edianre â..iicrizacác, iesta Secretana itnunrcipa! ae Saúde

âpresenta!'r-ros uma justificativa da cor:espondência interna enviada oara esle seto'

soôre a in"ougnação ao edital dê pregáo eretrônico n"3512017

Em resposta ao item LOTE 5: a deita toi alterada na lista da licitaçào

enviaca oôiendo ser substituída oeto Trcphic F'oer. ConÍorme tabeia abaixc.

Em resposta ao iren': iOTE 16: A oescrição não code ser aiterada.

cevido or-escnçáo méoica direcro,-iada oxe a ffteica citada. As alleraÇc,es :odem

implicar eÍ: Canos a saúde nut.icior,ar dc paciente. A iibe:açáo do componente

ccssu orescriçáo mêdica especraiizaCa oela r1.édica }'a. Sheiia V-',9! t,í,eE:s:,

r'utricrcnista Mireila N. Alrneida dc Hosoital Pequeno Príncice ce CL:rit,:a, pcis e

,uirlizaoo para o menor Pablo Henl,que oo Cai'rnc Singuiani portacjo!-das ssguintes

patologias: Retardo Mental Grav'e tr72 Paralisia Cerebral G80-9,Tetraolegra

Epistática G82-4. está ern Lrso de Sonoa Gastroenteral ná 3 anos. Confoinre

?nêYC a orescriçãc.

TESCRIÇAC

Trophic Fiber Ali.rnento n,-rtr;cionar cônr ero para nurrição ênteral corri densicad-^

ca'órica oe 1 2 caro:,as cc: ír lri,ti. 
= 

crs ' cuiÇác co \.,t- de 'r 5% píoteínas ( 451.1*

sencic 55% case:nato de cáic,o, 3ü% P-creína isoiacia cie soia e 15% proteína

isoia:a :l SoÍi: i,r, reiie). 359: :e ca'!::ici=tos ('.â'-19,',- se,:d: iCC?i ..iaiiccexiii:-la)
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fubra solú'rel e 50% de fibi'a rnsoiúve! fornecendo um total de '15 g de fibras

alimenrares/ L de dieta. Relação calorias não proteicas por grama de nitrogênio de

140:'1 Apresentação. Tetra-Pak Sabor baunilha. Volurne final de 1000 ml

Atenciosamente,

Michele
'oares 

de -lesi.rs

Secretária Municipal de Saúde

NOVA SANTA BARBARA

(<, rLOZ,Recebido por
Nome atura Data

Rua \rr'alter Guimará-^s cja Ccsia n' 512. B(43 26ô 1222) C.\PJ r" 95 561 .080/0CCi 60 E-marl
fmnsb@onCa coÍr b'- N3va Sânta tsáóara - Parar'?
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Associacão Hospitalar de Protecão à lnÍilncla Dr. Raul Carnelro

- 

HOSPITAT
INFAI{ÍIL PEQUENO PRiNCIPE - HOSPITÀL DE CRI,ANÇAS CÉSÂR PERNETTÂ

RUA OES. MOÍTA, 10?0 - TEL. (41) 31G.',!010 - 8025G060 - CURITIBA - PR

utilidade Púb Fed. oecrêro 65.908- utilidade Est Lei 5312-u{ltdade Mun Lei3216

Sertiço de Gostroenterol€io Pediótrico e Teropio Nutricionol - Hospital Pzqueno Príncipe Curitibo-
Poroná

A Prêfeltura de Je",a. &h+q -Aíuo^.r
Referente

Pa6iênte.

ieta enteràl
.t-litrP.r

Soli

Data ldade o" m Peso

Op
(Y

aciente vem sendo acompanhado por equipê multidi sci linaÍ nost6 hospital dsvldo al
Desnutrição

iY) Paralisia Cerebral e Disfagia
Necessidade de Melhora Nutricional Para Crrurgia

Alergia Alimentar
EsoÍagite Eosinofilica
lnsuÍlciência Renal Crônica ( )tralamento conservadoÍ ( ) hemodiâlise ( )diálise peritoneal

Âpprêsênta co-; l3§mo sintomas:€=itq 3 '-ia: 'Ç,\a ÍíYElt = - 1r l? -r">

lndicado terapia nutÍicional:
( ) Enteral ( )sonda nasoenteral (Y) gashostomie ( )jejunostomia

Dleta enleral em pó, polimêncâ, nutricionâlmente competa, e balanceada, indicada para manutencão ou

recuperaçâo do estado nutricional. Isenta de laclosê e glúlên, com 100% de proteína animal. Diluiçào lnstanlânea

ate 2 cal/ml. lndicado a maiores de 10 ànos

0u produto similar "
Scli6itêmos a gentileza de que, uma vez foÍnecido dieta §milar paÍa os itens -, que a edequaÉo sêja feita pelo

sável a troca cu nuúicionista da itura, mantendo taxa calóric8 hldrica e téica
Para atender as necessidadês rotéicas foiodêntado o uso de módulo de 0ina

Númêro dê letas/mês

GJalquer esclareümento favor en @n 0841 33í01109

n

()

,)n. SÍrtrií'ibgr 
1rrr5"'

!§( -**,1)T'!',0s, ss"k

Fórmula nutricional solicitada:

lí i Oieta enteral em pó, polimerica, numcionalmente completa, e bajanc€ada, indicada para mânutençào ou
- ; recuperação do estado nutíicional. Isen ta de lactose e glúten, clm 100% dê píotelna animal. DiluiÉo instantânea

i atê 2 caUml. Indicâdo para a Íaixa etária de 1 a 10 anos.

() HidÍolisado de proteÍ)a
()
() Suplemer,to pâra ser adrcionado ao leite de vaca

Dieta elementar

Fórmula (sugestào - lomes comêÍciais) Número dê làtãslJlrês^
tJ.t* àrlzn a,L LC,á,Á Ír\lÁ Ct Ltl)e-u

Sucestão

A dieta Yisa oÍêrecêr:
Taxa hÍdricái J f 9S ynÇ
Taxa calórica cÍr1
Proteina: ) F,§ â., ( ?rff 4' t@

de



1") l

pqUENOPRINCFE

GRUPO DE ÍERAPIA NUTRICIONAL HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE

PARA a7;ç

PREPARO DA OIETA

Via de acesso:
( )vo

Fórmula su erida:

il SNE
fiGastrostomia

Completar
':r=-ml
Oferecer :

com água potável fervida e na temperatura ambiente até

Sugestão de horários

Observações:

Curitiba,(6 ofítt,t.o. zo,'i

*$ Responsável
ÂssochçÀo HosplrÀLÀR oE pRorEçÁo À rNFÂNCÂ oR BÀULcÂRNErRo

HcspirãlP.quero P.íncipê/ Hosptrlde C.iúça5 Césir P€rôêttá / Fâoldâd6 P.quênô Prihclpe / lôstnuto d. Psgu,sâ Pelé Pêqúêno Prín.jpê
..i:ê!.-5à:e3.Jõri"r.rià !74.c!.1bà PF..3-2s.cEPac.250-060.ie.r-554lllcr0r0.â:+55d 3225 229 . nío@hpr.ôBbr

;.1,-, :.: -ê1oÊ. .c pe oE -r. . CNll 76 59 L5ó9fJr0 -3C / l.s.n!áo Eiaduar senlo / liscnle M !i ( pal: 5 002 0l5 941-2

cód.103

Jt i Ndmê]ddÉió-d.1Ítôffi ffirtriffiafrirmIg.ruEÉ)ffiã
I ;
l:ill L tt lí3, S -..'&xtzía-,t

üy'4
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PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 251 OB I 2Ol7

De: Pregoeiro

Para: Departamento Juridico

Assunto: Impugnação ao edital de Pregão Eletrônico n" 3512OL7.

Prezado Senhor,

Solicito parecer jurÍdico quanto à impugnação ao edital
de Pregáo Eletrônico n' 35l2Ol7 , apresentado pela empresa NUTRIÇÃO
ORIGINAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n". 18.5O0.770lO001-69, que pedi
que seja alterado o descritivo dos lotes 5 e 16, alegando que a especificaçào
constante no edital convocatório direciona para uma única marca.

Anexo justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

nio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 0aO l2Ol7

Ilua Wal,iedo Biltcncourt de VoÍaes- 222 - Cep.86250-000 - Iine/l'a\ (043) 3266.8100 - C.r'!.P.J. \.' 95.56 | .080/0001-60
Il-mail: ltcilacao?nsb-Dr-llov.br - r"\ova Santa Barbara - PaJaná
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r:edc Bit-Lencour! de i.joraes ia 222, Fcr,e/iax (0431 3266-B1C! - aNFJ
i!*. " 95. s61.0IC/000i_60

E-marl: pmrlsbGnsb pr.qov.br - Nôva Sanr-a Bárbara - Paraná

Parecêr jurídieo

Veio a esta Assessoria Juridica correspondência
lnterna do setor de licltaÇões, para análise e

pronunciamento sobre a impugnação do edital do pregão

eletrônico 35/2011 , euê vísa a aquisição de fórmufas
infantis especiais - leite, para suprir as necessidades

da Secretaria Municipal de Saúde, apresentada pela
empTesa NUTRIÇÃO ORIGTNAL LTDA/ CNPJ n"

i B . 5 0 0 .11 0 / a)Al- 69 , onde questiona que a descrição dos

lotes no 5 e 16 estão direcionados, respectivamentê, à

uma única marca, o que seria vedado ante a ausência de

ordem judicial. Ao final, a emprêsa impugnante requereu

a retificação do editaf.

Em diligência I a comissão licitatoria
encaminhou o aludido questionamento à Secretaria de

Saúde, a quem interessa a aquisição, que respondeu que

as descriçÕes dos lotes Cevem ser mantidas, com base na

prescrição médica (técnica), mas que/ exemplificando, a

marca "Trophic Eiber" também atende às exigências do

f ote 05.

Solicltante: Setor de Licitacões.

E o brevê refatórlo. Opino.

Página 1de 5
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PREEEITI'8À MUNICIPÀI DE ÀIOVÀ SÀIiITA B.ARBJÀRJA
redô Bit:encourt de lío!:aes nó 222, Fcr,e/Fax (043) 326á-Bi-OC

r. " I s . 5 6 1 . 0 I :r / C 0 0 i - 6 0
CN P"]

!_nei i : LinnsitÊarsir. D: - qa1'.Dr - liava Sa:lia Bároâ.ã - ?eraiá

É sabido que o procedimento Iicl-tatório, no

tocante ao irteresse da coletividade, visa à aquislçâo
de produtos ou contrataÇão de servlços necessários
mediante a contratação da proposta mais vantajosa.
Asslm, se a proposta mais vantajosa, que de iguaL modo

atende aos interesses da Administração, se apresente em

m.arca diversa daquela constante do edital, sua

retificaçào é medida que se rmpÕe.

No presente caso que trata de aquisrção de

Ieite para tratamento recomendado pelo profrssional
competente -/ o edital deve, com base em recomendações

técnicas, prever as caracteristicas nutricionais do

produto que deseja adquirir - e não as marcas -/ para

que as mais diversas opçÕes possam se fazer presentes

na concorrência do certame, oportunizando à

Administração a aquisição mals vantajosa.

Ô -rr '1 a §5o, Ca Iei no 8.666/93, dispõe que:

"E vedada a realtzação de I i^i--^À^ ^.,-.i ^r tL t Laçau Lu l\J

objeto incfua bêns e serviços sem
sinifaridade ou Ce marcas, caracteristicas
e especificações exclus ivas , salwo a.os
casos ela qu,e for teeaiea.raente justificáwe7,
ou ainda quando o fornecimento de tais
materiais e serviços for feito sob o regtme
de administração cantratada, previsto e
discrlminado no dto convocatório" (grifo
nosso)

Ainda,

indrgitaCa 1ei,
preve o

quê nas

texto do art.
compras deverão

§70, r, da

observadas,SCI

Página 2 de 5
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PREFEITURÀ MT'NIC IPAT DE NOVA SÀNTÀ BÁ33ÀRÀ
reCo Bit.encourt de Moraes na 222, Fcr,e/Fax iC,i3) l26a 8iC0 - CN!j

N. " 95.56i. C8t,/C001-6C
:-nail: p:r.sbÊnsil p..qai.!. N'ova Santa 3árbara - Faaaná

ainda/ a especlficaÇão completa do bem a ser adquirido
sem indicação de marca.

Dos mencionados dlspositivos extrai-se que a

exigência de marca ou de especificações tecnicas é

vedado à Adminlstração, salvo nos casos êm çfue for
tecnicanente justifieável .

O Iote 05, do instrumento convocatório, prevê a

necessidade da aquisição do leite da marca "Isosource
Soya fiber", de forma equlvocaCa, uma vez que inexiste
parecer tecnico nesse sentido. Já no lote 16, houve a

exigência não da marca, mas sim de especificações
técnicas, como, por exemplo, a composição do Ieite que

se pretende adquirir, o que acertado, em razão das

exigências apresentadas pelos profissionais de saúde

que minrstraram. cuidados àqueles que serão beneficiados
com os produtos em questão.

As recomendaçÕes técnicas da Dra. Sheila Voigt
Viegas, médica, e da nutricionista Dra. Mrrella N.

Almeida, do hospital pequeno principe, de Curitiba-PR,
sê rêstringem às características que devem ter os

produtos a serem adqulridos para atendimento das

necessrdades da Secretaria de Saúde e não sobre a marca

dos mesmos, pelo que mosl-ra-se 1ega1 exigir na

Iicitação a composiÇão (especificação exclusiva) já

apresentada no instrumento convocatório, e, i1ega1, a

Página 3 de 5
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redo Bitl,encourt de Moraes n" 222, Fane/Fax (C43) 3266-3100

N. " 9 s . 5 6 I . 0 I C / 0 0 0 I - 6 0
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CNPJ

exigência de marca

ao dispôsto no art.
específica,
7", 550, da

em estrita con formidade
Lei no 8.666/93.

Nô mesmo sentido colaciono os entendimentos
proferidos pelo e. Tribunaf dê Contas da União. que já
se manifestou diversas vezes sobre o tema:

A lndicação de marca no edítaf deve estár
amparada em razões de ordem técnica, de
forma motivada e documentada, que
denonstrem ser aquela marca especlfica a

única capaz cie satisfazer o interesse
público. (Acórdão 113 / 16 PLenário)

A restrição qüanto à participação de
determinadas mdrcas em Ticitação deve ser
formaf e tecnicamente justificada nos áutos
do procedimento licitatório. (Acórdão
4476/16 - 2" Cânara) .

o

de Contas

SC

do

tema foi, inclusive, sumulado pelo Tribunal
da união, vej a-se:

SÚMULA N" 27A/2012
Em licitações referentes a compres,
incLusive de softwares, é possÍve-l a

indicaçào dê marca, desde quê seja
estritamente necessárta para atender
exiqências de padronizaÇão e que haja
prévla justificação.

Quando se lê "compras", na súmula retro, pode-

interpretar como "especrficaçÕes exclusivas", a t,eôr

arr. 7o, §5', da Lei n" 8.666/93.

Página 4 de 5
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Gabri Jêsus

Nada impede, por outro fado, que a

Administração mencione uma marca de referência, visando
caracterizar o objeto de forma adequada, com base nos

arts. 14,38 e 40, da Lei rro 8.666/93. Ow seja, é

possíve1 que se incluam nos editais de licitaçÕes os

termos "ou similar", "ou de melhor qual:-dade", "ou

equivalente" etc.

Sendo assim, opina esta assessoria juridica
pela parcial procedência dos pedidos formufados pela

impugnante/ determinando a retÍficação do Lote 05, para

que constem tão somente as caracteristicas e as

especificações tecnicamente j ustiflcadas pelo

profissional competen--e, com base no art. 7o, S5", da

Lei no 8.666/93, já que a melhor proposta, visada pela

Admlnistração Púb1ica, não se resume no produto mals

baratc, mas também, e primordiaLmente, naqueie que

atende aos interesses da coletividade.

tr-r: i ri nc- r- c- pr. gc'.:. c! - i.icva Saatâ 3árbara - Paaaná

E o parecer, que submeto a meLhor intelecção

Nova Sant Bárbara, 04 de setembro de 2017.

- a!'PJ
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PREFEITURA MUNICIPAL ,

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Parecer du Comisstio de Presão

Edilal: Pregão Elelrônico n" 35/2017

Á Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova
Sonta Bárbara, designada pela Portaria n" 080/2017, em atendimenlo a impugnação
ao edital de Pregão Eletrônico n" 35/2017, formulado pela empresa NUTRIÇÁO
ORIGINAL LTDA, inscrira no CNPJ sob o no. 18.500.770/0001-69, tendo por
fundamento o contido no parecer jurídico anexo, resolve DEFERIR
PARCIALMENTE o impugnação apresentada e retificar as especificaÇões constanÍes
no lote 5.

Comuniqtte-se o empreso, bem como publique-se a presente

decisão para se garantir a transparência e publicidade necessária a Íodos os aÍos do

Ádministração.

Nova Santa Bárbara, 04 de seÍembro de 2017

Marc e Ass is Nunes
Pregoeiro

Elaine Cr ina Lu do Saníos

E,q e apoto

Sotto
Equipe de apoio

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacaotânsb.pr.gov.br - wrvrv.nsb.Dr.sov.br



PREFEITURA MUNICIPAL t3l
NOVA SANTA BARBARA
ESÍ ADO DO PARANA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO NO 35/2017 - SRP.
Processo Administrativo n." 07912017

Senhor licitante:

Visando possível comunicaçâo futura entre a Prêfeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e e sua emprêsa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Rêtirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do fax (43) 3266-8100 ou para o e-
mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

A falta de remessa do presente Rêcibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis rêtiÍicaçôes ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinentes ao certame licitatório.

Marc o de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 08012017

Nova Santa Bárbara, Paraná-.E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - ulrv.nsb ov.br

1

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
r



PREFEITURA N/UNICIPAL
-1 L L

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÂRANA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N" 35/2017. SRP.
Processo Administrativo n." 07 91 2017

Objeto: Registro de prêços para eventual aquisição de fórmulas infantis especiais -
Leite, para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e
deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

ou pelo tel/ fax

, aos I 12017

Carimbo Padronizado da Empresa

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacaoôn sb.or.sov.br - *rvrv. n sb. Dr.gov. b r

2

Rr,ra Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro, 8 43. 3266.8100, }{ - 86.250-000
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITU RA lvluNlCl PAL

ESTADÔ DO PARANA

EDITAL oe pReoÃo ELETRôNtco No 3s/2017 - sRp.
Processo Administrativo n." 079l2O17

xI
I

LrcrrAcÃo ExcL USIVA PARA MICROEMPR ESA E EMPRESA DE PE UENO PORTE
E/OU MICRO EM PREENDEDOR INDIVIDUAL ÍM Ell lLc 147t20't4t.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SINTN gÁNAARA, EStAdO dO PArANá, AtrAVéS dO
Pregoeiro, designado pela Portaria no 08012017, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que fará realízar licitaÇão na modalidade de PREGÃO ELETRONICO, do tipo
MENOR PREÇO, POR ITEM destinado ao recebimento de propostas objetivando o
REGISTRO OE PREÇOS dos itens relacionado no ANEXO 0í do edital para eventual
aquisição de fórmulas inÍantis especiais - Leite, para suprir as necessidades da
Secretária Municipal de Saúde.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Complementar Federal n.o
12312006 e n' 14712014, Ler Federal n.'10.52012002, Decreto Federal n.0 7 89212013 e n"
8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no 04112009 e, no que couber, a
Lei Federal no 8.666, dê 21 dê junho de 1993, com as alterações posteriores.

RECEBIMENÍO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 2210812017 às 07h59min do
dia22109120'17.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do dia 22l0gl2017.
tNicÍo DA sEssÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h00min do dia221ogt2o17.

LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link - licitações"
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF)

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico o registro de preços para
eventual aquisição de fórmulas infantis especiais - Leite, para suprir as necessidades
da Secretária Municipal de Saúde, conforme descrito no Anexo 01 do edital.

Compõem este Edital os seguintes anexos

ANEXO Oí

ANEXO 02
ANEXO 03
ANEXO 04

ANEXO 05

ANEXO 06

ANEXO 07

ANEXO 08

ANEXO 09

Termo de Referência;

Minuta da Ata de Registro de PreÇos;
Exigências para Habilitação;
Modelo de Declaração de ldonerdade;

Itilodelo de declaraÇão de fato superveniente impeditivo de habilitação;

Modelo de declaraçáo de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora;
Modelo declaração de não parentesco;

Modelo de carta proposta para íornecimento do objeto do Edital;

Ficha técnica descritiva.

1

1

DtsPostÇoEs PRELTMTNARES
O Pregáo Eletrônico será realizado em sessáo pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticaÇão - em todas as suas
fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.

J

Rua Walfredo Binencouí de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@Eb.pr.-cov.br - rvrvw,nsb.r;r - gov.br
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ll*[l uovA sANTA BARBARA
-.F "-'l]=. ESÍADO Do PARANÁ

1.2 os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Nova santa Bárbara,
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa

t 1i:

de Licitaçôes e Leilões do Brasil www.bll.o

í.3 Devido à preferência dada as MEs, EPPs, MEls, não será aplicado o disposto nos
artigos 42, 43,44,45 e 46 da Lei Complementar 123/06, será adotado apenas o
critério dê menor preço.

2. RECEBIMENTO EABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a
inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e
horário para início da disputa.

3. COND|ÇÔeS pARA PARTTCIPAçÃO

3.í. Esta licitaçêo é exclusiva para paÉicipacão de Microempresas (ME). Empresas de
Peoueno Porte ÍEPP) e/ou Microemo reendedor lndividual íMEl). qualificadas
como tais nos têrmos do artioo 3o da Lei Com plementar n.o í2312006, com as
alteracôes da Lei Com lementar n.o 14712014.

3.2 Poderão participar deste Pregáo Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de LicitaÇóes e
Leilões do Brasil;

3.3 E vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

3.4 Não poderá participar da licitaÇão a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de hcitar e/ou
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

3.5 Para participação na licitaçáo, os interessados deveráo credenciar-se diretamente ou
através de uma corretora de mercadorras associada à Bolsa de Licitaçôes e Leilões do
Brasil, telefone: (041) 3042-9909 - até horário fixado neste edital para apresentação
da proposta e inÍcio do pregão.

3.6 A participaÇão no pregão está condicionada obngatoriamente a inscriçáo e
credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido
acompanhado dos seguintes documentos:

a) Ficha técnica dêscritiva (única) com todas as especificações do obleto da licitação
em conformidade com o ANEXO 09 "Se a ficha técnica descritiva conter a
identificacão da empresa particiDantê imolicará na desclassificacão da
mesma": e

b) inserção no sistema do valor inicial do lote

3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente
aos custos pela utilizaçáo dos recursos de tecnologra da informação, consoante tabela
fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 50, inciso lll, da Lei no

10.520t2002.
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REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões íormuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indlcando os motivos;
0 conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance

de menor preço;
g) veriíicar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a

contrataÇão;
l) abrrr processo administrativo para apuração de irregularidades visando a

aplicação de penalidades previstas na legislaçáo.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICrAÇOES DA BOLSA DE LICITAÇOES E
LÉILõE' DO BRA9IL

As pessoas jurídicas ou Íirmas indivtduais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer corretora
de mercadorias associada à Bolsa de LicitaÇões e Leilóes do Brasil, ou pela própria
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de
preÇos e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras do site:
www.bll.orq.br

A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora
contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitaçáo previstas no Edital.

Poderão participer da presente Licitação pessoas que atuem no ramo pertinente
ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições exigidas na
Lei no 10.520/02, na Lei no 8.666/93, Lei Complementar n" 'l.2312006 e Lei
Complementar n" 14712014 - Exclusivo ME/EPP.

O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preÇos, em nome do licitante, somente se dará
mediante prévia definiçáo de senha privativa.

A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado
ou por iniciativa da Bolsa de LicitaÇóes e Leilões do Brasil;

E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transaÇão efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

)

4.7

Nova Santa Bárbara, Paraná - I - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.Dr.sov.br
Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000



Êtt?fr1

ll.*]i,
-§*"E=-

PREFEITURA MUNICIPAL
i.í;

4.8

4.9

4.10

4.11

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDÔ DÔ PARANA

O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realizaçáo das transaçôes inerentes ao pregão eletrônico;

PARTIC,IPAçÃo
A participaçáo no Pregáo Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mercadorias) e subseqüente cadastramento para participar do pregão e
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horárro limite estabelecidos.

Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
da desconexão do seu representante;

Qualquer dúvida em relação ao acesso no
esclarecida pelo número (41) 3042-9909, e-mail
uma corretora de mercadorias associada.

sistema operacional, poderá ser
contato@bll. orq. br, ou através de

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇAO DOS LÁA'CES
4.12 A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e

encaminhamento da proposta inicial de preÇo, terá início à sessão pública do pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;

4.13 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário
de registro e valor;

4.14 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance
válido para o lote;

4.15 Náo serâo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que Íor
recebido e registrado em primeiro lugar;

4.16 Não será aceita Íicha técnica com va lores suoeriores ao máximo fixado no
edital. O descumprimento desse req uisito implicará na desclassiÍicacão do
licitante:

4.17 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados
errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances;

4.18 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos
lances aos demais participantes;

4.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possÍvel, sua atuação
no certame, sem prejuízos dos atos realizados;

6
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4.20 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
Pregâo Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica
(e-mal) divulgando data e hora da reabertura da sessão;

4.21 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante avrso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período
de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser
de 0í (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será autometicamente encerrada a recepção de lances, não
podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances;
(FECHAMENTO RANDOMTCO)

4.21.1 Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar
o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última
hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

4.22 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente
transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de
lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha
apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como
decidir sobre sua aceitaÇão;

4.23 O sistema inÍormará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente
após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e
decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;

4.24 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente
adequada ao lance final, discriminando o preço, e os documentos relativos à
habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos, 4, 5, 6,7 e 8 deste Edital, em até
03 horas após a finalizacão da etapa de lances, paê o email
licitâcao@nsb.pr.savôr. O original ou cópias autenticadas, deverão ser
encaminhados no prazo máximo de 03 ítrês) dias úteis , contados da data da
sessão pública virtual, juntamentê com a proposta de preços, para a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,
222 - Centto - Nova Santa Bâróara - PR - CEP - 86250-000. Fone 43-3266-8í00.
Responsável pelo recebimento: Elaine Cristina Luditk dos Santos. O não
cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta
vencêdora, passando-se assim, para a segunda colocada. Após a conferência
dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a
empresa vencedora do lote e aberto o ptazo paa manifestação de intenção de
interposiÇão de recurso;

A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de
classificação/habilitação até o recebimento da documentação original. Será
informado no chat o horário e a data exata em que se continuarão os trabalhos;

4.26 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 17 deste Edital, podendo o
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;

4.25
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4.27

4.28

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda o edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o
participante para que seja obtido preço melhor;

Caso não sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre e
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação;

5
Ã

4.29 Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado
ao autor da proposta ou lance de menor preço;

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
O encaminhamento de proposta para o sislema eletrônico pressupóe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitaçáo previstas no Edital. O
Licitante será responsável por todas as transaçóes que Íorem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como íirmes e verdadeiras suas propostas e
lances,

5.2 Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser iníormado no campo próprio as
especificações dos produtos e MARCAS. A não inserÇão dq afqulyo eom ê
Droposta ou informacóes contendo as esDecificacôês dos produtos e a marca,
imolicará na desclassificacão da em resa Íace à au adesencr informacão

1

6
6

suficien te oara classificacão d DTôDO staa

5.3 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificaçóes contidas no ANEXO 01,

5.4 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessão pública do Pregão;

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A empresa vencedora, deverá enviar em até 03 (três) dias úleis, a documentaÇão
referente à habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços
escrita, com os valores oÍerecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via,
rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da
empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ - Cadastro Nacionai
de Pessoa Jurídica, lnscrição Estadual, endêreço completo, número de teleíone e
fax, número de agência de conta bancária.

6.2 Na proposta escrita, deverá conter

a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos materiais;

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais,

c) Especificação completa dos produtos e marcas, conforme descrito no ANEXO 0í,
deste edital;

d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

8
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Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s)
que oferecer (em) o MENOR PREÇO, POR ITEM.

Os preços cotados deverão estar tnclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes ao objeto desta licitaçáo.

6.3

6.4

6.5 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da
legislaÇão em vigor;

6.6 Serão desclassificadas as propostas que

6.6.1 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente edital, ou sejâ, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;

6.6.2 Ocorrendo drscordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes
últimos.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Para Julgamento será adotado o critérro de MENOR PREçO, POR ITEM, observado o
ptazo para fornecimento, as especificaÇões técnicas, parâmetros mínimos de
desempenho e de qualidade e demais condições deíinidas neste edital;

7.2 O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou,
quando íor o caso, após negociaçáo e decisão pelo (a) pregoeiro (a) acerca da
aceitaÇão do lance de menor preço.

7.3 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro e sua equipe Íará nova conferência da
proposta vencêdora, se constatado que houve falha na análise inicial e a mesma não
atende ao que pede o Edital, o vencedor será desclassificado e o próximo licitante de
menor preço convocado.

7.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando â sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
ao Edltal;

Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

HABILITAÇAO
ConÍorme ANEXO 03.

IMPUGNAçAO AO EDITAL E RECURSOS
Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pelo proponente;

Ao Íinal da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisôes do Pregoeiro
poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenÇão com
registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo
de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar

7
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contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
do recorrente;

A falta de maniíestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitaÇão
e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

Não será concedrdo prazo paz recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenÇão de interpor o recurso pelo proponente;

Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;

9.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

9.7 Os recursos deverão ser en iadosem duas vias. Uma via oriqinal deverá ser
encaminhada para a Prefeiture Municipal de Nova Santa Bárbara, no endereÇo:
RUa Walfredq Blttqncou!'t de Moraes, 222, setor de licitação, esta via deverá
estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e
assinatura do representante leqal para que possa ser anexada no processo.
Deverá ser enviado também uma cópia por e:mail lici&!çao@-nsb.pr.sallbr

DA ADJUDICAçÃO C OA HOMOLOGAÇÃO
O objeto deste PREGÃO ELETRONICO será adjudicado ao licitante cuja proposta for
consjderada vencedora;

10.

1 0.1

10.2. Após a declaraçáo dos classiÍicados e não havendo manifestação dos hcitantes
quanto à intençáo de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e

posteriormente, submeterá a homologaçáo do processo ao Prefeito Municipal;

10.3. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,

será o resultado da licitação submetido ao PreÍeito Municipal de Nova Santa Bárbara,
para os procedimentos de adjudicaÇão e homologação.

11.
11 .1

PRAZOS
A ata de registro de terá vigência por 12 (doze) meses, entrando em vigor logo após
a assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por igual perÍodo e/ou de acordo
com as partes;

11.2 O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da
autorização de fornecimento emitido pelo Município.

12.
12.1

DO LOCAL DA ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua

Antonio Joâquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de

segunda a sexta-feira, com seguro, írete, carga e descarga inclusos no valor da

mercadoria, ficando o Orgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentaÇão

da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
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(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às
contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo
1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituição,
e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros e Certiíicado de Regularidade de
Situação junto ao FGTS;

13.2 Dota sor mentárias

DO REGISTRO OE PREÇOS
Após a homologação do resultado da licitaÇão e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO 02) pela Prefeitura e

pelos classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de
Registro de Preços a terceiros.

't4.
14.1

14.2 Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua
proposta Íinal, como ato concreto. Em caso de náo atendimento ou recusa em fazê-
lo, da prrmeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar os demais licitantes na

ordem de classificação.

14.3. A efetivaçáo da contrataÇão se caracterizará pela emissáo da nota de empenho

14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, náo retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não

reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no

mercado.

14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderáo sofrer alterações,

obedecidas às disposiçóes contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos

bens registrados.

No caso de solicitação de revisão de preço por parte do beneficiário da ata, o mesmo

deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a

composição do novo preço. Na análise da solicitaçáo, dentre outros critérios, a

Prefeitura adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido
porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

DOTAÇÕES

a

ExercÍc
io dâi:
despes

Conta
da,::','
de§pês
A,

progrâmáticaFúncional- Fgrúe
dsr,.: I

Grypo da fonte

2017 2500 08.001.í 0.301.0340.2027 tt 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio
2017 2510 08.001. 1 0.30í .0340.2027 303 3.3 90 30.00 00 Do Exercício
2017 2520 08.00í. 1 0.301.0340.2027 324 3 3.90 30.00 00 Do Exercício
2017 2530 08.001.'1 0.30í 0340.2027 325 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2540 08.001.í 0.301.0340.2027 326 3 3.90 30.00.00 Do Exercício

14.6
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14.7. sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realizaÇão deste
certame licitatório.

14.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15
(quínze) dias. Nesse período é vedado ao Íornecedor interromper o fornecimento
enquanto aguardâ o trâmite do processo de revisão de preços.

í5.
15.1

DA VIGENCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (dozel meses, a
conlar da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do
seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

í6.
16. í

DAS SANçOES ADMTNTSTRATTVAS
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, soírer as seguintes sançôes,
a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação
dos danos causados à Administração da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
pelo infrator.
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll- Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitaÇáo perante a

Autoridade que aplicou a penalidade.

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

16.2. A aplicaçáo das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

16.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de forÇa maior.

í6.4. O descumpflmento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no

momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem .lustificativa aceita pelo

órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá

acarretar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sançóes:
| - Advertência;
ll - Multa de lOYo (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso de

recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
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lll - Multa de 0,3% (zero vÍrgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contrataçâo, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado
pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corndos, uma
vez comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de particrpar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

16.5. Em qualquer hipótese de aplicaÇão de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.

í6.6. A aplicação das sanções previstas neste edrtal não exclui a possibilidade de aphcação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à AdministraÇão.

't7

17 .1

DrsPostÇoES FrNArs

Esta Prefeltura reserva-se no direito de optar pela adjudicação à empresa colocada
em segundo lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada não apresentar
os documentos exigidos ou náo atender as qualificações do presente edital,
sujeitando-se a empresa recusante às penalidades legais cabíveis.

A critério da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a presente licitação poderá
ser anulada ou revogada, no todo ou em parte, sem que caiba reclamação ou
indenização.

As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos
que orientarão o presente processo licitatório até a assrnatura da Ata de Registro de
PreÇo. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposiçóes
legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação
e/ou propostas

O proponente é responsável pela fidelidade e legrtimidade das lnformaÇões prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçóes nele contidas
ímplicará a imediata desclassificaçáo do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis;

17.2

17.3

17.4

175 E facultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instruÇão do
processo;

17.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionars deverão
Íazê)o no ptazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassif icação/inabilitaÇão;

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que se1a possível a aferição da sua qualificação e
a exata compreensão da sua proposta;

11 .7

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliaÇão da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contrataÇáo;

IJ
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t'7.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Municipio de Nova Santa Bárbara;

17 .1O. A participação do proponente nesta licitaÇáo implica em aceitação de todos os termos
deste Edital,

Não cabe à Bolsa de Licitaçóes e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigaçôes assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à
íorma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à
quitação financeira da negociaçáo realizada;
O Íoro designâdo para julgamento de quaisquer questóes judiclais resultantes deste
Edital será o da Comarca de Sâo Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que
está vínculado o Pregoeiro;

17.13. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00
às í7 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no endereço Rua
WalÍredo Bittencourt de Mores, 222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para
melhores esclarecimentos.

17.14. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;

17.15 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
rcalizaçào do certame na data marcada, a sessáo será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicaÇão do Pregoeiro em contrário.

17.16. O valor máximo estimado para este Pregáo é de R$ 74.228,70, (sêtenta e quatro
mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

17.17. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da
Iegislaçáo pertinente.

Nova Santa Bárbara, 18lOBl2O17

sis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 08012017

,,1

lit i ctre tJPJes u s s oares
Secretária Municipal de Saúde

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - br
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EDITAL oe pReoÃo elerRôrutco N" 3s/2017 - sRp.
Processo Administrativo n." 079l20'l.7

ANEXO Oí - DESCRI O DETALHADA DO OBJETO

TERMo oe RereRÊHcta

,I - OBJETO / JUSTIFICATIVA:

í.í -A presente licitação destina-se ao registro de preços para eventual aquisição de
fórmulas infantis especiais - leite, para suprir as necessidades da Secretária
Municipal de Saúde, de acordo com as características descritas neste Termo de Referência
e demais anexos.

1.2 - Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compóem o

objeto descrito no site da BLL e as especificaçôes constantes deste Termo, prevalecerão as
últimas.

1 . OBJETO

2 - ESPECIFICAÇOES DOS SERVIÇOS/ PREÇO ESTIMADO:

LOTE: í-Lote00í
Item Código

do ,,
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 5994 Alimentação de lactentes e
crianças que apresentem alergia
a proteína de leite de vaca e/ou
de soja, sem quadro de
problemas gastrointestinais
Possui proteína do soro do leite
extensamente hidrolisada,
carboidratos (maltodextrina e
lactose) e lipídios (99% de oleos
vegetais ). Possui adição de
ARÁ/DHA e Nucleotídeos.
Embalagem 4009.

35,00 UN 70,66 2.473,10

TOTAL 2.473,10

LOTE: 2-Lote002
Item Cod(1o

do ,'i

prodúo/
servhb

Nomê do pr@utc/seÍviço Quantidade. lJnidade Preço
máximo

Preço. .

máxinió

1 7271 Alimento nutricional completo
para nutrição enteral. Densidade
calórica: 1 .2 kcal I ml 'l200Kcal
por litro; proteínas: '15%;

carboidratos: 55%; gorduras:
30%; Fonte de macronutrientes:
Fonte de proteínas. 100%
proteína isolada de soja. Fonte de

75,00 UN 28,85 2.163,75
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1.
!-

: 100o/o maltodextrina
deos: 49% óleo de

canola;44o/o TCM; 4% mono e
iglicerídeos e 03o/o lecitína dá

carboidratos
Fonte de lipí

fioJ

soJ

Foa nte d br 1as L 55o/o59l
fab ed a 2I o/o o am u rag s
rcta mente h roid as ed 7e 1

inulina. í 000 ml Sabor: Baunilha.

OTAL
163,75LOTE: 3-Lote003

produto/serviçoome do idade; Preço
áximo
tal 1.,

1 6í 60

bras, sem adição dé sacarose
acrescido de DHA e prébióticos,
utillzação a partir dos dois anos,
podendo ser utilizado até os 5

nos de idade. ApresentaÇão lata
e 400 gramas.

men o fa a nnfâP a m Sop
a eo om eoS aet sveg

a

5,00 LATA 22,74 1.705,50

OTAL
1.705,50LOTE: 4-LoteOO4

Código
o

prod
rvl

xlmo
ço

al

Preço:'
axtmo

5991 omplemento alimentar lácteo
para crianças Fornece
carboidratos, proteínas e todos os
nutrientes necessários para
omplementar a alimentaÇão
iária, além de L-carnitina, colina
rnositol. Não contém glúten
limentação de crianças com

maus hábitos alimentares e/ou
ue necessitam de um aporte

maior de nutrientes. Carboidratos
(maltodextrina, sacarose e
Iactose). Sabores: morango,
chocolate ou baunilha.

d

Embala em 350 a 38

5,00 UN 7,15 678,75

OTAL
678,75

LOTE: 5-Lote005
Itém ódigo

o
roduto/

serv

reço
niáxiino âXrmo

reço .

Rua Walfi'edo Biftencourt de
Nova Santa Bárbara. paraná -

Moraes n'222, Centro, 8 43.3266.g
tr. - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br

r00. x - 86.250
sb.nr. s

-000
ov.br
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1 5995 Dieta (fórmula infantil) semi-
elemenlar e hipoalergênica, à
base de proteína exlensamente
hidrolisada de soro de leite, TCM,
LCPufas (ARA e DHA) e de
peixe, maltodextrina, vitaminas,
minerais e oligoelementos. lsento
de lactose, sacarose, frutose e
glúten. AlimentaÇão de lactentes
e crranças que apresentem
alergia à proteína do leite de vaca
e/ou de soja, distúrbios absortivos
ou outras condições clínicas que
requerem terapra nutricional com
dieta ou fórmula semi-elementar e
hipoalergênica. Embalagem de
400 gr

3s,00 IUN 146,95 5.143,25

TOTAL 5.143,25
LOTE.6-Lote006
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quanlidâdê Unida@ Preço
máximo

Preço
máximo
total ...

1 5996 Fórmula anti-regurg itação (0 a
12m) formulada para condições
de refluxo gastroesofág ico.
Contém goma jataí, agente
espessante que proporciona
maior viscosidade da fórmula ou
amido oré gelarinizado de batata
Densidade calórica 67
Kcal/í 00m1. Possui no mínrmo
75% de lactose. Embalagem
4009

75,00 UN 47,68 3.576,00

TOTAL 3.576,00
LOTE.7-Lote007
Item Código

do
produto/
serviço

Nô,me- do produto/§qyiço Qúiiilidade Unidaarê:- Preço
máximo

Preçqr,.,,
ma)(lmo
totef .

1 7303 Fórmula infantil (0 a 'Í2m)

hipoalergênica à base de proteína
do soro do leite parcialmente
hidrolisada, com adição de ácidos
graxos de cadeia longa -LoPUFAS
(DHA ácido docosahexaenóico e
ARA ácido araquidônico) e
nucleotídeos. lsento de sacarose,
frutose e glúten. Densidade
calórica 65 a 67 Kcal/100m1.

30,00 LATA 45,69 1.370,70
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Embalagem de 400g

TOTAL 1.370,10
LOTE: 8-Lote008
Itêm Código

do. ':'. .

produto/
serviço

Nom
:'tj

e do prodúo/serviço Quantidade
!nio3ae

Preç9
maXiúo

Pre-ço .

úáximo
toÍal

1 5985 Fórmula ínfantil de partida em pó
adicionada de prebióticos 0,4 a
0,89/í 00m1. Contém LCPUFAS
ácidos graxos de cadeia longa -
ácidos araqurdônico (ARA) e
d ocosa hexaeno ico (DHA) e
nucleotídeos. Atende a todas as
recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS e RDC
no431201 1. Relação caseína:soro
40:60 ou 30:70. Densidade
calórica 66 a77 Kcall1l1ml.
100% lactose. Embalagem 4009.

150,00 UN 34,54 5.1 81 ,00

TOTAL 5.181,00
LOTE: 9-Lote009
Itervr Código

do
produto/
serviço

Nonie do,produtolqerviço,1 Qua'.{!qadg:: Unidarie Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 5989 Fórmula infantil de partida para
lactentes à base de proteína
isolada de soja, enriquecida com
ferro e adicionada de L-metronina.
lsenta de sacarose, lactose e
proteínas lácteas. lndicada para a
alimentação de lactentes até os
06 (seis) meses de idade, com
intolerância à lactose ou para
dretas restritas ao lerte de vaca.
í 00% Maltodextrina. Embalagem
4009.

35,00 UN 48,61 1.701 ,35

TOTAL 1.701,35
LOTE: 10 - Lote 0í0
Iter-n Codigo

do:
prod{to/
seruço

Ngnie

.:'I

do,pfodutdoerviçoi Quadidadel Unida Preçq
máxiiro

?reço , :,

riáximo
tatal

1 5987 Fórmula infantil de rotina
enriquecida com ferro e selênio
com relaçáo caseína:soro 40:60
ou . Fornece os nutrientes em
quantidades adequadas para

25,00 UN 24,07 601,75

IL*
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lactentes no primeiro semestre de
vida. Densidade calórica 67
Kcal/í 00m1. Embalagem 4009.

TOTAL 601,75
LOTE: í1-Lote01í
Item Código

do.
produto/
serviço

Nonie do'produtolserviço Quànlidade'', Unidãde Ptgqo
maxlmo

PÍ9ço
máximo
total

1 5986 Fórmula infantil de seguimento
em pó adicionada de prebiótrcos
0,4 A 0,89/100m1. Contém
LcPUFAS ácidos graxos de
cadeia longa - ácidos
araquidônico (ARA) e
d ocosa hexae no ico (DHA) e
nucleotídeos. Atende a todas as
recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS e RDC
oo4412011. Fornece nutrientes em
quantidades adequadas para
lactentes a partir do 6' mês de
vida. Densidade calórica 67 a 68
Kcal/í 00m1. Possui 120lo de
proteÍnas lácteas (relação
caseína/proteínas do soro 50.50
ou 60:40). í 00% lactose.
Embalagem 4009.

75,00 UN 29,O4 2.118,OO

TOTAL 2.178.OO

LOTE. í2 - Lote 012
Có_digo
do .:,

produto/
serviço

Noni,ie do produtoríserviço... Ouqtlidad§t Unidade PÍeço
máximo

Prgqo
mà0mo
total

1 6477 Fórmula infantil de seguimento
enriquecida com ferro e selênio
com relação caseína: soro 50:50
OU 35:65. Fornece os nutrientes
em quantidades adequadas para
lactentes a partir do 6' mês de
vida. Densidade calórica 67 a 68
Kcal/100m1. Possui 69,9% a 84%
de lactose. Mínimo de í6% de
maltodextrina. Embalagem 4009.

25,00 UN 22,28 557,00

TOTAL 557,00
LOTE: 13 - Lote 0í3
Item Código

do'
prodirto/

Noríe do'produto4serviço:: Quailtidadêi, Unidaele Preço
máximo

Pleço
rháiimo
total

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacaoânsb.Dr.sov.br - u,rnv ! sb.pr.gov.br
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serviço
I 5990 Fórmula infantil de seguimento

para lactentes à base de proleína
isolada de soja, enriquecida com
ferro e adicionada de L-metionina.
lsenta de sacarose, lactose e
proteínas lácteas. lndicada para a
alimenteÇão de Iactentes acima
de 06 (seis) meses de idade, com
intolerância à lactose ou para
dietas restrrtas ao leite de vaca.
1 00% Maltodextrina. Possui 10%
de proteínas vegetais (proteína
isolada de soja + L-metionina),
48% de carboidratos (100%
maltodextrina) e 42% de lipÍdios
(100% de gordura vegetal - óleos
de palma, girassol, canola e
coco). Embalagem 4009.

5,00 UN 44,84 1.121,00

TOTAL 1.121,OO

LOTE: 14 - Lote 014
Item Código

do
pioduto/
serviÇo

ome do prod uto/serviço Quantidade.' Unídade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 6989 Fórmula infantil indicada para
lactentes a partir do 10' mês de
vidA Contém prebióticos e
DHA.lngredientes. Leite em pó
parcialmente desnatado, lactose,
óleos vegetais (óleo de palma,
óleo de canola, óleo de coco, óleo
de girassol), maltodextrina, soro
de proteína do
leite, galactooligossacarideo,íruto-
ligossacarídeo, xarope de
glucose, carbonato de cálcio, óleo
de peixe, vitamina C, sulfato de
ferro, caseinato de cálcio, inositol,
sulfato de zinco, fosfato de
potássio dibásico, L-carnitrna,
gluconato cúprico, fosfato de
cálcio, D-pantotenato de cálcio,
nicotinamrda, ascorbilpalmitato,
vitamina A, vitamina E, vitamina
B1 , vitamina 86, sulÍato de
manganês, vitamina 82, iodeto de
potássio, ácido fólico, vitamina K,
selenito de sódio, vitamina D3.
biotina, emulsificantes lecitina,
mono e diglicerídeos,
aromatizante. Não contém

25,00 UN 38,35 958,75

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - rvwrv.nsb T ov.br
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lúten. Características
- Fonte de Proteínas: Láctea
(caseína /proteína do soro: 50/50)
Fonte de Carboidratos. Lactose
(7o%)

Maltodextrina (30%)Fonle de
Lipídeos: Gordura vegetal(Z 4o/o)
Gordura animal (26%)
Distribuição Calórrca: proteínas
(1 2o/o) C arb oidr atos (47 %)
Lipídeos (41%). Embalagem 4OO

s

TOTAL 958,75
LOTE: 15 - Lote 015
Iteml Código

do
produto/
serviço

ooe do prqêuto/seMçõ, iQ!antidad.e., Unidadei lfreço
máximo

Pre-ço
máXimo
total

1 oo2 Fórmula infanttl tsenta de lactose
contendo vitaminas, minerais e
oligoelementos necessários ao
bom desenvolvimento e

scimento. Contém
nucleotídeos e LCPufas (ácido
graxos de cadeia longa),
principalmente os ácidos
araquidônico (ARA) e

ocosahexaenóico (DHA). Fonte
e carboidrato.l00%

maltodextrina. Embalagem 400s

1 10,00 UN 59,88 586,80

TOTAL 6.586,80
LOTE: '16 - Lote 016
Item Çodigo

do
PiôOutol
servtço

Nome do pÍoduto/serviço QUant idadgi idade Preço
máximo

Preço
áximo
tal

1 loazo Nutriçâo complela e balanceada
oral ou enteral para crianÇas de í
a 10 anos. Suplementa: Cálcio,
Ferro, Acido Fólico. 86 e B12.
lndicada para crianças seletivas

ou inapetentes entre 0í e 10
nos de idade. Distribuição

energetica: 12o/o de Proteína,
53% de Carboidrato e 35% de
Lipídio, sendo 15% de TCM.
Contém DHA e ARA, prebiótico e
probíotico. Sabor Baunilha,
Chocolate e Morango. Densidade

900,00 lutt 2,48 38.232,00

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr. - E-mail - licitacaoânsb.pr.qor'_br - l.u.rv.nsb ov.br
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calórica: 1 kcal/ml. Apresentação
lata 400 gramas.

TOTAL 38.232,00

3. DO PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da
autorização de fornecrmento emitido pelo Município.

4. DO LOCAL DE ENTREGA
4.í. Os produtos deverão ser entregue na Secrelaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comerctal de segunda a
s,exta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o

Orgâo Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

5. INFORMAÇOES ADtCIONAIS
5.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação.

Nova Santa Bárbara. Paraná- E-E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br-rvçrv I v.br
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ANEXO 02 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRE N.o / - PÍI/INSB

O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personatidade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/000 í -60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Preíeito, Sr. Eric kondo, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o no

doravante denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com a Lei
Complementar Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto
Federal n.o 7.89212013 e n' 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no

04112009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRONICO N'35/20í7, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os
preços para eventual aquisição de fórmulas infantis especiais - Leite, para suprír as
necessidades da Secretária Municipal de Saúde, oferecido pela empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR,CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominado
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificaçôes, os preços,
os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preÇos, a eventual aquisiçâo dê fórmulas inÍantis
especiais - Leite, para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde,
conforme especiíicado no ANEXO 01, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.'
35t2017. independentemente de transcrição. O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir
os produtos relacionados do licitante vencedor, nêm na quantidade indicada no ANEXO 0í,
podendo alé realizar licitaÇão específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em

que, em igualdade de condiçóes, o beneficiário do regisÍo terá preferência, nos termos do

art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, rêafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da

assrnatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no

Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação

mentária
DOTAÇÔES
Exercíc
io da ,1,,

despes

Conta
ds ..-i]: :

despes

áticalFúncional.p
l:'.
I

rog ram Fontê .

de,
recuÍso

â..,
t'..

r
*rl*"1*

or
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CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (dozel meses, a contar da
assinatura do mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei

8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os
produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de

Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba
recurso ou indenizaçáo de qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na

ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à

beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- auto m atica m ente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Orgáo Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o

seu registro de preços cancelado na Ate, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
íortuitos ou de força maior,
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em íunção da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compóem o custo do serviço. A solicitaÇáo dos

fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de í 5 (quinze) dias, facultada à Administraçáo a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora.
- nào aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualiíicação técnica exigida no processo

licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiÇões

estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preÇo registrado, nos casos previstos, será feita
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a à'
2017 2500 08.001. 1 0.301.0340.2027 U 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2510 08.00í. 10.301.0340.2027 303 3.3.90 30.00.00 Do Exercício
2017 2520 08.00í.1 0.301.0340.2027 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2530 08.00í. 1 0.30í.0340.2027 Jl5 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2540 08.001.'Í 0.30í.0340.2027 326 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
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pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉflMA - DAS oBRIGAÇÕes oe BENEFICIÁRIA DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especifjcações descrrtas no
Termo de Referência - ANEXO 0í, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado
pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada,
- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a
vigência da Ata de Registro de Preços;
- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da
contratação do objeto;

cLÁusuLA orrAVA - DAs oBRrcAÇoes oo MUNrcípro
Caberá a Prefeitura.
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos objeto, que venham a ser
solicitado pela beneficiária da Ata;
- rejeitar os produtos equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes passadas pelo

Orgáo Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular,

de seu ANEXO 01 .

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO DA ENTREGA
A As aquisiçóes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a

caso, pelo Orgão Gerencrador. A emissão das autorizaçôes de fornecimento, sua retlficação

ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLAUSULA DECIMA _ DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da autorizaÇão
de fornecimento emitido pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIII,IEIRA - DO LOCAL DA ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio

Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a

sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o

Orgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentaçáo da
nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a",

"b" e "c" do parágrafo único do artigo 1í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e
Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos

órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por paíe da contratada, iniciando-se
novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
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íará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome
do banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados
indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá
deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizaçóes, encargos,
tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão
Eletrônico n" 3512017. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correÇão monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as

especiíicaÇões constantes do presente Edrtal e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a.

- Entregar os produtos nas condiçóes, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuçáo do objeto

contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da

Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- ttilanterem durante a execuçáo da ata de registro de preços todas as condições de

habilitaçáo e qualificação exjgidas na licitação.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigaçôes assumidas pelo fornecedor no momento

da execução da Ata de Registro de Preços, sem lustificativa aceita pelo órgão ou entidade

usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sanções:
. Advertência;
. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de

recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado

da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não

realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias

corridos, uma vez comunicados oíicialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao íornecedor o

contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sançóes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de

outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e

danos causados à Administraçáo.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicralmente.
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As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penars, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;
b) epidemias;
c) cortes freqúentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviÇos com materiais devido à interrupção das vias de acesso
às mesmas,
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, íalta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado,
h) atrasos decorrentes de oulros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

cLÁusuLA DÉcrMA eulNTA DAs DrsposrÇôes rrNars
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 35/20í7 e a proposta da empresa
classificada em ordem crescente respectivamente, no certâme supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposiçóes constanles das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitaçáo.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e
pelo responsável pelo acompanhamento da ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n" ........... ..... .. ....

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

Nova Santa Bárbara, Paraná - E -E-mail licitacao@nsb.or.eov.br - rvww.nsb ov.br
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ANExoos-oocuilm aatmlçÃo

r. xnatrrnçÃo .ruRíorca:
1.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alteraçôes;
1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em
vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio
de publicação legal.
Observaçôes:

Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver,
deverá constar além da denominação social, a identiÍicação do ramo de atividade da
empresar que deverá ser compatível com o objeto Íicitado.

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo í 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
2.2. Prova de regularidade fiscal perante a F azenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na Íorma da lei;

2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Trrbutos

Municipais da sede da proponente, mediante apresentaçáo de Certidão Negativa de Débito

ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do

licitante na forma da lei;

2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, íornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.

2.5. Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentaçáo do comprovante de inscrição e de situação cadastral emrtida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
2.6. Prcva de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos termos
do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de
1o de maio de í943.

3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:
3.í. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data
marcada para início da disputa.

4. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.1 . Comprovação de aptidão através de no minimo 0í (um) atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa quanto ao objeto da presente licitação. Não serão aceitos atestados de empresas
que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

Nova Santa Bárbara, Paraná- E- E-mail - licitacaofDn sb.Dr.gov.br - u'rvrv .nsb.pr.gq1,,br
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5. DOCUMENTAÇÂO COMPLEMENTAR:
5.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no incrso XXXlll do art. 7. da
constituição da República Federatjva do Brasil de í988, conforme o que disciplina o inciso v
do aft. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

5.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO 04.

5.3. Declaração de inexistência de fato supervêniente impeditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO 05.

5.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante
legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 07.

5.5. CeÉidão Simpliíicada emitida e registrada pela respectiva Junta Comercial

6. Os documentos de habilitação poderão ser apresenlados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de
imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

7. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em originais
ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sitio correspondente.

8. As declarações emitidas pela licitante deveráo ser apresentadas no original e ser firmadas
por representante legal da empresa.

9. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

10. Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte) que apresentar
documentâção com a data de validade vencida, conÍorme estabelecido no Artigo 42 e
seguintes da Lei Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006.

10.'1. Caso qualquer dos participantes (micro/pequena emprêsa ou profissional)
apresente Certidão ou documento com a deta de validade expirada, será concedido
prazo de 05 (cinco) dias, contados do momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período para que a situação seja
regularizada, tudo conforme Lei ComplementaÍ 12312006 de 1511212OO6 com as
alteraçôes da Lei Complementar n.o 147120'14.

10.2. A não rêgularização da documentaçâo, no prazo previsto no & 'lo da Lei
Complementar 123I2OOG de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contrataçâo sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 8'l da Lei 8666/93, de 21 de
junho de í993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes
na ordem de classiÍicação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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1í. Toda a documentaÇão apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos
por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 03 (três) meses
contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida
neste Edital.

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - lt ao nsb r ov.br - *rvrv. n sb. pr.gor,-br
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ANEXO 04 _ DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO NO 35/20í7

Declaramos para os íins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N." 35/20í7, instaurado por este município,
que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

em de de

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuraçáo com poderes especiÍlcos,)

OBS.: í) Está declaraçâo deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

3t
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ANEXO 05 - DECLARAÇÃo DE INEXISTÊNCIA DE FATos IMPEDITIVoS

PREGÃo eletRôHtco N" 35/20í7

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sue habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

)Z
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ANEXO 06 - DECLARA O DE INEXISTENCIA DE EUPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔN|co N. 35/20í 7

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de í8 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de '16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos, em observância à Lei
Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de í4 anos aprendizes deverá
declarar essa condição.

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsb.pr.s.qvlr - rvnrr.nsb.pr.gov.br
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NEXO 07 _ DECLARA O OE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ELETRONICO N" 35/20í7

_(nome da empresa)
ono , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, para efeito

de participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N'35/20í7, da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega

cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direçâo e de

assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,

Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser êmitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do GNPJ.

. inscrita no CNPJ sob

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - Iic itacaoúDnsb.pr.gov.br - wrrv.nsb t ov.br
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ANEXO 08 - CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIÍI'ENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N" 35/2017 - Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para Íornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 0í, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

* Descrição detalhada do objeto oíerecido, mencionando quaisquer outras informações que
se fizerem necessárias.

TDENTTFTCAçÀO DO CONCORRENTE:
RAZAO SOCIAL:
cNPJ e tNSCRTÇÁO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA E NO DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRONICO

2. CONDIçÕES CeRATS
2.í. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a

presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 0í do Edital

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2 O WeÇo proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados
separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.; REPRESENÍANTE LEGAL DA EMPRESA)

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - licitacao nsb v.br - rvrvrv.nsb or. sov.br
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ANEXO 09 - Ficha Técnica Descritiva do Obieto

I Ficha Tecnica:Descriüvq'do qbjetEr.

Número do edital

Orgão comprador

EspecificaÇão

Marca

Pruzo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital)

Preço inicial (em R$)

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitaçáo ê que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).

Decleramos, ainda, que estemos enquadrados no Regime de tributação de
Microemoresa ou Emp a dê Peoueno PoÉe. conÍorme estabelece artigo 30 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Data

36
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CORRESPONDÊNClA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0410912017

Prezado Senhor,

Em virtude de alterações ocorridas no edital do Pregão
Eletrônico n" 3512017, solicito nova análise jurídica do edital e minuta da ata de
registro de preços, visando atender às exigências da Lei Federal no 10.520, de
1710712002, Lei Federal no 8.666, de 21106/1993, Republicada em 06/07/1994,
Decreto Federal no 3.555 de 08i08/2000, Decreto Federal no 3.697, de2111212000 e
demais legislaçôes pertinentes.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristi dos antos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Biftencoun de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100 X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails - liciracao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr4e!.br
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E-maif :

Parecer j urídico

Soficitante: Departamento Municipal de Licitações e

Contratos

Assunto: manifestaÇão quanto às minutas da licitação

Trata-se de pedido de parecer quanto a aprovaÇão

das minutas do processo de Iicitação n. 01 9/\1 ,

autuado sob a modafldade preqão, destinado ao

registro de preços e eventual- aquis j-ção de fórmulas

especiais infantis.

A-E O re_Latorao.

Ao topo de qualquer arqumento, importante
mencionar que o processo de licÍtaÇão ora em 1j-ça

vol-ta para manifestação por parte desta Assessoria,

vj-sto que foi al-vo de impugnação por pretenso

licitante.

De conhecimento, as razões da impugnação foram

parcialmente acolhidas, e diziam respeito à questão

de ordem técnj-ca, quanto a escolha da fórmufa.

,rno de2
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Av. Wal-fredo Bittencourt de Moraes n" 222
Fone/Eax (043) 3266-8f00

E-maif: pmnsbGnsb. pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Resolvj-da a questão, como dito, voftou o pl-eito,
cujo Departamento requer expressa manifestaÇão

acerca da aprovação das minutas.

Pois bem. As minutas da 1j-citação encontram-se
regulares (editaf e ata de registro de preÇos ) ,

respeitantes às regras e principios aplicáveis às

licitações públicas.

De modo particul-ar, a minuta da ata ostenta
bastante cl-areza em seu boj o, constando, entre
outros, previsões tais como: a) a delimitaÇão do

objeto; b) a forma e etapa de fornecimento; c) preÇo

e condições de pagamento; em coj-ncidência com o teor
do art. 54 e seguintes da Lei n. 8.666/93.

Com efeito,
entendimento pela
prossegu j-mento do

esta

aprovação

feito.

Procuradoria
das minutas,

manifesta
balizando o

É o parecer, safvo meLhor luizo.

Nova Bárbara, 04 de setembro de 2071 .

Gabri Almeid de .Iesus

Santa

Procura o icipal

Página 2 de 2
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TCEPR

Inst turção Frnancer.a

ContÍâto de Empréstrnro

Valtêr

Detalhes processo licitatóío

Ent'dàde Eye{urôrà i.lUNtcipIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

^ncr 2017

Nc IcrrêÉcld spensa/ nexigibrldêde+ 35

l'lodalidâde* Pregão

Númelo editnYproresso' 79l20r7

R.c!rsôs provênlêntê3 dê or9ânl3môr internàclôí.islmultllatêrãir dê crédito--

,

Descrido Resumrda do Objelo* Regrstro de preços para eventlral aquisição de íóÍmulas infanns especra s - Le te,

para suprji as necessdades ca Secreta.ia ltlunrcrpal de SaÚde

Forma de Avallção

Dotàrjo Oíçamentária'

Preço márimo/RefeÍência de preço -

R$-

DaÉ de LançôÍnenio Co Edltal

Data dà Abertur3 das Propostas

NOVA Data dâ Abertura cjàs PíoposLas

Data Cu ncelamento

08001 r 01010140202 73 390 300000

t4 228,70

18l08l2ot7

l2l}gt2o!l DelaRegistro

2zlogl2oli DàtàRegrstro

0409i)4.,7

M109i20L7

CPF: 427151295a,0 (Looout)

https://servicos.tce.pr-gov.brlTCEPRyMunrcipal/AMUDêtalhêsProcessoCompra.aspx 1t1
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Executivo

Ano V

IMPBENSA OFICÍAL -
Lel n" 660, de 02 dê âbÍll
ds 2013.

Ediçáo N" 1074 - Nova Santa Bárbara, Paraná Ssgunda-Íelra, ô4 dê S€tem to

I . Aios do PodoÍ Ereculivo

REF.: PÍegão PÍesencial n." 3212017.

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridicá de direito publico nterna inscíita no CNPJ sob o no 95 561 080/0001.60, com sede administrativa na

lua WâlÍredo Bitlencourtde Morâes, 222, nesle ato representado pelo seu PÍeÍeito Municlpal, Sr. Eric Kondo, e a eírpresa EXTINoRPI EXÍINToRES DO NORTE

llgtnO ttOl - gpp, nscrila no CNPJ sob n' 10.950.199/0001-72, coÍn sede na RI.JA 24 de malo, 431 A - CEP: 86430{00 - Baiíor Vila Claro, Santo Antônio da

rlatina/PR, nesle alo representado pelo Sr. Edivaldo Montanhero.

OBJEÍ0: Aquisição recargas de extintores, extintores novos, manguêiías para hidrante e realização dê testes hidrostáticos nas mangueiras de hidrante.

VALOR: R$ 1.80!,00, (quatro mile oitocentos reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 60 (sessenta)dias, ou seja, alé 02]1112017

SECRETARIAT Secretarlas Municipals.
RECURS0S: Secrelarias Municipais.

RESPONSÁVEL JURíDlco: Gabriel Alíreida de Jesus, OAB/PR n' 81.963
OATA OE ASSINATURÂ C ONTRATOLq4&94012.

Avtso 't. ALTERÁCÃo Do ED|TAL E REABERTURÂ DE pRÁzo

REF. pREGÃo ELEÍRôNrco N" 35n0íz . sRp

A PreÍertura l\,4unicipal de Nova Sanla Bárbara, Estado do Paraná, através do Pregoeiro, designado pela Porlânâ no 080/2017, no uso de suas âlribuiçóes, torna

público e para conhecimento dos inleressados em parlicipar da licitaÉo em epigraÍe, a q!al lem por objeto o Registro de preços para evenlual aqu siÉo de Íórmulas

inÍantis especiais - Leite, para supÍiÍ as necessidades da Secretáia Municipal de Saúde, que Íoíam eÍetivadas alteraçóes no edital Face ao exposto, fcâm alteradas

as segu ntes dalas:

RECEEIMENTO 0AS PROPOSÍASr das 08h00min do dia 2208/2017 às 07h59min do dia 2209/2017

ABERTURA DAS PRoPOSTAS: dâs 08h00min às 08h59min do dia 2lml2017.
,,qícto DA sEssÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09

iCAL: www.bll.oro.br "Acesso ldentiíicado no link
h00min do dia 2209/20,l7
. licitâçõe6"

PÍeço máxirnor R$ 74.228,70, (setenta e qualro mil, duzentos e vinte ê oito rêais e setenta cenlavos).
tníormacõês Comolêmentares podêrão seÍ obtidas em horáio de expediente na PreÍe tura Municipal de Nova Santa 8áóara, silo à Rua Walkedo Bittencourt de

Moraes n" 222, pelo íone: 43-3266{100, ou poÍ Email: licrtacao@nsb.oloov.br. Sile www.nsb.or.oov.br

Nova Santa Báôaía, 04/09/2017

Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portana n" 080/20'17

ll . Atos do Podêr htlvo

lll- Publlcldãdà
Não há ubli laa sente data

Náo há publicaÉes paía a presente data

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárba.a
Bla wallÍedo Brnercoúí de À/braes n'222 -Cenvo

FôôêFaÍ 143)3266-8100
É m l:d anooíoâl@.sb pÍ gov.bÍ

*w nsb p..Oov.b/
hípr,nsb pr Oov b.p.íallianspàrenôadã.o orc,alcLelrcncodoe

D@mãD a$írôoo pcr C!ír6cêi'o DEiLl - Àkra Sá á
Bíh@ Pchitu€ itiE@' 95661mm001m - AC SERÀ§\ -
SE euEditibd. ó gMBd! dr.do q@ vEulizrh .rá/é. do

sb: hbÁ§!.pí{orrhctltãE!âüriüit@f.àl

:e1=i:ffir._ . :,,.j]:ri._il,

EXTRATO DO CONTRATO N'16i20I7
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DarioQSlg^tO"^.

I Noua SantaBárbara I Palmeira

Â\,ISo I"\LTER{ÇÀO DO EDITÀL E RXABERTURÁ DE PRAZO
Rf,t. pREGÀo ELIi't RôNICoN. ]srl0t 7 - sRp

À PreÊrruE \.Íúicipalde Nora S&râ Bárban, [sÍadô do PaÉná, ârrarés do
Pregoqro, desBnadô pelâ Ponaria n" 0801017, Do uso de suas Úibuiçõei,
toma fúbl,co € pan conhtuimenro dos inr.rcs$dos cm panrop.r dâ li.iÉçào
cm epigràlc, a qul rú Dôr,)bjcro o Rcginm dc ptu-ços paE evcnruálaqutiçào
de lormulas inlantis esp.oars Leue, pe supnr as n€.esidad.t dn Seretária
IlDnrcrnal dc Saúde, que lomm cicriladâs alcEçôcs no ed al Fac âô
êxposto, ficân alrerada as sc8urnrcs dlr :

RECf,8l\IE\TO D\S PROPOSTAS: drs 08h00min do dia 22l0t/2017 às

07h59min do di, 22109/2017.

ÂllIRl UR^ DAS PROPOSTAST d.s 08h00Din À§ 0th59min do dir
2UO9A0t1.
I)iicto DA sEssÁo DE DtspuT^ DE pRf,Ços: às 09h00min do dil
2]J09n011.
LOC.iL: \ § $.bll.ors.br ',tces§o lderhÍicrdo no lirl - lic'trsô€§"
lreço mixnno: RS 74.22t,70, G.r€nl. . qu.r.o mil, düzeolo§ . !iÀt! e oito
re.is e 3êlcnlr ..nlâr or.
IúlIElrÀ súIsÂr pôdcáo scr ob(idÀ em hoÉno dc c\p.drenrc
nâ Prcfcrrun N(ulicipâl de Nova Sanra Bárbâr4 silo à Rua Wâllrslo
B(tencourt dc Momes n" 212, pclô fônc: 4l-ll&í-8100, o pôr Emâil

Llclrr!a! lns'h tr gÍ,ü. Sir€ \\ \ n. h ttr g,r\ .lt!
\o!, S.nb BárhaE 04 09l0ll
\l.rco rrrôDio dr Àssi§ \üíe3

Ponana n'080 20ll

suvuLADE p[DtDo Dti LICINÇADE rNsT L^ÇÀo

l:chandoÀugusro Filhô & Ciu LTD^ - VE - l,\-{D }lMcramenlo . I nvcsrinemos
rorna públloo que requereu ao IÁP, a l-icênÉ de Iníahçâo, prru o Condominio
Forovoluroo ConeÍBe 0l em PalmcirrPR. Foi delemrnado Relaró.ro 

^mbienEl

64!75f2011

I Patçanaa

^vrso 
oE Ltcrraçlo

cot{coRiEtacta t{c. ooz2 0í 7

[AIOR PREÇO POR LOÍE
OBJIITOT Alênãçáo dê bens móves pela Admrnrstração Públcâ
Mlnrc,pal, de 38 0rinla e oro) bles de leías de sua prôpnedade
l@lr2ados, nêsie municipro de Parçandu-PR

^BERTURÁ: 
Às 09:30 (nove horâs ê irinla mrnulos) do da i7 de

ollubÍo de 2017, na Sala de Lrc aÇóês, s[uada na Preíe u.a Múnrcrpal

Marores lnÍomaçôes e @pÉs do Edrt3l FDdeÍáo ser obldas no
D€peíemênlo dê Leláções no horáno oê exp€dEnte de Segunda ã
Seírajêrá ênúe à§ 08.30 às 17 00 horas Foner,a,4 32a4 0411

Paçandu (PR) 05 dê setembrc dê 2017
Târclsio Uarquê6 dos Rêlr

AVISO DE LICITÂÇÃO
pREGÀo pRESENCLA.L N" l6120t7 - sRp
Objclo: Bcgislro dc preços prr. cv.ntürl .qüiliçio de mrleri.is dc limpcz.,
higicíe pe$orl, utilidrdes doméslicr3 . o úrrcs.
Trpo Nlcnorp.cçô, pôriren.
Rcccbrmcnb dos Envelop.s: Até .3 09hl0min, do dir 2l109/1017
lnrciô dô Pregâo: Di. 2ll09/2017, .r l0h00mir
Prcço n'anmô: RS 500.295,10 (qulnh.nlos hil, duenlor e novenrr € cinco

II][lII$tÂr]cCESlÍEtlIlIlt: podrdô ser ôbL,dÀ em honino d. €rpedEnre na
PrclcM Municipaldê Nova Sanla llarhoB, súo à Rua Wallredo llrncncôuí d.
Momes n' 212. Delo fone: 4l-12ó6-8100, por [mail: licLLxc.úin:h pr go!.hr ou
pelo snú {\ \.n:h nr.qut:i)r
Nora Santa BárbM, 05'0912017.
\larco Anlônro de Aiss Nunes

33s494017

83830/2017

3:1854/2017

I Nouo ltacr,lomt

I Paranagaá

I avtso DE RETlFtcÂçÃo DE EotraL
PREGÀo ELEÍRôNtco ' o53,zol7

PROCESSO Nô r9.0í)120r r
o MUNICIPIo DÊ PARÁNÁGUÁ ÂTRAVÉS DE SUA PREGoEIRA
OFICIÀL DESIGNAOA PELO OECRETO N" 20212017 TORNA
PÚBLIco PARA CoNHECIMENIO E ESCLARECIMENTO DOS
INTERESSADOS OUE FORAM PROMOVIDAS RETIFICAÇÔES NO
ED|TAL oo pREGÃo ELETRôNtco No 053/2017. vtsÂNDo A
coNTRÀIAÇÀo DÊ ÊMPRESA PARÂ PRTSTAÇÀo DE sERvIÇoS
OE SFGURO TOTAI VIICULÂR, EM AIENDIMENIO AOS VTICUIOS
PERTENcENTES A PREFEITURA DE PARÂNÁGUÁ
O Edrlâl devdâmente retficado @nslá no sile da PrêÍeúura dê
Paranaguá (!r^/vw.pa.anagua.pí gov b4 ê no endercço nw. êlácoês-
e con ú onde p€de seÍ obfido pelos rnrêíêssádos
a s€ssão de iulgamento do prcgâo êm razão das alteraÉes Íe Ls no
edrtal ocoírêÉ no diâ 20 de selembÍo de 2017 às 09:00 hoÉs.
A Ínlêgrâ do êdital lâmbém eslá a drsposrç€o dos rntorcssados nâ sede
da Píeleitura dê PaÍanaguá parâ cópiâ ou poÍ solicitaÉo no ê-mall
çpl@p!ranlg!ê.pt4atLbÍ / cnslranê.cpl@parcnagua. pr gov. br com
idenrrl5caÉo da emprcsa e do íêspônsável pela solicjtaçêo.

PARÂNAGUÁ 05 DE SETEMBRo DE 2017.

CRISIIANE DOS SANTOS ZELLA

PÍÊ9oeira

AvIso DE LICIIÂÇÃO
f, dirrl de PÍesio PÍesênciil n' 02t,2017-Pllfil

A PREFÊITURÂ DO MLIN]CIPIO DE NÔVO ITÀCOLOMI, ESTADO DO
PÁRÁNÁ, rôm públicô qtre laÉ lealizar, às 09:00 hoEs do dia :1 de Serênbro
de 201?. na Alenida 28 de Serembro, 7ll, Fone4ax 0xx43 143?.1lló - CEP

8ó \qi L'rru, \ovo lracolomr PaBrà, I r,$(ào na Mdrl,d!,I. PRIGÀO
PRISE\C[{L, Sisero RE(;ISTRO Dt PRf,ÇO, do -1,p. Yf,\oR
PREÇO POR ITEIÍ. PAB A ÀOUISIÇiO DE JII^TERITIS DE

co}siRLÇÀo, Ff,RRAIÍEliras, TI\TÂS, YATERIAIS
IIIDRTULICOS E }IÀTERIAIS f,I-ETRICOS DESI'I]\ADOS .{
Dt\ tRsos DEPAR] ÀuE\ ros Do ttt:\lcipto DE \o\ o
ITACO[,O[Í|. A Pasta, com o rnteiro teor do Edikl e seú respec'ilos

modelos, adendos, aftxos e derurs deumnlos, poderá ser examiíâd, nô

eídereÇô supBmencioúdo a paíir do dia 06 de Serembm de 2017, nô horánô
comrcúl. de segunda a sexra te,ra das 8:00 às I L:00 hoEs e drs ll:00 às l7:00
hoEs. lnlôImqõer adrrôna,s. dúrdas e pedidos de esclarecimnro, de!erào ier
€n€amrnhâdor á Comissào d. Lrcrraçõ€s no endercço acma mcnc,onado \
documÉnraçàô nÊcôsári! pm paírcrpar dêsle prúesso de cMmámemo púhltco

deverá ser enregü. no Setor de Lrcrhções da PreietmB MDnrrpal d. \o\o
Iracolonri, até as 08:10 hôás dô d,a 21 dc Scrcmbro dc 2017

Novo IÉcolomi, 06 de Sctcôbrô d. 2017.

I\IOACIR ANDRf,OI,LÂ
Prcicrlo Nlunicipal

41100t2017

I pnnao

avrso DE I-tcITrÇÀo
TL'\IqPIO DE PL\tfÀO

sIsTElÍÁ l)E taEsrsrlro pE PRECoS,sRP
EDIItI, DF, PREGIO PRFSD:\ICIÁL \,'O$T2OI7

ôat0&2017

A aíes.nk h.iL4ãô rem Í'or obl.b o _RI,GISTRO DE PREÇOS PÂRA
FUTURA E EVENTUÁL coNTRÂTÀÇÀo DE Et!Ít,IDs^ plRA
íTRd\snôRDô Dr.r Rr.:siDrios sóLIDo9,. pÂtaÀ l'rDNDtiR .\s
IiECESSIDADES DA SI'CRETARI{ IÍU\ICIPAI- DE OBRÀS E
sERvt(os I RBallos Do rtl'\t('iPto DF PtNlIio - PR', .onrorre
espêcifi caçôes coDslanter em €drr!l
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c . Procópio, Quarta-Feira, 06 de Setembro de 2017

sERvrço 
^urôNoMo 

MUNrcrp^L DE Àcu^ E Escoro
c(rNvl:Nto coM 

^ 
!!NDAç^o NACr(rN^1. Dll 5^UDl: Gera

À CIDÀDE REGIONAL

elaboraram projetos de lei com propostas para o
Paraná. As melhores pÍopostas de projetos de lei
elaboradas pêlos estudantes serão selecionadas
pela Caravana da Cidâdania. Diferente das outrâs
ediçÕes, o material será encaminhado às escolas de
forma digital, através do site da ALEP Além de
sustentável, o uso da tecnologia vai facilitar o acesso
de mais estudantes.

Também há a caíilha com informações sobre
todos os temas trabalhados no projeto e explicaÇÕes
sobre a função de cada um dos poderes constituÍdos.

PROJETO - O Geração Atitude e um projeto
ligado ao Movimento Paraná Sem CoÍupçáo, e tem
como principal objetlvo apoiaÍ a Íormação cldadã de

estudantes
paÍanaenses,
promovendo a
partlcipação social e o

Atitude envolverá 160
a rede pública estadual

Edigão:1456 v

NOvÀ §ÁN'rA DAR0AR^ . PAR^NÁ ção
AUTORIZAçAO DE OISPENSÂ DE LICIÍAÇAO

AAT ?4. DALEr0.666/93
PÍoc€ssoadmmBrrexvoi 171201 7 Oi.p€í!ád€ LElaÉo: 142017
Funçêo Programáli@r 10.001.17 512 04€0 20.11
Elc,nonlode Oespêsa 33.90.30.00 00
Alc,rdonoo â jostiílcâlva âp.esênladâ. cof, sidorando â nocsssrdâde do SAMAE

. liorviço Auronomo lúunrcipal dB Agüa ê Êsgoto d€ Nová Sanla BsÍb3Ía, .,n
.dq!iÍ[ o produtooü s€rviçô'

AQUISIÇÀO OE 2,OOO LACÍIES OE PúSTICO (POLIPROPILENO) ANÍI-
F RAUDE PARA HIORÔMEÍRO TIPO AARAÇAOE IRA COM TRAVAS I-ATE RAIS,
ENGÂTE RÀPIOO BITOLA OE .Á'NACORAZULE VERMELHO,

E consdor.ndo o dirposio no aÍi. 2{. ll. ds L8i8666/93, londo êm vEla o valor
cobrado psia aquisçôo dos MatgÍiais ou Seíviçps náo allng. o lrÍn'lE 6m qus ss
erigo lrcúçâo, AUToRIZo a aqulsiçào d.!tâ lúar€íial ou Sôrviço dã Emprê3a:
MúltilacÍas lnd € Com. d€ PÍodutos parâ hltal3çno6 Prod'a'§ LTOÂ - ME CNPJ:
r1 818 a9!0OOl-9Snovalo.deRl=1.0a0,00(UmMilcOu8.eírâR€ais=).

Nova S€nrâ gárbam. 05 do cirlembro do 20Í7.
G.rron Nogu.l.. Junlo. - DkoioÍ do SArraE

Prefeitura Muhicipal de
PRNova Santa Bárb

escolas d

ÂVISO 1' ALTE O OO EOITAL E REAAÉRTUT'A OE P
Ntco Nc 35/2017 - SRP

A Proíoilura Municipâl d6

Avrso oE LrclrÂçÀo pREGÃo pREsENcraL N.36/20'17 . sRp
Objero Rsgrslrod6 pí6çosparà ôv8nrual aquisiçáod6 mâlôíiâis dâ llmpaza,

higi€ne pessoâ1, utilldãdss domésticáie oútros. '1'lpoi M.no. pÍsço, por it€m.
ReceltirÍenlodocEôvelop€s:Aléâs09h3Omin,dodia21/0()/20í7
l c'odoPísgáo:Diâ21/09/2017.as1Ohoomln
?,cço 

'à(irno: 
R§ 500 295 10 (qu,nhenios mil, duzentos e noventa e cinco

,cà,s É dcr c6ntãvos)
nloínáçóes Co'nplonrenlãras pod€íâo sê/ DDl,das em horâíio dê

A terceiÍa ediçáo do Projeto
Geraçáo Atitude, do Ministério Público
do Estado do Paraná (MP-PR), em
parceria com a Secretaria de Estado
da Educação e diversos órgãos, vai
envolver 160 escolas da rede estadual
de ensino que ofertam o ensino médio
nos 32 Núcleos Regionais de
Educação (NREs).

A edição 20í7 foi lançada nesta
segunda-Íeira (4), no início da sessão
da Assembleia Legislativa, e tem como
objetivo promover a formação cidadâ
de estudantes e estimular o
protagonismo juvenil. "Nosso papel é
tÍabalhar a cidadania e o envolvimento
desses jovens, para que possamos
f orma r gÍandes lideranças e
oportunizar a todos que conheçam os
poderes públicos do Estado', disse a
superintendente da Educação, lnês
CaÍnieletto.

A primeiÍa fase segue até o Rm desse mês com
atividades dentÍo das escolas, envolvendo a
participação de professores, pÍomotores de Justiça,
juizes, preÍeitos e vereadores.'Consideramos
essencial incentivar a cidadania e trazer os jovens
paÍa dentro da Assembleia. É uma demonstração de
que há espaço para práticâs que incentivem a
paÍticipação popular e a contribuiçáo direta do
cidadáo na gestão públi6a", ressalta o pÍesidente da
Assembleia, deputadoAdemaÍ Traiano (PSDB).

Após debates em sala de aula, os estudantes

*

Píego6tro dôslgnado pela Ponâoa n'080/2017. no uso ds suas âlrlblriçôôs,
loíni! publico ê p6Ía conheciflronlo dos inleíessados Bm paíiopaÍ da licilaçào
ünsplgrâls. a quall€m poí objâto o RâgiÉt od€ píêços pâíâ €vontual âquistÉo
dc íoanulôs iníanÜs €speciâis - Lsite. para cuprir âs nêcessdad€r da
Secretária Mr./nicipal do Sâüd6, que ÍoÍam el.tivadasâlleÍaçôss no€dilÊl- FacÊ
ao srposto, Íicam all6íadâ6 âs s€guinlo! datas:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das o6h00mrn do dis 220&2017 ós
07h59miDdodia22/09/2017.

ABERTURA OAS PROPOSTAS: das 06h00mn às 08h59min do di6
2ZO9t201f

lNlClO DA SESSÀO DÉ DISPUTA DE PREÇOS às oghoomin do dia
2ZO9t2t)17

LOCAL: www bll.org br'Ac€sso ld€nliÍcadono hnk-ilcllsÇô€s'
PÍeço márimo: RÍ 7a.22E,70, (s€tsíta e qualío mil. duzenlos e vinlo o olto

red,s e s€renta centavos). lníoÍÍnâçôes Coínpl€ínenlaíesr pode.âo soÍ oblldas
smho.áíiodo€rp€di6nr€ na PGí6itríâ Municipalde Novâ SâÍ{â gáÍbarâ, §toà
Rua WàlÍrcdo Eitlcncourt de Moraês o" 222, pelo lone 43-3266.8100 ou Por
Êrnu'l rL'n.hir,,,.r\h.fr.g.\ hr §lss§\ rhtr!.'r.h,

Nova Sanra Bârbaíâ, 0{/09/?0 I 7.
M.rco Antônio d€ A3rir tluno3 - P..gosiro . Poítaria n'080/2017

EDIÍAIS
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IUT I I\I ISTÉ RIo PÚ n LI C o
do Estodo do Poranó

OÍício n.326/2017 São Jerônimo da Serra, 06 de setembro de 2017

URGENTE

Ilustríssima Senhora Secretária de Saúde:

O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, ATTAVéS dA

Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da Comarca de São ferônimo da Serra,

prestou atendimento a Sra. DEBORAH MENDES DO CARMO GAIOSKI, a qual

informou, em resurno, que é mãe de Pablo Henrique do Cariro Singolani, o qual

possú paralisia cerebral, sendo que por tal patologia necessita tomar os leites

FORTIM, PEDIASURE ou NUTREN IUMOR por perÍodo indeterminado, conforme

prescrição médica em .rnexo, que o uso deste leite é de cunho medicinal.

. Diante disto, venho através do presente encarninhtú a Vossa

Senhoria os documentos anexos e solicitar que, dentro das atribuições da secretaria

municipal de saúdê e diante das .disposições legais e constitucionais que regem o

direito à vida e à saúde, forneça os medicamentos de forma urgente.
' 

Por fim, requisitoJhe, no@ 
,

informações acerca das providências adotadas.

' Sem mais para o qromento, apresentamos protestos de elevada estima e

d istinta consideiação.

Pedro Gabri Almeida Machado

]ustiça

Ilmo(a). Sr(a).

Secretário(a) de Saúile

Nova Santa Bárbara-PR
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1?ÊcoM!Ltxo
DêOUEÍTOPRh{CNPE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÂO ELETRONICO N' 35/2017
Processo Administrativo N' 79/201 7

Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: |\,4ARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES

Data de Publicação. 1810812017 10:41:4O

TOTAL OO PROCESSO: 7í.548,00

TOTAL DA PROPOSTA 71.548,00

lote't Quant.: 1 Num: 026 Total:2.443,00

Item: 1 Unidade: Unidade N,4arca: Aptamil Pepti/ Danone Modelo:

Descrição: Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia a proteína de leite de vaca e/ou de soja, sem
quadro de problemas gastrointestinais. Possui proteína do soro do leite extensamente hidrolisada, carboidratos
(maltodexÍina e lactose) e lipídios (99% de oleos vegetais ) Possui adição de ARAJDHA e Nucleotídeos. Embalagem
4009.

Quantidade: 35 Valor Unit.: 69,80 Total ltem: 2.443,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 026 Total:2.160,00

Item: 1 Unidadei Unidade [/arca: Nutri Enteral Soya Fiber/ Modelo:
Nutrimed

Descrição: Alimento nutricional complelo para nutrição enteral Densidade calórica: 1 .2 kcal / ml 1200Kcal por litro;
proteinas: 15%; carboidratos: 55%; gorduras: 30%; Fonte de macronutrientes: Fonte de proteínas: 100% proteína
isolada de soja. Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina. Fonte de lipideos: 49% óleo de canola; 44% ÍCM;4"Â
mono e diglicerÍdeos e 03% lecitina de soja. Fonte de fibras: 159/L; 55% Iibra de soja; 28% goma guar parcialmente
hidrolisada e 17% inulina. '1000 ml. Sabor: Baunilha.

Quantidade: 75 Valor Unit.: 28,80 Total ltem: 2.160,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 026 Total: í.687,50

em: 1 Unidade: Lata i,/larca: [,/tilnutri/ Danone Modelo

Descriçáo: Alimento para infância composto lácteo com óleos vegetais e fibras, sem adição de sacarose, acrescido de
DHA e prébióticos, utilização a parlir dos dois anos, podendo ser utilizado alé os 5 anos de idade. Apresenlação lata de
400 gramas.

Quantidade: 75 Valor Unit.: 22,50 Total ltem: 1.687,50

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 026 Total:675,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Sustain JRy Danone Modelo:

Descrição: Complemento alimentar lácteo para crianças Fornece carboidratos, proteinas e todos os nutrientes
necessários para complementar a alimentação diária, além de L-carnitina, colina e inositol. Não contém glúten.
AlimentaÇáo de crianças com maus hábitos alimentares e/ou que necessitam de um aporle maior de nutrientes.
Carboidratos (maltodextrina, sacarose e lactose). Sabores: morango, chocolale ou baunilha. Embalagem 350 a 3809.

Quantidade 25 Valor Unit.: 27,00 Total ltem: ô75,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 062 Total:5.075,00

Ge.ado em: 2210912017 08:02:39

Marca: Pregomin Pepti/ Danone lilodelo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

Descflçáo: Dieta (fórmula infantil) semi-elementar e hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada de
soro de leite, TCM, LCPufas (ARA e DHA) e de peixe, maltodexlrina, vitaminas, minerais e oligoelementos. lsento de
lactose, sacarose, frutose e glúten. Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proleína do leite de
vaca e/ou de soja, distúrbios absorlivos ou outras condiçóes clínicas que requerem terapia nutricional com dieta ou
fórmula semi-elementar e hipoalergênica. Embalagem de 400 gr

Quantidade: 35 Valor Unit.: 145,00 Total ltem: 5.075,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 062 Total: 3.532,50

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Aptamil ARy Danone Modelo:

Descrição: Fórmula anti-regurgitaÉo (0 a 12m)formulada para condições de refluxo gastroesofágico. Contém goma
jataí, agente espessante que proporciona maior viscosidade da fórmula ou amido oré gelarinizado de batata. Densidade
calórica 67 Kcal/100m1. Possui no minimo 75% de lactose. Embalagem 4009

luantidade: 75 Valor Unit.:47,10 Total ltem: 3.532,50

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 042 Total: 1.356,00

Item: 1 Unidade: Lata Marca: Aptamil HAJ Danone Modelo:

Descriçáo: Fórmula infantil (0 a 12m) hipoalergênica à base de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada, com
adição de ácidos graxos de cadeia longa -LcPUFAS (DHA ácido docosahexaenóico e ARA ácido araquidônico) e
nucleotídeos. lsento de sacarose, frutose e glúten. Densidade calórica 65 a 67 Kcal/100m1. Embalagem de 4009.

Quantidade: 30 valor Unit.: 45,20 Total llem: 1.356,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 042 Total: 5.'145,00

Item: 1 Unidade: Unidade À/arca: Aptamil 1/ Danone lvlodelo:

Descrição: Fórmula infantil de partida em pó adicionada de prebióticos 0,4 a 0,89/100m1. Contém LcPUFAS ácidos
graxos de cadeia longa - ácidos araquidônim (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos. Atende a todas as
recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC no43/201 1. Relaçao caseína:soro 40:60 ou 30:70. Densidade
calórica 66 a 77 Kcali100m1. 100% lactose. Embalagem 4009.

Quantldade: 150 Valor Unit.:34,30 Total ltem: 5.145,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 062 Total: í.676,50

+m: 1 unidade: Unidade Marca: Aptamil Soja 1/ Danone Modelo:

Jescrição: Fórmula infantil de partidâ para lactentes à base de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro e
adicionada de L-metionina. lsenta de sacarose, laclose e proteinas lácteas. lndicada para a alimentação de lactentes
até os 06 (seis) meses de idade, com intolerância à lactose ou para dietas reslritas ao leite de vacâ. 100%
l\.4 a ltod exl rin a. Embalagem 4009.

Quantidade: 35 valor Unit.: 47,90 Total ltem: 1.676,50

LOTE íO Quant.: 'l Num: 042 Total:595,00

Item: 1 Unidade: Unidade lvarca: l/ilupa 1/ Danone Modelo:

Descrição: Fórmula infantil de rotina enriquecida com Íeno e selênio com relação caseÍna:soro 40:60 ou . Fornece os
nutrienles em quantidades adequadas para lactenles no primerro semestre de vida. Densidade calórica 67 Kcal/100m1.
Embalagem 4009.

Quanlidade: 25 Valor Unit.:23,80 Total ltemi 595,00

LOTE .í í Quant.: 1 Num: 042 Total:2.í67,50

Item: '1 Unidade: Unidade Marca: Aptamil 2/ Danone [,,!odelo:

Descriçáo: Fórmula inÍantil de seguimento em pó adicionada de prebióticos 0,4 A 0,89/í 00m1. Contém LcPUFAs ácidos
graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotideos. Atende a todas as
recomendaçôes do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC n"44l201 'l. Fornece nutrientes em quantidades adequadas
para lactentes a partir do 6" mês de vida. Densidade calóÍica 67 a 68 Kcâl/100m1. Possui 12% de proteínas lácteas
(relação caseína/proteínas do soro 50:50 ou 60:40). 100% lactose. Embalagem 4009.

Getado em: 221091201 7 08:02:39 2de4
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Quantidade: 75

PREFEITURA MUNICIPAL OE NOVÂ SANTA BARBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

Valor Unit.: 28,90 Total ltem: 2.167,50

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 042 Total:547,50

Item: 1 Unidade: Unidâde Ny'arca: Milupa 2l Danone Modelo:

Descrição: Fórmula infantil de seguimento enriquecida com ferro e selênio com relaçáo caseina: soro 50:50 OU 35:65.
Fornece os nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir do 6' mês de vida. Densidade calórica 67 a 68
Kcal/100m1. Possui 69,9% a 84yo de lactose. Mínimo de 16% de maltodextrina. Embalagem 4009.

Quantidade: 25 Valor Unit.: 21,90 Total ltem: 547,50

LOTE í 3 Quant.: í Num: 062 Total: í.095,00

Item: '1 Unidade: Unidade Marca: Aptamil Soja 2/ Danone l/odelo:

,-Qescrição: Fórmula infantil de seguimento para lactentes à base de proteina isolada de soja, enriquecida com ferro e
rdicionada de L-metronina. lsenta de sacarose, laclose e proteínas lácteas. lndicada para a alimentaçáo de lactentes
acima de 06 (seis) meses de idade, com intolerância à laclose ou para dietas restritas ao leite de vaca. 100%
I/altodextrina. Possui í0% de proteínas vegetais (proleína isolada de soja + L-melionina), 48% de carboidratos (100%
maltodexkina) e 42o/a de hpídios (100% de gordura vegetal ? óleos de palma, girassol, canola e coco). Embalagem
4009.

Quantidade: 25 ValoÍ Unit.: 43,80 Total ltem: í.095,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 097 Total: 957,50

Item: 1 Unidade: Unidade [/arca: Aptamil 3/ Danone Modelo:

Descflção: Fórmula infantil indicada para lactentes a partir do 10' mês de vidA Contóm prebióticos e DHA.lngredientes:
Leite ern pó parcialmente desnatado, lâctose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de
girassol), maltodextrina, soro de proteína do leite,galactooligossacarÍdeo,frutoJigossacarídeo, xarope de glucose,
carbonato de cálcio, óleo de peixe, vitamina C, sulÍato de Íeno, caseinato de cálcio, inositol, sulfato de zinco, fosÍato de
potássio dibásico, L-carnitina, gluconato cúprico, fosfato de cálcio, D-pantotenato de cálcio, nicotinamida,
ascorbilpalmitato, vitamina A, vitamina E, vitamina 81, vitamina 86, sulfato de manganês, vitamina 82, iodeto de
potássio, ácido fólico, vitamina K, selenito de sódio, vitamina D3, biotina, emulsificanles lecitina, mono e diglicerídeos,
aromatizanle. Não contém glúten.Características: - Fonte de Proteínas: Láctea (caseína /proteína do soÍo: 50/50) Fonte
de Carboidratos: Lactose (70%) lvlallodextrina (30%)Fonte de Lipideos: Gordura vegetal(74%) Gordura animal (26%)
Distribuição Calórica: Proteínas (12%) Carboidratos (47%) Lipídeos (41%). Embalagem 400 g.

'Ruantidade: 25 Valor Unit.:38,30 Total llem: 957,50

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 062 Total:6.435,00

Item: 1 Unidade: Unidade l\,larca: Aptamil SU Danone l/odelo:

Descrição: Fórmula infantrl isenta de lactose contendo vitaminas, minerais e ofigoelementos necessários ao bom
desenvolvimento e crescimento. Contém nucleotídeos e LCPUÍas (ácido graxos de cadeia longa), principalmente os
ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenóico (DHA). Fonte de carboidrato:100% maltodextrina. Embalagem 4009.

Quantidade: 110 Valor Unit.: 58,50 Total ltem: 6.435,00

LOTE I6 Quant.: 1 Num: 026 Total:36.000,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Pediasure/ Abbott Modelo:

DescriÇão: NutriÇáo completa e balanceada oral ou enteral para crianças de 'Í a 10 anos. Suplementa: Cálcio, Ferro,
Ácido Fólico. 86 e 812. Indicada para crianças seletivas e/ou inapetentes entre 01 e í 0 anos de idade. Distribuição
energética: 12ok de Prcleína, 53% de Carboidrato e 35% de Lipídio, sendo 15% de TC[,t!. Contém DHA e ARA,
prebiótico e probiotico. Sabor Baunilha, Chocolate e Morango. Oensidade calórica: 1 kcal/ml. Apresentação lata 400
gramas.

Quantidade: 900 Valor Unit.: 40,00 Total ltem: 36.000,00

Gercdo em: 22l1gl201 7 08:02:39 3de4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO NO 35/20í 7
Processo Administrativo No 79/201 7

Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES

Dala de Publicaçáo: 1810812017 10.41:40

TOTAL DO PROCESSO: 72.748,20

TOTAL DA PROPOSTA 72.748,20

.OTE í Quant.: 1 Num: 021 Íolal:2.471,35

Item: 1 unidade: Unidade i.4arca: NESTLE Modelo: NAN SOY

Descriçáo: Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia a proteÍna de leite de vaca e/ou de soja, sem
quadro de problemas gastrointestinais. Possui proteína do soro do leite extensamente hidrolisada, carboidralos
(maltodextrina ê Iactose) e lipídios (99% de oleos vegetais ). Possui adição de ARADHA e Nucleotídeos. Embalagem
4009.

Quanlidade: 35 Valor LJnit.: 70,6'l Total ltem: 2.471,35

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 056 Íolali 2.162,25

Item: 1 Unidade: Unidade I/arca: NESTLE Modelo: ISOSOURCE SOYA

Descrição: Alimento nutricional completo para nutnção enteral Densidade calóÍica: 1 .2 kcal / ml 1200Kcal por liko;
pÍoteínas: 15%; carboidratos: 55%; gorduras: 30%; Fonte de macronulrientes: Fonte de píoteinas: 100% proteina
isolada de soja. Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina. Fonte de lipídeos: 49% óleo de canola; 44okÍCM;4%
mono e diglicerídeos e 03% lecitina de soja. Fonte de Ílbras: 159/L; 55% Ílbra de soja; 28% goma guar parcialmente
hidrolisada e 17% inulina. 1000 ml. Sabor: Baunilha.

Quantidade: 75 Valor Unit.: 28,83 Total llem.2.16225

LOTE 3 Quant.: 'l Num: 021 Total: 1.704,75

em: 1 Unidade: Lata N4arca: NESTLE Modelo: NINHO

Descrição: Alimento para infância composto lácteo com óleos vegetais e fibras, sem adição de sacarose, acrescido de
DHÂ e prébiólicos, utilizâção â partir dos dois anos, podendo ser utilizado até os 5 anos de idade. Apresentaçáo Iata de

400 gramas.

Quantidade: 75 Valor Unit': 22,73 Total ltem: 1 704,75

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 021 Total:677,75

LOTE 5 Quant.: '1 Num: 056 Total:5.í41,15

Item: 1 Unidade: Unidade i,4arca: NUTRICIUÀ/ Modelo: SUSTEI/IL KIDS

Descriçáo: Complemento alimentar lácteo para crianças Fornece carboidratos, proteínas e todos os nutrientes
necessários para complementar a alimentação diária, além de L-carnitina, colina e inositol. Não contém glúten.

Alimentação de crianÇas com maus hábitos âlimentares e/ou que necessitam de um aporle maior de nutrientes
Carboidrátos (maltodáxkina, sacarose e lactose). Sabores: morango, chocolate ou baunilha. Embalagem 350 a 3809.

ouantidade: 25 valor unit.: 27,11 Total ltem: 677'75

Item: 1 Unidade: Unidade i/arca: NESTLE Modelo: ALFARE

Descrição: Dreta (fórmula infantil) semi-elementar e hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada de

soro dé leite, TCM, LCPufas (ARA e DHA) e de peixe, maltodextflna, vitaminas, minerais e oligoelementos. lsento de

lactose, sacarose, frutose e glúten. Atimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteina do leite de

vaca e/ou de soja, distúrbios absortivos ou outras condiçóes clínicas que requerem terapia nutricional com dieta ou

fórmula semi-elementar e hipoalergênica. Embalagem de 400 gr

Gerado em: 2210912017 08:03:02 íde3
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Quantidade: 35

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA.PR

Valor Unit.: 146,89 Total ltem: 5.'14'1,15

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 056 Total:3.570,75

Itêm: 1 Unidâde: Unidade Marca: NESTLE Modelo: NAN AR

Descriçáo: Fórmula anti-regurgitaÉo (0 a í 2m) formulada para condiçõês de refluxo gastroesofágico. Contém goma
jataí, agente espessante que proporciona maior viscosidade da fórmula ou amido oré gelarinizado de batata. Densidade
calóricâ 67 KcaUl00ml. Possui no mÍnimo 75% de lactose. Embâlagem 4009

Quantidade: 75 Valor Unit.:47,61 Total ltem: 3.570,75

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 056 Total:5.í72,00

Item: í Unidade: Unidade Marca: NESTLE Modelo: NAN COMFOR'1

.-Pescriçáo: Fórmula infantil de partida em pó adicionada de prebióticos 0,4 a 0,89/100m1. Contém LcPUFAS ácidos
Jraxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (OHA) e nucleotÍdeos. Atende a todas as
recomendaçôes do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC no43/201 1. Relação caseína:soro 40:60 ou 30:70. Densidade
calórica 66 a 77 Kcal/100m1. '100% lactose. Embalagem 4009.

Quantidade: 150 Valor Unit.: 34,48 Total ltem: 5.'172,00

LOTE 9 Quant.: 1 Numr 056 Total: 1.699,95

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE l\,todelo: NAN SOY

Descrição: Fórmula inÍantil de partida para lactentes à base de pÍoteína isolada de soja, enriquecida com ferro e
adicionada de L-metionina. lsenta de sacarose, lactose e proteinas lácteas. lndicada para a alimentação de lactentes
até os 06 (seis) meses de idade, com intolerância à lactose ou para dietas restritas ao leite de vaca. 100%
[,4altodextrina. Embalagem 4009.

Quantidade: 35 Valor Unit.: 48,57 Total ltem: 1.699,95

LOTE ,IO Quant.: 1 Num: 056 Total: 600,25

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE lrlodelo: NESTOGENO 1

Descrição: Fórmula infantil de rotina enriquecida com ferro e selênio com relação caseína:soro 40:60 ou . Fornece os
nutrientes em quantidades adequadas para lactentes no pÍimeiro semestre de vida. Densidade calórica 67 KcaU100ml.

Embalagem 4009.

luantidade: 25 Valor Unit.: 24,01 Total ltem: 600,25

LOTE í 1 Quant.: 1 Num: 056 rot.al:2.175,75

Item: 1 Unidade: Unidade Marc€: NESTLE Modelo: NAN COMFOR 2

Descriçáo: Fórmula infantil de seguimento em pó adicionada de prebióticos 0,4 A 0,89/100m1. Contém LcPUFAs ácidos
graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos. Atende a todas as
recomendaçóes do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC n'44l2011. Fornece nutrientes em quantidades adequadas
para lactentes a partir do ô" mês de vrda. Densidade calórica 67 a 68 KcaU100ml. Possui 12% de protêínas lácteas
(relação caseína/proteínas do soro 50:50 ou 60:40). 100% lactose. Embalagem 4009.

Quantidade: 75 Valor Unit.: 29,0í Total ltem: 2.175,75

LOTE í2 Quant.: 1 Num: 021 Total:556,50

Item l Unidade: Unidade I\ilarca: NESTLE i4odelo: NESTOGENO 2

Descnçáo: Fórmula infantil de seguimento enriquecida com Íerro ê selênio com relação caseína: soro 50:50 OU 35:65.
Fornece os nutrientes em quanlidades adequadas para lactentes a paÍtir do 6' mês de vida. Densidade calórica 67 a 68
Kcal/100m1. Possui 69,9% a 84o/o de lactose. N4ínimo de 16% de maltodextrina. Embalagêm 4009.

Quantidade: 25 Valor Unit.: 22,26 Total ltem: 556,50

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 021 Total: 1 .1'19,75

Gerado em: 2210912017 08:0302

i,llarca: NESTLE i/odelo: NAN SOY
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Descrição: Fórmula infantil de seguimento para lactentes à base de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro e
adicionada de L-metionina. lsenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. lndicada para a alimentaçáo de lactenles
acima de 06 (seis) meses de idade, com intolerância à lactose ou para dietas restritas ao leite de vaca. 1OO%
Mâltodextrina. Possui 10% de proteínas vegetais (proteína isolada de soja + L-metionina), 48% de carboidratos (1OO%
mêltodextrina) e 42% de lipídios ('100% de gordura vegetal ? óleos de palma, girassol, canola e coco). Embatagem
4009.

Quantidade: 25 Valor Unit.: 44,79 Total ttem: 1 .1 19,75

LOTE ,Í4 Quant.: í Num: 021 Total: 958,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE irodelo: NAN COI\,{FOR 3

Descrição: Fórmula inÍantil indicada para lactentes a partir do 10'mês de vidA Contém prebióticos e DHA.lngredientes:

-[eite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de
lrassol), maltodextrina, soro de proteina do leite,galactooligossacarídeo,fruto-ligossacarídeo, xarope de glucose,

carbonato de cálcio, óleo de peixe, vitamina C, sulfato de feno, caseinato de cálcio, inositol, sulíato de zrnco, fosÍato de
potássio dibásico, L-carnitina, gluconalo cúprico, fosfato de cálcio, D-pantotenato de cálcio, nicotinamida,
ascorbilpalmitato, vitamina A, vitamina E, vitamina 81, vitamina 86, sulfato de manganês, vitamina 82, iodeto de
potássio, ácido fólico, vitamina K, selenito de sódio, vitamina 03, biotina, emulsificantes lecilina, mono e diglicerídeos,
aromatizante. Náo contém glúten.Características: - Fonte de Proteínas: Láctea (caseína /proteína do soro: 50/50) Fonte
de Carboidratos: Lactose (70%) [,4altodextrina (30%)Fonte de Lipídeos: Gordura vegetal(74%) Gordura animal (26%)
Diskibuição Calórica: ProleÍnas (12%) Carboidralos (47%) Lipideos (41%). Embalagem 400 g.

Quanlidade: 25 Valor Unit.: 38,32 Total ltem: 958,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 021 Total:6.578,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE I/odelo: NAN SEM LACTOSE

Descriçáo: Fórmula infantil isenta de lactosê contendo vitaminas, minerais e oligoelementos necessários ao bom
desenvolvimento e crescimento. Contém nucleotideos e LCPufas (ácido graxos de cadeia longa), principalmente os
ácidos araquidônico (ARA) e docosahexâenóico (DHA). Fonte de carboidÍato:100% maltodextrina. Embalagem 4009.

Quantidade: 'Í 10 Valor Unit.: 59,80 Total ltem: 6.578,00

LOTE í 6 Quant.: '1 Num: 021 Total:38.160,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ABBOTT Modelo: PEDIASURE

lescrição: Nutrição completa e balanceada oÍal ou enteral para crianças de 1 a 1O anos. Suplementa: Cálcio, Ferro,
Acido Fólico. 86 e 812. lndicada para crianças seletivas e/ou inapetentes entre 01 e 10 anos de idade. Distribuição
energética: 12Yo de Proteína, 53% de Carboidrato e 35% de Lipídio, sendo 15% de TC[,4. Contém DHA e ARA,
prebiótico e probíotico. Sabor Baunilha, Chocolate e Morango. Densidade calórica: 1 kcal/ml. Apresentaçáo lata 400
gramas.

Quantidade: 900 Valor Unit.: 42,40 Total ltem: 38.160,00

Getado em.. 22l1gl2o1 7 08:03:02 3de3
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRONICO N' 35/20í 7
Processo Administrativo N' 79/20'Í 7

Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES

Data de Publicação: 1810812017 10.41.40

TOTAL DO PROCESSO: 7í.755,60

TOTAL DA PROPOSTA 7't.755,60

)ore z Quant.: 1 Num: 047 Total:2.í63,75

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE Modelo: ISOSOURCE SOYA FIBER -
1L

Descrição: Alimento nutricional completo para nutrição enteral Densidade calótica:1.2 kcal / ml 1200Kcal por litro;
proteínas: 15%; cârboidratos: 55%; gorduras: 30%; Fonte de macronutrientes: Fonte de proteinas: 100% proteína
isolada de soja. Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina. Fonte de lipídeos: 49% óleo de canola; 44okTÇM;4%
mono e diglicerídeos e 03% lecitina de soja. Fonle de flbras: 159/L; 55% fibra de soja; 28% goma guar parcialmente
hidrolisada e 17% inulina. 1000 ml. Sabor: Baunilha.
lnf. detal.: lsosouRcE soYA FIBER - Tetra square 1L - sabor artificial de Baunilhalndústria fabricante: Nesflé
Características: Alimento nulricionalmente complelo para nutrição enteral ou oral, normocalórico, com 100% de
proleína de soja e adicionado de flbras. Criado especialmente para atendeÍ às necessidades nutricionais na
manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente. Opção para paciente domiciliar, geriatria e reabilitação
nutricional.Proteínas: 100% Proteína lsolada de SojaGorduras: 44% Triglicerídeos de Cadeia lVtédia; 49% Oleo de
Canolai 4ok i,llono e diglicerídeos de ácidos graxos; 3% Lecitina de SojaCarboidrato: '100% il!altodextrinaFibras: 55%
Fibra de Soja; 28o/o Goma Guar Parcialmente Hidrolisada, 1 7% lnulinaosmolalidade da Íórmula: 320 mOsm/kg
águaNão contém Glúten.

Quanlidade: 75 Valor Unit.: 28,85 Total ltem: 2.163,75

LOTE 3 Quant.: í Num: 053 Total: 1.705,50

,..\em: 1 Unidade: Lala Marca: NESTLE Modelo: NESLAC COMFOR

Descriçáo: Alimento para infância composto lácleo com óleos vegetais e fibÍas, sem adiÇão de sacarose, acrescido de
DHA e prébióticos, utilização a partir dos dois anos, podendo ser utilizado até os 5 anos de idade. Apresentação lata de
400 gramas.

Quantidade: 75 Yalor Unit.:22,74 Total ltem: 1.705,50

LOTE 4 Quant.: 'l Num: 034 Total:678,75

Item: 1 Unidade: Unidade i/arca: NESTLE Modelo: NUTREN KIDS - 350G

Descriçáo: Complemento alimentar lácteo para crianças Fornece carboidratos, proteínas e todos os nutrientes
necessários para complementar a alimentaÉo diária, além de L-carnitina, colina e inositol. Não contém glúten.
Alimentação de crianças com maus hábitos alimentares e/ou que necessitam de um aporle maior de nutrientes.
Carboidratos (mallodextrina, sacarose e lactose). Sabores: morango, chocolate ou baunilha. Embalagem 350 a 3809.
lnf. detal.: NUTREN KIDS -Lata de 3509 (morango, baunilha e chocolate)lndústria fabricante: NestléCaracterísticas: o:
Nutren@ Kids é o complemento alimentar da Nestlé para crianças. Contém 26 vitaminas e minerais e é rico em cálcio,
feno e zinco, nutnentes essenciais que contribuem para uma alimentação saudável. Além disso, é o único com o
delicioso Leite NINHO@. A qualidade e o saboÍ da marca que você já conhece e conÍia com â nutrição de Nutren@ Kids.
lndicaçoes: Seletividade alimentar; Baixo peso; Sobrepeso; Crianças ativasDistribuição EnergéticaBaunilha e i,4orango:
Carboidratos: 60%; Proteínas: 12%; Gorduras: 28%Chocolate: Carboidratos: 61%; Proteinas: 12%; Gorduras:
27%Contém Glúten.

Quantidade: 25 Valor Unit.: 27,15 Total ltem: 678,75

LOTE 5 Quant.: 1 Total:5.143,25

Getado em: 22l1gl201 7 08:03:'l 3

Num: 053
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Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE Modeto: ALFARE - 400G

Descriçao: Dieta (fórmula infantrl) semi-elementar e hipoalergênica, à base de pÍoteína extensamente hidrolisada de
soro de leite, TCM, LCPufas (ARA e OHA) e de peixe, maltodextrina, vitaminas, minerais e oligoelementos. lsento de
lactose, sacarose, frutose e glúten. Alimentaçáo de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do leite de
vaca e/ou de soja, distúrbios absortivos ou outras condiçóes clínicas que requerem terapia nutricional com dieta ou
fórmula semi-elementar e hipoalergênica. Embalagem de 400 gr
lnf. detal.: ALFARE - Lata de 4009 ..' lndústria fabricante: NestléCaracterísticas: Fórmula infantil à base de proteinas
do soro do leite exlensamente hidrolisadas, com triglicérides de cadeia média, DHA, ARA e sem adição de lactose.
Com mais de 90% de eÍcácia na alergia ao leite de vaca e soja com comprometimento do trato gastrintestinal e com
restriÇão à lactose. Proteínas: 100% Proteína do Soro do Leite Extensamente HidrolisadaGorduras: 39% Triglicerídeos
de cadeia média; '19% Óleo de Canola; 18% Oleína de Palma;12,5o/o Óleo de Girassol; 6% Ésteres de monô e
diglicêrídeos de ácidos graxos com ácido cítrico; 4% Óleo de Girassol de alto teor oléico, 1% Óleo de Peixe; 0,5% Óleo

{e M. alpina rico em ARAcaóoidrato: 89% Maltodextrina, 1 1 % Amido de batataosmolalidad e da ÍóÍmula'. 217
rOsm/kg águaNão contém Glúten.

Quantidade: 35 Valor Unit.: 146,95 Total ltem: 5.'143,25

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 053 Total:3.576,00

Item: 1 Unidade: Unidadê [/arca: NESTLE Modelo: NAN AR - 400G

Descriçáo: Fórmula anti-regurgitação (0 a 12m)formulada para condições de Íefluxo gastroesofágico. Contém goma
jataí, âgente espessante que proporciona maior viscosidade da fórmula ou amido oré gelarinizado de batata. Densidade
calórica 67 Kcal/100m1. Possui no mínimo 75% de laclose. Embalagem 4009
lnÍ. detal.: NAN AR - 4009 t lndústria fabricante: NestléFórmula infantil espessada com amido pré-gelatinizado
OlgProteínas: 30% Prot. do Soro do Leile; 70% CaseinaLipidios: 97% Gordura Vegetal (oleina de palma, óleo de
canola, óleo de palmiste, óleo de milho, lecitina de soja), 3% Gordurâ Láctea (advinda da prot. do leite de vaca).
Fornece os teores recomendados dos ác. linoléico e a-linoléico.Carboidrato: 76% Lactose; 24o/o Amido pré-gelatinizado
(95% de amido de batata e 5% de amido de milho). Vitamrnas, Oligoelementos e Minerais: necessários ao adequado
desenvolvimento do lactente. Osmolalidade da fórmula: 250 mosm/kg de água na reconstrtuiçáo a 13,6%.
Osmolaridade da fórmula: 286 mosm/L de água na reconstituição a 13,6%. Náo contém Glúten.

Quantidade: 75 Valor Unit.:47,68 Total ltem: 3.576,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 047 Total:1.370,70

Item: 1 Unidade: Lala Marca: NESTLE i,,lodelo: NAN HA - 400G

Jescnção: Fórmula infantil (0 a 12m) hipoalergênica à base de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada, com
adiÇão de ácidos graxos de cadeia longa -LcPUFAs (DHA ácido docosahexaenóico e ARA ácido araquidônico) e
nucleotÍdeos. lsento de sacarose, frutose e glúten. Densidade calórica 65 a 67 KcaU100ml. Embalagem de 4009.
lnf. detal.: NAN HA - Lata de 4009 '- lndústria fabricante: NestléFórmula infantil á base de proteina do soro de leite
parcialmente hidrolisadaProteinas: 100% Proteínas do Soro do Leite parcialmente hidrolisadas pela ação da tripsina,
com posterior tÍatamento térmico suave.Gorduras: 97% GoÍdura de Origem Vegetal (oleína de palma, óleo de canola,
óleo de coco, óleo de girassol, ólêo de peixe, óleo vegetal proveniente da Mortierella Alpina); 3% Gordura Láctea.
Fornece os teores recomendados dos ácidos linoléico e a-linoléico. Possui adiçáo dos ácidos graxos poliinsalurados de
cadeia longa: DHA e ARA.Caíboiúalo:7lyo Lactose; 30% Maltodextrina. Vitaminas, Oligoelemenlos e l\4inerais: nos
teores necessários ao adequado desenvolvimento do lactente. Osmolalidade da fórmula: 284 mOsm/kg de água na
reconstituição a 13,1%Osmolaridade da fórmula: 256 mOsm/litro de água na reconstituiÇáo a í3,í%Náo contém
Glúten.

Quantidade: 30 Valor Unit.: 45,69 Total ltem: 1.370,70

LOTE 8 Quant..'1 Num: 034 Total: 5.181,00

Getado em. 22l\gl2l17 08:03:13

Marca: NESTLE l,/odelo: NAN COMFOR 1 - 400G
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Descrição: Fórmula infantil de partida em pó adicionada de prebióticos 0,4 a O,8g/1OOml. Contém LcpUFAs ácrdos
graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (0HA) e nucleotídeos. Atende a todas as
recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e ROC no43i201 1. Relaçáo caseína:soro 40:60 ou 30:70. Densidade
calórica 66 a77 Kcalll00ml.100% lactose. Embâtagem 4009.
lnf. detal.: NAN COI\4FOR 'í - Lata 4009 "' lndústria íabricante: NestléProteínas: 70% Proteínas do Soro do Leite, 30%
CaseínaGorduras: 97o/o GoÍdüa de Origem Vegetal (oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho,

lecitina de soja); 3% Gordura Láctea (advinda da proteína do leite de vaca). Fornece os teores recomendados dos
ácidos linoléico e a-linoléico.Carboidrato: 100% LactosePrebióticos: 49 por litro. 90% galacto-oligossacarídeos; 1O%
fruto-oligossacaÍídeovitaminas, Oligoelemenlos e [,4inerais: nos teores necessários ao desenvolvimento do
lactenteOsmolalidade da fórmula: 279 mosmikg de água na reconstituição a 13,4%Osmolaridade da fórmula: 25'l
mosm/litro de água na reconstituição a'13,4%Não contém Glúten

Quantidade: 150 Valor Unit.: 34,54 Total [em: 5.181,00
lorr g Quant.: '1 Num: 034 Total: 1.70í,35

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE Modelo: NAN SOY - 800G

Descrição: Fórmula infantil de partida para lactentes à base de proteína isolada de soja, enflquecida com ferro e
adicionada de L-metionina. lsenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. lndicada para a alimentação de lactentes
até os 06 (seis) meses de idade, com intolerância à lactose ou para dietas restritas ao leite de vaca. 100%
i,tlaltodextrina. Embalagem 4009.
lnf. detal.: NAN SOY - Lata 8009 '.. lndústria fabricante: NestléProteínas: 100% Proteína lsolada de Soja, enriquecida
com L-l\,4etioninaGorduras: '100% Gordura VegetalCarboidrato: 100% Maltodextrinavitaminas, Oligoelementos e
[,llinerais: nos teores necessários ao adequado desenvolvimento do lactenteosmolalidade da fórmula: 169 mOsm/kg de
água na reconstituição a 13,2%Osmolaridade da íórmula: 152 mosm/litro de água na reconstituiçáo a 13,2%Não
contém leite ou pÍodutos lácteos. Não contém Glúten

Quantidade: 35 Valor Unit.: 48,61 Total ltem: 1.701,35

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 097 Total:601,75

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE Modelo: NESTOGENO 1 - 400G

Descrição: Fórmula infantil de rotina enriquecida com feno e selênio com relaÉo câseina:soro 40:60 ou . Fornece os
nutrientes em quantidades adequadas para lactentes no pflmeiro semestre de vida. Densidade calórica 67 Kcal/'l00ml.
Embalagem 4009.

- lnf. detal.: NESTOGENO 1 - Lata de 4ooglndústria fabricante: NestléProteinas: 60% Proteínas do Soro do Leite; 40%
laseínaGorduras: 97% Gordura de Orige-m Vegetal; 3% Gordura LácteaCarboidrato: 70% Lactose; 30%

[/altodextrinaOsmolalidade da fórmula: 288 mOsm/Kg de água na reconstituiçâo a 13,1%Osmolaridade da fórmula: 260
mosm/litro de água na reconstituição a '13,'l%Não contém Glúten

Quantidade: 25 valor Unit.: 24,07 Total ltem: 601,75

LOTE 1 í Ouant.: 1 Num: 097 Total: 2.'178,00

Item: 1 Unidade: Unidade lvlarca: NESTLE Modelo: NAN COMFOR 2 - 800G

Descrição: Fórmula infantil de seguimento em pó adicionada de prebióticos 0,4 A 0,89/100m1. Contém LCPUFAS ácidos
graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos. Atende a todas as
recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC n"44l201 1. Fornece nutrientes em quantidades adequadas
para lactentes a partjr do 6" mês de vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100m1. Possui '12% de proteinas lácteas
(relação caseína/proteínas do soío 50:50 ou 60:40). í 00% lactose. Embalagem 4009.
lnf. detal.: NAN COI\,IIFOR 2 - Lata 8009 "'lndústria fabricante: NestléProteínas: 60% Proteínas do Soro do Leite; 40%
Caseínacorduras: 98% Gordura Vegetal; 1% Gordura Láctea,1 yo Óleo de PeixeCarb oid.alo:77 .5o/o Laclose,22.5yo
MaltodextÍinaVitaminas, Oligoelementos e Minerais: nos teores necessários ao desenvolvimento do
lactenteOsmolalidade da fórmula: 320 mOsm/kg de água na reconstituiçáo a 14,3%Osmolaridade da fórmula: 286
mOsm/litro de água na reconstituiçáo a 14,3%Não contém Glúten

Ouantidade: 75 Valor Unit.:29,04 Total ltem: 2.'178,00

LOTE í2 Quant.: 1 Num: 034 Total:557,00

Gerado em: 2210912017 08:03:13

Marca: NESTLE Modelo: NESTOGENO 2 - 400G
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Descriçáo: Fórmula infantil de seguimento enriquecida com feÍro e selênio com relação caseína: soro 50:50 OU 35:65.
Fornece os nutrientes em quantidades adequadas para lactenles a partir do 6' mês de vida. Densidade calórica 67 a 68
Kcal/100m1. Possui 69,9% a 84% de lactose. Minimo de 16% de maltodextrina. Embatagem 4009.

lnf. detal.: NESTOGENO 2 - Lata de 4ooglndústria fâbricante: NestléProteínas: 65% Caseína; 35% Proleínas do Soro
do LeiteGorduras: 97% Gordura de Origem Vegetal; 3% Gordura Lácteacarboidrato: 70% Lactose; 30%
MaltodeÍrinaOsmolalidade da fórmula: 294 mOsm/Kg de água na reconstituição a 13,1%Osmolaridade da fórmula: 263
mosm/litÍo de água na reconstituição a 13,1%Não contém Glúten

Quantidade: 25 ValoÍ Unit.: 22,28 Total ltem: 557,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 047 Total: í.121,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marcâ: NESTLE Modelo: NAN SOY - 800G

,{escrição: Fórmula infantil de seguimento para lactentes à base de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro e
Jicionada de L-metionina. lsenta de sacarose, lactose e proteinas lácteas. lndicada para a alimentação de lactenles

acima de 06 (seis) meses de idade, com intolerância à lactose ou para dietas restritas ao leite de vaca. 100%
Mallodextrinâ. Possui 10% de proteínas vegetais (proteina isolada de soja i L-melionina), 48% de carboidratos (100%
maltodextrina) e 42% de lipídios (100% de gordura vegetal ? óleos de palma, girassol, canola e coco). Embalagem
4009.
lnf. detal.: NAN SOY - Lata 8009 "' lndústria fabricante: NestléProteinas: 100% Proteína lsolada de Sola, enriquecida
com L-[/etioninaGorduras: 100% Gordura VegetalCarboidrato: 100% Maltodextrinavitaminas, Oligoelementos e
Minerais: nos leores necessários ao adequado desenvolvimento do lactenteosmolalidâde da fórmula: '169 mOsm/kg de
água na reconstituição a 13,2%Osmolaridade da fórmula: 152 mosm/litro de água na reconstituição a '13,2%Não

contém leite ou produtos lácteos. Náo contém Glúten

Quantidade: 25 Valor Unit.: 44,84 Total ltem: 1.121,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 053 Total:958,75

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE Modelo: NAN COIVIFOR 3 - 800G

Oescrição: Fórmula infantil indicada para lactentes a partir do '10' mês de vidA Contem pÍebióticos e DHA.lngredientes:
Leite em pó parcialmente desnatado, lactose, ólêos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de
girassol), mallodextrina, soro de proteína do leite,galactooligossacarídeo,fruto-ligossacarÍdeo, xarope de glucose,
carbonato de cálcio, óleo de peixe, vitamina C, sulfato de Íeno, caseinato de cálcio, rnositol, sulfato de zinco, fosfato de
potássio dibásico, L-carnitina, gluconato cúprico, fosfato de cálcio, D-pantotenato de cálcio, nicotinamida,

^_ascorbilpalmitato, 
vitamina A, vitamina E, vitamina 81, vitamina 86, sulfato de manganês, vitamina 82, rodeto de

-rotássio, ácido fólico, vitamina K, selenito de sódio, vitamina D3, biotina, emulsificantes lecitina, mono e diglicerídeos,
aromatizanle. Não contém glúten.Características: - Fonte de Proteinas: Láctea (caseÍna /proteína do soro: 50/50) Fonte
de Carboidratos: Lactose (70%) i,4altodextrina (30%)Fonte de Lipídeos: Gordura vegefal(74%) Gordura animal (26%)
Distribuição Calórica: Proteínas (12%) Carboidratos (47%) Lipideos (41%). Embalagem 400 g.
lnÍ. detal.: NAN COMFOR 3 - Lata de 8009 "- lndústria fabricante: NestléCaracterísticas: Fórmula infantil de
seguimento para lactentes e crianças de primeira infância.Proteínas: 60% ProteÍnas do Soro do Leite; 40%
CaieÍnaGorduras: 98% Gordura dê Origem Vegetal; 'l% Gordura Láctea; 1% de Oleo de Peixecarboidrato: 77,5%
Laclosei 22,'yo iilaltodextrinavitaminas, Oligoelementos e Minerais: nos teores necessários ao adequado
desenvolvimênto do lactente.Osmolalidade da fórmula: 320 mOsm/kg de água na reconstituição a 14,3%Osmolaridade
da fórmula: 286 mOsm/litro de água na reconstituiçáo a 14,3%Não contém Glúten.

Quantidade.25 Valor Unit.: 38,35 Total ltem: 958,75

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 047 Total: 6.586,80

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE À/odelo: NAN S.L. - 400G

Getado em: 22l1gl201 7 08:03:'l 3 4de5
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Oescrição: Fórmula infantil isenta de lactose conlendo vitaminas, minerais e oligoelemenlos necessários ao bom
desenvolvimento e crescimento. Contém nucleotideos e LCPufas (ácido graxos de cadeia longa), principalmente os
ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenóico (DHA). Fonte de carboidrato:100% mallodextrina. Embalagem 4009.
lnf. detal.: NAN S.L. - Lata 4009 *'* lndústria fabricante: NestléProteínas: 60% Proteína do Soro do Leite; 40%
CaseÍnacorduras: 98% Gordura de Origem Vegetal (oleÍna de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol,
lecitina de soja, ácido docosa-hêxaenóico e ácrdo araquidôn ico\', 2o/o gotduru láctea (advinda da proteína do leite de
vaca). Fornece os teores recomendados dos ácidos linoléico e alinoléim. Possui adiçáo de ácidos graxos poli-
insalulados de câdeia longa: DHA e ARACarboidrato: Maltodextrina. Teor residuâl de lactose de apenas 0,0079/100m1
- reconstituição 13,3%Nucleotídeos: 3,1 mg por 100 kcal. Vitaminas, Oligoelementos e Minerais: nos teores
necessários ao adequado desenvolvimento do lactenteOsmolalidade da fórmula: 179 mOsm/kg de água na
reconstituição a 13,3%Osmolaridade da fórmula: 161 mosm/litro de água na reconstituição a 13,3%Não contém Glúten

Quantidade: 1 10 Valor Unit.: 59,88 Total ltem: 6.586,80

note t6 Quant.: 1 Num: 034 Total:38.232,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE Modelo: NUTREN JUNIOR - 400G

Descriçáo: Nutrição completa e balanceada oral ou enteral para crianças de 1 a 10 anos. Suplementa: Cálcio, Ferro,
Acido Fólico. 86 e 812. lndicada para crianças seletivas e/ou inapetentes entre 0í e í0 anos de idade. Distribuição
energética: '12% de PÍoteina, 53% de Carboidrato e 35% de Lipídio, sendo 15% de TCM. Contém DHA e ARA,
prebiótico e probíotico. Sabor Baunilha, Chocolate e Morango. Densidade calórica: 1 kcal/ml. Apresentação lata 400
gramas.
lnÍ. detal.: NUTREN JÚNIOR -Lata de 4009 "- lndúskia fabncante: NestléCaracterísticas: Alimento para
suplementação de nutrição enteral ou oral, normocalóricol (na diluiçáo padrâo). lndicado para crianças de 1 a 10 anos
de idade, sem problemas de absorção e que necessitam de nutriÉo adequada para recuperação e manutenção do
êstado nutricional: lnadequação alimentar associada ou não a diversas situaÉes clínicas; DéÍicit de crescimento e
baixo peso; Desnutriçáo; lntolerância à lactose.Proteínas: 52% Proteína do Soro do Leitet 48% Caseinato de Potássio
Obtido do Leite de Vàcacorduras.42Yo Óleo de Girassol; 26% Oleo de Canolai 20yo fÍigliceÍideos de Cadeia Média
(TClt/); 7% Óleo de Milho; 5% Lecitina de Sojacarboidrato: 35% Sacarose; 32,5% l,4altodextrina, 32,5% Xarope de
MilhoOsmolalidade da Íórmula: 308 mOsm/kg de águaNão contém Glúten.

Ouantidade: 900 Valor unit.: 42,48 Total llem: 38.232,00

GeÍado em. 221091201 7 08:03:13 5de5
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ATA DE SESSÃO. DISPUTA. PAÉE 1 dC 1

PREGÃo ELETRôNtco N" 3s/20í7
Processo Administrativo No 79/2017

Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES

Data de Publicação: 1810812017 10:41:40

MOVIMENTOS DO PROCESSO
04l0gl20'17 í6:0'l:46 PROCESSOSUSPENSO PREGOEIRO
Motivo: Em virtude de alleraçôes que ocorrerão no edital convocatório, em atenção a impuganação apresentada pela empÍesa

^llJTRlÇAO ORIGINAL LTDA, inscflta no CNPJ sob o n'. 1 8.500.7701000'l-69.
!410912017 16:28:00 PROCESSO EM RETIFICAÇÃO PREGOEIRÔ
Motivo: lnconsistências nos dados do processo
12j0912017'10:51:35 CADASTRO DE PROPOSTA BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUÍRICIONAIS EIRELI ME

1310912017 1O:21:54 CAOASTRO OE PROPOSTA A C i,4ATERIAIS úEDICOS LTDA

13109120'17 10:47:05 ALTERÂÇAO DE PROPOSTA A C MATERIAIS MEDICOS LTDA
2010912017 16:20:07 CADASTRO DE PROPOSTA SAVIMED COI\,IERClo DE PRODUTOS MEOICOS. ME

21109t20't7 14:38:47 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA SAVIMED COi,,lERClO DE PRODUTOS MEOICOS - ME

2AOgl2017OgiO2tO1 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia Srs. Licitantes
22109120'17 09126145 MENSAGEM PREGOEIRO

Srs. licitantes, lembrando que o prazo para envio da documentação de habilitação e proposta via email é de até 3 horas e via correio
em até 3 dias úteis

LOTE í . HABILITAÇAO
Lote 001

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: '1 Unidade: LJnidade MaÍca. Aptamil Pepti/ Danone Modelo:

-scrição Alimentaçao de lactentes e crianças que apresentem alergia

- proteina de leite de vaca e/ou de soja, sem quadro de problemas gastrointestinais. Possur proteína do soÍo do leite extensamente
hidrolisada, carboidratos (maltodexkina e lactose) e lipídios (99% de oteos vegetais ). Possui adição de ARÁJDHA e Nucleotídeos.
Embalagem 4009.

Quantidade: 35 Valor Unit.: 68,00 Valor Total: 2.380,00

cLASSTFTCAçÃO

Razão Social Num Documento Oferta lnicial OfeÉa Final ME
,I BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS 026 26 231.202t0001-38 69,80 68,00 Sim

2 A C i.{ATERIAIS I\,{EDICOS LTDA 02't 11 138.620t0001-08 70,61 69,60 Sim

DESCLASSIFICAOOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

INABILITAOOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial OfeÉa Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

o4lo9t2o't7 16131113 RECEPçÂO DE PROPOSTAS

22tO912017 o7t59t01 ANÁL|SE DE PROPOSTAS

22109/20í709:0í:4í DISPUTA

Getado em: 2210912017 09:50:14 1de20
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22llgl2i17 09101111 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EtRELt ME 69,80

2210912017 09t01t4'l LÂNCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 70,6í

22tl9t2017 O9tO7 t32 NOT|F|CAÇÃO SISTEMA
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.

22t,9t20'17 09:07 :32 PRÉ-RANDÔM|CO

2210912017 09t0A115 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 69,60

2210912017 09i08121 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 69,20

2210912017 09t10t01 LANCE BRAVONUTRI COI\,ERClO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 68,00

22t}gt2[17 O9t12:.32 TEMPO RANDÔMICO

22t09t2017 09136132 NOTtFICAçÀO STSTEMA

O detentor da melhoÍ oÍerta é BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l\rE
-ztogt2olt og16l.32 HABtLtTAçÃo

LOTE 2 - HABILITAçÃO
Lote 002

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item:'Í Unidade: Unidade Marca: Nutri Enteral Soya Fiber/ Modelo:

Nutrimed
Descrição: Alimento nutricional completo para nutrição enteral
Densidade calórica: 1.2 kcal I ml 1200Kcal por liko; proteínas: '15%; carboidratos: 55%; gorduras: 30%; Fonte de macronutrientes
Fonte de pÍoteínas: 100% proteina isolada de soja. Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina. Fonte de lipídeosi 49% óleo de
canola:44yo TCM,4% mono e diglicerídeos e 03% lecitina de soja Fonte de Ílbras: 159/L; 55%fibradesoja; 28%gomaguar
parcialmente hidrolisadae 17o/o inulina. 1000 ml. Sabor: Baunilha.

Quantidade: 75 Valor Unit.: 23,90 Valor Total: 1.792,50

cLASStFICAçAO
Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final MÉ

1 BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS 026 26.231 .202t0001 -38 28,80 23,90 Sim

^C A C I,4ATERIAIS MEDICOS LTDA 056 11.138.620/0001-08 28,83 24,O0 Sim

3 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 047 26.640,161/0001.33 28,85 24,96 Sim

DESCLASSIFICAOOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Ofêrta Final ME

INABILITÂDOS

Razão Social Num Oocumento Oferta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

o4to9t2o17 16:31:í3 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

22t0912017 07 tsgtüO ANÁLISE DE PROPOSTAS

22109/2017 09:01:41 DISPUTA

22l0gl2017 09t01111 LANCE A C MATERIAIS l\TEDICOS LTDA 28,83

22llgl2l17 Ogt0'l:41 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 28,80

22l0gl20'17 O9tO1tl1 LÂNCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 28,85

22ligl20'17 09102118 LÂNCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS l\,4EDlCOS - ME 27,00

2210912017 O9tO2t35 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 26,90

2210912017 O9tO2t54 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 26,00

22logl20'17 O9t03tO4 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 25,80

Gerado em: 2210912017 09:50:14 2de20
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22llgl2l17 09t03114 LANCE SAV|i,4ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 25,00

2210912017 09105t15 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTR|C|ONAIS E|RELt ME 24,70

2210912017 09t05t57 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 24,96

22t|gt2\17 O9tO7t32 NOTtFtCAçÃO STSTEMA
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.

22tO912017 09107132 PRê-RANOOMICO

2210912017 09108130 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 24,65

22109120'17 09108140 LÂNCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 24,60

22109/20'17 09:10:35 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 24,00

2210912017 09:1O:44 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 23,90

á210912017 09112132 TEMPO RÂNDOMICO

t2lo9l2o17 09119t32 NOT|F|CAçÃO STSTEMA

O detentor da melhor oferta é BRÂVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME

2210912017 09119132 HABILITAçÃO

LOTE 3 . HÂBILITAçÃO
Lote 003

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: Lata Marca: NESTLE Modelo: NINHO

Descrição: Alimento para infância
composto lácteo com óleos vegetais e flbras, sem adiÇáo de sacarose, acrescido de DHA e prébióticos, utilização a partir dos dois
anos, podendo ser utilizado até os 5 anos de idade. ApresentaÉo lata de 400 gramas.

Quantidade:75 Valor Unit.; '16,50 Valor Total: '1.237,50

cLASSTFTCAçÃO

Razão Social Num Documento Oferla lnicial Oferta Final ME

1 A C MATERIAIS MEDICOS LTOA 021 1 1 .138.620/0001-08 22.73 '16.50 Sim

2 BRAVONUTRI COIVERCIO DE PRODUTOS 026 26.231 .202tOO01 -38 22,50 16,80 Sim

3 SAVTMED COMERCTO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 053 26.640.16'110001-33 22,74 21,09 Sim

OESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento OÍerta lnicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Oocumento OÍerta lnicial OÍerta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

o1to9t2o17 í6:3í:13 RECEPÇÀO OE PROPOSTÂS

22t09t2017 07t59tOO ANÁL|SE DE PROPOSTAS

22109/20í7 09:01:4í DISPUTA

2210912017 09t01141 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 22,74

2210912017 09t01t41 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l\4E 22,50

2210912017 O9tO1:41 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 22,73

2210912017 O9103i02 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 22,00

2210912017 09104t10 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 21,90

22logl20'17 09104t22 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - i/E 21,09

2210912017 09105152 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 21,00

GeÂdo em: 221091201 7 09:50:14 3de20
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221091201709t07t33 NOTtFtCAçÃO STSTEMA
O lote entrará em FTANDÔMICO em 5 minutos.
22t09t20'17 09:O7 :33 PRÉ-RÂNOÔMtCO

22llgl2i17 O9t112A LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 20,00

22109120'17 O9:11:35 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 19,90

22logl20'17 0911'1143 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA í9,80

22lO9l2O'17 09t12t05 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 19,7 5

2210912017 Ogi12t20 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA í9,70

22t09t2017 09112t33 TEMPO RÂNDÔM|CO

2210912017 09:12:37 LANCE BRAVONUTRI COI\,ERClO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME í9,50

4l0gl2017 09112153 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 19,40

2210912017 O9i13t02 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 19,í0

22llgl2l17 09113111 LANCE A C I\TATERIAIS MEDICOS LTDA 19,00

2210912017 O9113t26 LANCE BRÁVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI lr,,lE 18,50

2210912017 O9113t40 LÂNCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA í8,00

2210912017 O9t13:56 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME í7,95

2210912017 O9:14:11 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 17,90

22l0gl20'17 09i14:19 LÂNCE BRÁVONUTRI COI\.,!ERClO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME '17,50

22ligl2l17 09t14:56 LANCE A C NrArERlAlS MEDICOS LTDA '17,40

2210912017 O9t16:1A LANCE BRAVONUTRI COI\,4ERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 17,30

22l0gl2017 09116129 LANCE A C I\TATERIAIS MEDICOS LTDA 17,25

22l0gl20'17 09116119 LANCE BRAVONUTRI CONIERClO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 17,20

22ligl2|17 09t17 tOz LANCE A C MATERIAIS I\TEDICOS LTDA 17,',10

22l0gl20'17 Ogil7 i31 LÂNCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME í7,00

2210912O17 O9:17:47 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 't6,90

22109120'17 09118125 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l\,4E 16,80

-{/09/20í7 09:í8:36 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 16,50

22t0912o17 09t26t33 NOTtFtCAçÃO STSTEMA

O detentor da melhor oferta é A C MATERIAIS MEDICOS LTDA

22l0gl2'17 O9t26t33 HABILITAçÃO

LOTE 4 - HABILITAçÃO
Lote 004

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Sustain JFy Danone lüodelo:
Descriçáo: Complemento alimentar lácteo para crianças
Fornece carboidratos, píoteínas e todos os nutrientes necessários para complementar a alimentação diária, além de L-carnitina,
colina e inositol. Não contém glúten. Alimentaçáo de crianças com maus hábitos alimentares e/ou que necessrtam de um aporte
maiorde nutrientes. Carboidratos (maltodextrina, sacarose e lactose). Sabores: morango, chocolate ou baunilha. Embalagem 350 a
3809.

Ouantidade:25 Valor Unit.: 14,80 Valor Total: 370,00

CLASSIFICAçÃO
Razão Social Num Documento Oferta lnicial oferta Final ME

1 BRAVONUTRI CONíERCIO DE PRODUTOS 026 26.231.202t0001-38 27,00 14,80 Sim

Gerado emi 22l1gl2117 09150:14

021'11.138.620/0001-0A 27,11 14,90

4de20
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3 SAVII\,4ED COI\,IERClO DE PRODUTOS |\,4ED|COS - ME 034 26.640.161/0001-33 27.15 24,96 Sim

DESCLÂSSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Documênto Oferta lnicial OÍeÉa Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE
04t0912017 16:31:13 RECEPçÂO DE PROPOSTAS

22t}9t2o',t7 o7t59t01 ANÁL|SE DE PROPOSTAS

22109/20'17 09:01:41 DISPUTÂ

^9/09/2017 
09:01:41 LÂNCE SAVIMED COMERCIO DE PROOUTOS MEDICOS - ME 27,15

22t0912017 O9t0'1t41 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUToS NUTRICIONAIS EIRELI ME 27,00

22109120'17 09:01:.41 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 27,11

2210912017 09103t29 LANCE SAVIMEO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 26,90

2210912017 09:04:21 LANCE BRAVoNUTRI CoMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 26,80

2210912017 O9tO43A LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 25,99

22109/20'17 09:05:59 LÂNCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 25,00

22l0gl20'17 09106142 LANCE SAV|i,4ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 24,96

22tO912017 o9to7 t'tl LANCE BRÁVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l\,4E 24,80

22tO9t2O'17 O9tO7 133 NOTTFtCAçÃO SrSTEi.4A

O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.

22tc,9t2o',t7 o9t17 133 PRÉ.RANDÔMrCO

2210912017 o9toat47 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 24,70

2210912017 09:09t05 LANCE BRAVONUTRI COi.íERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 24,50

2210912017 09t09156 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 21,00

22llgl2i17 09t10tOB LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 23,50

410912017 O9t10120 LANCE A C MATERIAIS I\TEDICOS LTDA 23,00

)109120't7 09110t29 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 22,90

22109120'17 0911'1t01 LANCE A C MATÊR|A|S MEDICoS LTDA 22,80

22llgl2l17 O9i11i0g LÂNCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 22,s0

2210912017 09t12t10 LÂNCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 21,O0

22ligl2l17 Ogi12i26 LANCE BRAVONUTRI COI,IERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 20,50

22t09t20',t7 09t12t33 TEMPO RÂNDÔMICO

2210912017 09112114 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 20,í5

2210912017 09112154 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI i.4E 19,50

2210912017 09Í13t21 LANCE A C i,4ATERlAlS MEDICoS LTDA 19,30

2210912017 09Í13t33 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 18,50

22llgl2017 09113:53 LANCE A C i.4ATERlAlS |\,1ED|COS LTDA 18,00

22llgl2i17 O9t14tO6 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME í7,80

22llgl2l17 Ogi14:21 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 17,75

2210912017 09t14158 LÂNCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 17,60

22ligl2l17 Ogi15:1'l LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 17,50

22llgl2l17 09i16i25 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME '!6,90

2210912017 09116148 LANCE A C I\,4ATERIAIS MEDICOS LTDA 16,80

GeÍado em. 221091201 7 09;50;14 5de20
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2210912017 09116157 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTR|C|ONAIS EtRELt ME í5,90
22l0gl2017 09117:18 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA í 5,85

2210912017 09117139 LANCE BRAVONUTRI COi,4ERCIO DE PRODUTOS NUTR|CIONAIS EIREL| ME í 5,50

2210912017 09:18100 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 15,40

2210912O17 O9:18:35 LANCE BRÂVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI N4E 15,20

2210912O'17 O9:'18:49 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 15,í0

2210912017 091'19114 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DÊ PRODUTOS NUTRICIONAIS EtRELI ME 15,00

2210912017 O9:19:23 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA r4,90

22logl2l17 09t'19t52 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME í4,80

22tc9t2017 09135133 NOT|F|CAçÃO STSTEMA
Â\ detentor da melhor oferta é BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME

22tcsl2[17 09t35134 HABILITAÇÃO

LOTE 5 - HABTLTTAçÃO
Lote 005

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Pregomin Pepti/ Danone Modelo:

DescriÇâo: D,eta (fórmula infantil)
semi-elementar e hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada de soío de leite, TCM, LCPufas (ARA e DHA)e de
peixe, maltodextrina, vitaminas, minerais e oligoelementos. lsento de lactose, sacarose, Írutose e glúten. Alimentação de lactentes e
crianças que apresentem alergia à proteina do leite de vaca e/ou de soja, distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que
requerem terapia nutricional com dieta ou fórmula semi-elementar e hipoalergênica. Embalagem de 400 gr

Quantidade: 35 Valor Unit-: 102.00 Valor Total: 3.570,00

CLASSIFICAçAO
Razão Social Num Documento Oferta lnicial OÍerta Final ME

1 BRAVONUTRI COi,,IERCIO DE PRODUTOS 062 26.231 20210001-38 '145,00 102,00 Sim

2 A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 056 11.138 620/0001-08 146,89 105,49 Sim

) snvtvEo coveRcto DE pRoDUTos MEDtcos - ME 053 26.640 161/ooo1-33 146,95

OESCLASSIFICADOS

121 ,68 Stm

Razão Social Num Documento OfeÉa lnicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

01to912017 í6:3í:í3 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

2210912017 07t59t00 ANALISE DE PROPOSTAS

22109/201709:0í:41 oISPUTA

2210912017 09t01141 LANCE BRAVONUTRI COi,l!ERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 145,00

2210912017 O9tO1i41 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - N4E í46,95

2210912017 09101141 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 146,89

22109/20'17 09:03:38 LANCE SAVIMED COI\,1ERC|O DE PRODUTOS MEDICOS - ME '144,00

22109120í7 09104t34 LANCE BRAVONUTRI COMERCIo DE PRoDUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 143,50

22109120í7 09104148 LANCE SAVIMED COI/iERClO DE PRODUTOS |\,4EDICOS - ME 1i|3,00

22109/2017 09:06:05 LANCE BRAVONUTRI CoMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 140,00

22t09t2017 o9t06t54 LANCE SAVIMEO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME í39,00

Getado em: 22109120'l 7 09:50:14 6de20
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2210912017 O9tO7t21 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTR|CtONAtS EtREL| t\,tE í38,50
2210912017 09:.07:34 NOTtFtCAçÃO STSTEMA
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.
22ligl2i17 O9tO7 i34 PRE-RANOOMICO

2210912017 09t07137 LANCE SAVIMEO COMERCIO DE PRODUTOS i,líED|COS - ME 138,00

2210912017 09107149 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTR|C|ONAIS EtRELt MÉ í37,50

22ligl2l17 O9t08t26 LANCE SAVIMED COI\,1ERCIO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 130,00

22109/20'17 09:08:58 LANCE BRÂVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRtCtONAtS E|RELt ME '129,00

2210912017 O9tO9:.54 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 't 21 ,68

22ligl2l17 O9t1Ot17 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 120,00

4?to9l2o17 09t12t34 TEMPO RÂNDÔMtCO

2210912017 09115144 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA í í9,00

2210912017 09t16t35 LANCE BRÂVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME í05,50

22ligl2l17 09125t20 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 105,49

22t09t2017 09125i43 LANCE BRAVONUTRI COI\.4ERC|O DE PRODUToS NUTRICIONAIS EIRELI ME 102,00

22109t2017 Ogt26t34 NOTtFtCAçÃO STSTEMA

O detentor da melhor oÍerta e BRÂVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l\,4E

22l1gl2117 09126t34 HABILITAçÃO

LOTE 6 - HABTLTTAçÃO
Lote 006

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 'l unidade: Unidade Marca: NESTLE Modelo: NAN AR - 400G

Descrição: Fórmula anti-regurgitaÉo (0 a 12m)
formulada paÍa condições de refluxo gastroesofágico. Contém goma jataÍ, agente espessante que proporciona maior viscosidade da
fórmula ou amido oré gelarinizado de batata. Densidade calórica 67 Kcali 100m1. Possui no minimo 75% de lactose. Embalagem 4009

/auantidade: 75 Valor Unit.: '15,00 Valor Total: 1.125,00

CLÂSSIFICAÇÃO
Razão Social Num Documento Oferta lnicial OÍerta Final ME

1 SAVTMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDTCOS - r\,,!E 053 26.640.'r61/0001-33 47.68 15,00 Sim

2 BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS 062 26.231.202tO001-38 47,10 18,95 Sim

3 A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 056'11.138.620/0001-08 47,61 47,61 Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento oferta lnicial Oferta Final ME

INÀBILITÂOOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

04/09/20í7 l6:31:13 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

22t0912017 o7t59t11 ANÁL|SE DE PROPOSTAS

2209/20í709:0í:42 DISPUTA

2210912017 09t01142 LANCE BRAVONUTRI CoMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 47,10

2210912017 09t01142 LANCE A C l\.lATERlAlS MEDICoS LTDA 47,61

2210912017 09t01t42 LANCE SAV|l,'!ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME i|7,68

Gerado em: 2210912017 09:50:14 7 de 20
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2210912017 091O3t54 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS I\TEDICOS - ME /í6,90

22109/20í7 09:06:'16 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI i,4E 46,00

2210912017 O9tO7t05 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 45,90

2210912017 09to7 t35 LANCE BRAVONUTRI CoMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI i/E /í5,80

22t09t2017 o9tl7 t35 PRÉ-RANDÔMtCO

22t0912O17 O9iO7t35 NOTtFtCAçÃO StSTEt\rA
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.

22t0912017 o9t07tso LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 44,00

2210912017 09107:.58 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 42,90

22109/2017 09:08:39 LÂNCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS -ME 40,00

2210912017 09t08147 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUToS NUTRICIONAIS EIRELI ME 39,80

'-'E/09/2017 09:í 0:25 LANCE SAVIMED COI\,4ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 20,00

2210912017 09110139 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 't9,90

22J09t20í7 09111t'19 LANCE SAVIMED COMERCIO OE PRODUTOS N.IEDICOS - ME í9,00

22ligl2i17 09t11t45 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME í8,95

2210912017 09i'12t01 LANCE SAVII\,4ED COMERCIO DE PRODUToS MEDICOS - ME 15,00

22l1gt2o'17 ogt12t35 TEMPO RANDÔMICO

22t09t2017O9116t35 NOTtFtCAçÃO SISTEMA

O detentor da melhor oÍerta é SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME

22lOst2O17 09116t35 HABILITAçÃO

LOTE 7 - HABILITAçAO
Lote 007

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item:1 Unidade: Lata Marca: NESTLE Modelo: NAN HA - 400G

Descrição: Fórmula infantil (0 a 12m)
hipoalergênica à base de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada, com adiÉo de ácidos graxos de cadeia longa -LcPUFAs
(DHA ácido docosahexaenóico e ARA ácido araquidônico) e nucleotídeos. lsento de sacarose, hutose e glúten. Oensidade calórica 65

.^.67 Kcali 100m1 Embalagem de 4009.

Quantidade.30 Valor Unit.: 19,00 Valor Total: 570,00

CLASSIFICAÇAO

Razão Social Num Documento OÍerta lnicial Oferta Final ME

1 SAV \.4ED COMERCTO DE PROOUTOS MEDICOS - ME 047 26.640.161/0001-33 45,69 '19,00 Sim

2 BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS 042 26.231 .202,0001-38 4s,20 37,90 Sim

DESCTÁSSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

INABILIÍAOOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial OÍerta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

o4to9t2o17 í6:3í:í3 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

22logl2i17 07t59t00 ANALISE DE PROPOSTAS

2210912017 09to'1142 DISPUÍ A

2210912017 09:.01142 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUToS NUTRICIONAIS EIRELI i4E 45,20

Getado em: 22l1gl201 7 09:50:14 8de20
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2210912017 09t01142 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 45,69
221O912017 O9:O4:06 LÂNCE SAVI[,4ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDTCOS - túE 44,80

2210912017 O9:06:25 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PROOUTOS NUTR|C|ONA|S E|RELI ME u,50
22109t2017 09i07t12 LANCE SAVIMEO COMERCIO DE PRODUToS MEDTCOS - ME 44,00

22109/201709:07:36 PRÉ .RANDOMICO

2210912O17 09:07:36 NOTtFICAçÃO STSTEMA

O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos
2210912017 09t07142 LÂNCE BRÂVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l\,4E 43,90

22109/20í7 09:08:00 LÂNGE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 42,O0

2210912017 09:.08t'15 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUToS NUTRICIONAIS EIRELI i,4E 4í,90

ryJ0912O17 09t'10t4í LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS I,,IEDICOS - ME 39,00

2210912017 09110151 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 38,40

2210912017 09i11i27 LÂNCE SAVII\4ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 38,00

22IO9I2O,I7 09111153 LANCE BRAVONUTRI COI\,,IERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 37,90

2210912017 O9:12:15 LANCE SAVIl,4ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 19,00

22t0912017 o9jt2i36 TEMPO RÂNOÔM|CO

22t091201709133t36 NOTTFtCAçÃO STSTEMA
O detentor da melhor oíerta é SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME

22J0912O17 09i33136 HABILITAçAO

LOTE 8. HABILITAçÃO
Lote 008

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE Modelo: NAN COMFOR 1 - 400G

Descrição: Fórmula infantil de partrda em pó
adicionada de prebióticos 0,4 a 0,89/100m1. Contem LcPuFAs ácidos graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e
docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos. Atende a todas as recomendaçôes do Codex Alimentarius FAo/Ol/S e RDC no4312011.

^elação 

caseína:soro 40:60 ou 30:70 Densrdade calórica 66 a 77 Kcal/100m1. 100% lactose. Embalagem 4009.

Quantidade: 150 Valor Unit.: 13,00 Valor Total: 1.950,00

CLASSIFICAçÃO
Razão Social Num Documênto OfeÉa lnicial OÍerta Final ME

1 SAVTMED COMERCTO DE PRODUTOS MEDICOS - t\rE 034 26.640. 16'r /000 1-33 34,54 13,00 Sim

2 BRAVONUTRI COI\,iERCIO DE PRODUTOS 042 26.231 .202tOO01-38 34,30 13,90 Sim

3 A C i,4ATERIAIS MÉDICOS LTDA 056 1 1 .138.620/000'l -08 34,48 34,48 Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial OÍêrta Final ME

INABILITADOS

Razáo Social Num Oocumento Oferta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

o1to9t2o17 't 6:31:'r 3 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

2210912017 07159t00 ANÂLISE DE PROPOSTAS

22109/20í 7 09:01:/12 DISPUTA

2210912017 0910'1t12 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 34,30

22l0gl2017 O9tO1t42 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 34,48

Getado eN 2210912017 09:50:14 9de20
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2210912017 09101t42 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDTCOS - i.4E 31,54

22J0912017 09104t56 LANCE SAVII\,lED COiTIERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - l/E 3/t,00

22109/20í7 09:06:31 LANCE BRAVONUTRI COI/IERCIO DE PRODUTOS NUTRIC|ONAIS EtREL| ME 33,50

22t09t2017 09:07 :36 PRÉ.RANDÔM|CO

22109t2O17 O9:O7:36 NOTtFtCAçÃO STSTEMA
O lote entrará em FTANDÔMICO em 5 minutos.

2210st2017 09108i16 LANCE SAVII\4ED COMERCIO DE PROOUTOS MEDICOS - ME 32,00

2210912017 O9I,O8I3,I LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DÉ PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI I\,4E 3'1,90

2210912017 09t08t47 LANCE SAVII\,4ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME

2210912017 O9I,O9I32 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 3í,50

-1./09/20í709:11:53 NOT|FtCAçÃO StSTEt\rA

- lance do PARTICIPANTE 034 no valor de 0,00 foi cancelado
2210912017 09t12:25 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUToS MEDICoS - ME 30,00

22t0912017 09t12t36 TEMPO RÁNDÔM|CO

22109t2017 09t13112 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 28,50

2210st2017 09t13t26 LANCE SAVII\.4ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 28,00

2210912017 09113t41 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRoDUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 27,50

22l|9t2o't7 09t13:54 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - l\rE 27,OO

22109120í7 09114t15 LANCE BRAVONUTRI COI\4ERClO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 26,50

2210912017 09i14i21 LANCE SAVIMED CON,IERCIO DE PRODUTOS l\.'IEDICOS - ME 26,00

2210912017 091'15106 LANCE BRAVoNUTRI CoMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 21,30

22logl2o'17 09t15t17 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS l\4EDICOS - ME 21,O0

22llgl2i17 09t17t48 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l,4E 22,50

2210912017 09118115 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 21,00

2210st2017 09Í18t44 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 20,50

22109/2017 09:19:00 LANCE SAV|l,,lED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS -ME 20,00

,40st2017 09119t22 LANCE BRAVoNUTRI COI\4ERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 19,80

-zl09/2017 09:19:43 LANCE SAVII\.4ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - l\,4E 't9,00

2210912017 09i20102 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME í8,90

22tost2017 09120118 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME í8,00

2210912017 09120133 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 't7,85

22109120í7 09:21:14 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 17,00

2210912017 09121124 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME '16,85

2210912017 o9t22to7 LANCE SAVIMED COMERCIo DE PRODUTOS MEDICOS - ME 't6,00

2210912017 09t22Í16 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME '15,95

22logl2o17 09t22t30 LANCE SAVIN,IED CoMERCIo DE PRoDUTOS MEDICOS - ME 15,00

2210912017 09122t46 LANCE BRAVoNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME í4,95

22109t2017 09123t03 LÂNCE SAVII/iED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - NrE 14,00

2210912017 09123Í16 LANCE BRAVONUTRI COi,,lERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME í 3,90

2210912017 09t23t32 LANCE SAVIMED COI\,4ERC|O DE PRODUTOS MEDICOS - l\.4E í 3,00

22t19t2017 09t39i37 NOTTFTCAÇÃO STSTEMA

o detentor da melhor oÍerta e SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME

22l}gl2}17 09t39t37 HABILITAÇÃO
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LOTE 9 . HABILITAÇÃO
Lote 009

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Aptamil Soja 1/ Danone Modelo
Descrição: Fórmula inÍantil de partida para lactentes
à base de proteina lsolada de soja, enriquecida com ferro e adicionada de L-metionina. lsenta de sacarose, lactose e proteinas
lácteas. lndicada para a alimentação de lactentes até os 06 (seis) meses de idade, com intolerância à lactose ou para dietas restritas
ao leite de vaca. 100% Maltodextrina. Embalagem 4009.

Quantidade: 35 ValoÍ Unit.: 29,90 Valor Total: 1 046,50

CLASSIFICAçÃO

- Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

1 BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS 062 26.231 .202t0001 -38 47,90 29,90 Sim

2 SAVIMED COt\rERCtO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 034 26.640.16'1/0001-33 48,61 31,78 Sim

3 A C IVATERIAIS I\,4EDICOS LTDA 056'11.138.620/0001-08 48,57 48,57 Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Oocumento Oferta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

o4to9l2o17 16:31:'r3 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

2210912017 07t59t00 ANALISE DE PROPOSTAS

22109/20í7 09:01:42 DISPUTA

22J0912017 09:.01142 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 47,90

2210912017 0910'1t42 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 44,57

2210912017 09101t42 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - l,4E 48,6í

AQlOglzOlT O9tO5tO7 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - l\,lE 44,00

.2/09/20'17 09:06:38 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 41,50

22t19t2017 O9tO7t37 NOT|F|CAçÃO S|STEiúA
O lote entrará em RANDÔM|Co em 5 minutos.

22t09t20',t7 o9t17 t37 PRÉ-RÂNDÔMICO

2210912017 o9t'10t51 LANCE SAV|i,íED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 40,00

2210912017 09:.'11:03 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRoDUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 39,80

2210912017 09111:.51 LANCE SAVIMED COI\,IERClO DE PRODUTOS |úEDICOS - ME 39,00

2210912017 09112120 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAiS EIRELI ME 38,00

22t09t2017 09t12t37 TEMPO RANDÔMICO

22ligt2017 09112139 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 37,50

2210912017 09113t19 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 35,50

22llgl2|17 09t13t33 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 35,00

2A0912017 09113149 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 33,60

22109120í7 091'l4t04 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 33,00

22109120í7 09114126 LANCE BRAVONUTRI COI\.'!ERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 32,60

22llgl2i17 09i14146 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - l\rE 32,00

2210912017 09i17116 LANCE BRAVoNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI À,4E 29,90

2210912017 09i17131 LANCE SAVII\,1ED COI\,IERClO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 3í,78

Gerado em: 22l1gl2o17 09:50:14 11 de 20
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22l0gl20'17 09137137 NOTIFICAçAO SISTEMA
O detentor da melhor oÍerta e BRAVONLJTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRtCtONAtS ETRELI ME
2210912017 09:37 :37 HABILITAÇÂO

LOTE í0. HABILITAÇÁO
Lotê 010

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: Unidade i,,larca: NESTLE Modelo: NESTOGENO 1 -400G
Descrição; Fórmula rnfantilde rotina enriquecida com ferro e selênio
com relação caseína:soro 40:60 ou . Fornece os nutnentes em quantidades adequadas para lactentes no primeiro semestre de vida.
Densidade calórica 67 Kcal/100m1. Embalagem 4009.

-rantidade: 25 Valor Unit.: 12,00 Valor Total: 300,00

CLASSIFICAÇAO
Razáo Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

1 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 097 26,640,161/OOO1-33 24,07 12,00 Sim

2 BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS 042 26.231 .202t0001-38 23,80 12,80 Sim

3 A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 056'11.138.620/0001-08 24,01 24,01 Sim

DESCLASSTFTCAOOS

Razão Social Num Documento OÍerta lnicial OÍerta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS OO LOTE

O1l0gl2017 í6:3í:'13 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

2210912017 07t59tOO ANALISE DE PROPOSTAS

22109/20í709:0í:42 OISPUTA

2cJlgl2017 O9tO1t42 LANCE BRAVONUTRI COI\,tlERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 23,80

-t10912017 O9:.01t42 LANCE A C N4ATERIAIS MEDICOS LTDA 24,01

2210912017 09101t42 LANCE SAVIMED COi,4ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - UIE 24,07

2210912017 09105127 LANCE SAVII\.4ED COi,4ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - i/tE 22,90

2210912017 09tO6t4A LANCE BRAVONUTRI COI\,IERClO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 22,60

2210912017 O9t07137 PRE.RAN Mtco

22ligl2o17 09107|37 NOTIFICAÇAO SISTEMA
O lote entrará em RANDÔI,4|CO em 5 minutos.

2210912017 09111:.02 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 21,00

2210912017 09111118 LANCE BRÂVONUTRI COI\rERClO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 20,80

221O912017 O9:12:37 TEMPO RÂND tco
2210912017 09112119 LANCE SAVIMED COiTERCIO DE PRODUTOS l\.4ED|COS - ME 20,00

2210912017 09t14135 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l\,'lE í9,60

2210912017 09114155 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS N,TIEDICOS - ME 19,00

22l0gl20'17 09115151 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRiCIONAIS EIRELI l\.4E 17,90

22/09/20'17 09:16:09 LÂNCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME '17,50

2210912017 09t1AtOO LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 17,40

2210912017 O9t18t28 LANCE SAVII\.4ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - i,4E í6,90

2210912017 09:.18155 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 16,70

Gerado em: 2210912017 o9:5o:14 12 de 20
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2210912017 O9t19t'12 LÁNCE SAV|t,!ED COMERCTO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 16,00
22109/20í7 09:'19:31 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI [,íE 15,90

22109120í7 09119157 LANCE SAVIMED COMERCTO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME í5,00
2210912017 09l.20:,'11 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRtCtONAtS EtRELt ME 14,90

22109t2017 09':20130 LANCE SAVIMED COMERCTO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME í3,90
2210912017 09:.20:41 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRtCtONAtS EtRELt t\.,tE í3,85
2210912017 09i211O2 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 12,45

2210912O'17 09:21:14 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTR|C|ONA|S E|RELt ME 12,AO

2210912017 09i21133 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS |\,íED|COS - ME 12,00

22t09t20'17 o9:4O:38 NOTtFtCAçÃO STSTEMA
ldetentor da melhor oÍerta e SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME

t21O912017 09i40':38 HABILITAçAO

LOTE 1't - HABTLTTAçÂO
Lote 0'l I

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: Unidade MaÍca: NESTLE l,4odelo: NAN COMFOR 2 - 800G
Descrição: Fórmula infantil de seguimento em pó
adicionada de prebióticos 0,4 A 0,89/'100m1 Contém LcPUFAs ácidos graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e
docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos. Atende a todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC n"44l2011
Fornece nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir do 6' mês de vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100m1.
Possui 12% de proteinas lácteas (relação caseina/proteínas do soro 50:50 ou 60:40). 100% lactose. Embalagem 4009.

Quantidade:75 Valor unit.: 20.85 Valor Total: 1.563,75

cLASSTFTCAÇAO

Razão Social Num Documenlo Oferta lnicial Oferta Final ME

1 SAVTMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 097 26.640.161/0001-33 29.04 20,85 Sim

2 BRÁVONUTRI COI\4ERCIO DE PRODUTOS o42 26.231.202tOO01-38 28,90 22,40 Sim

3 A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 056 1'1.138.620/0001-08 29,01 29,01 Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Soçial Num Oocumento OÍena lnicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Oocumento Oferta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

04to9t2017 í6:3't:í3 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

22t09t2017 07tsgt0l ANÁL|SE DE PROPOSTÂS

22i09/20í7 09:01:ií2 DISPUTA

2210912017 0910'1112 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 28,90

22l0gl2017 09101142 LANCE A C MATERIAIS I,4ED|COS LTDA 29,0í

2210912017 0910'l t42 LANCE SAVIMED COI\,ERClO DE PRODUTOS l\.4ED|COS - ME 29,O4

22109/20'17 09:05:36 LANCE SAVIMED COI\,ERClO DE PRODUTOS l\TEDICOS - ME 28,00

22109/20í7 09:06:55 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI i,'lE 27,90

2210912017 09tO7 t38 .RÂN Mtco

22tO9l2Oí7 O9tO7138 NOT|F|CAÇÃO STSTEMA

O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.

Gerado em: 2210912017 09:50:14 13 de 20
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2210912017 09112t38 TEMPO RANOOMICO

22JOgl2O17 O9:13tO0 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 27,OO

2210912017 09114143 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA|S EtREL| i,4E 25,40

2210912017 09t15t05 LANCE SAVIMED COI\.4ERClO DE PRODUTOS l\,tED|COS - ME 25,00

2210912017 09115145 LÂNCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E|RELI ME 23,90

2210912017 09t15t59 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS l,lEDlCOS - ME 23,00

22109/2017 09:í6:09 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 22,40

22llgl2l17 09t16t21 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - l\rE 20,85

22t09t2017 09t17t38 NOTTFtCAÇÃO STSTEMA

O detentor da melhor oferta é SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME

^q/09/2017 09;í7:38 HAB|LtTAçÃo

LOTE í2 - HABILITAçÃO
Lote 0'12

VALORES UNITARIOS FINAIS
Itêm: 1 Unidade: unidade Marca: NESTLE Modelo: NESTOGENO 2 - 400G
Descrição: Fórmula inÍantil de seguimento enriquecida com Íerro e selênio
com relação caseina: soro 50:50 OU 35:65. Fomece os nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir do 6' mês de
vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100m1. Possui 69,9% a 84% de lactose. Minimo de '16% de maltodextrina Embalagem 4009

Ouantidade: 25 Valor LJnit.: 12,00 Valor Total: 300,00

cLASSTFTCAçÂO

Razão Social Num Documênto oÍerta lnicial OÍerta Final ME

í SAVTMED COt\rERCrO DE PRODUTOS |\,íEDTCOS - ME 034 26.640.161/0001-33 22,28 12,O0 Sim

2 BRAVONIJTRI COMERCIO DE PRODUTOS 042 26.231 .20210001 -38 21,90 12,90 Sim

3 A C MATERIAIS MEOICOS LTDA 021 1 1 .138.620/0001-08 22.26 22,26 Sim

DESCLASSIFICADOS

Razâo Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Oocumento Oferta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

o4to9t2o17 í6:3'r:í3 RÊCEPçÃO DE PROPOSTAS

22109120'17 07159100 ANALISE DE PROPOSTAS

22109/20í709:0í:42 olsPUTA

2210912017 O9:.01t42 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI N4E 21,90

2210912017 O9tO1t42 LÂNCE A C MATERIAIS MEDICOS LIDA 22,26

22logl2o17 09t01142 LÂNCE SAV|L,lED COMERCIo DE PRODUToS MEDICOS - ME 22,24

2210912017 09105:46 LANCE SAVIMED COMERCIo DE PRODUToS MEDICOS - ME 21,00

2210912017 09107t07 LANCE BRAVONUTRI COI\.IERC|O DE PRoDUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 20,80

221O9t2017 09t07 t39 PRÉ-RÂNDÔMICO

22t09t2017 O9tO7t39 NOTtFtCAÇÃO StSTEMA
O lote entrará em FIANDÔMICO em 5 minutos.

22t19t2017 09t12139 TEMPO RÂNDÔMrCO

2210912017 09t13112 LANCE SAVIMED COi,'lERClO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 20,00

2210912017 09115136 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 17,50

Gerado em: 2210912017 09:50:14 14 de 20
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221O912O17 O9:15:45 LANCE SAVTMED COMERCTO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 17,OO

22109/20í7 09:15:59 LÂNGE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME í6,50
2210912017 09:.16t30 LANCE SAVIMED COIVERCIO DE PRODUTOS IVEDICOS . ME í6,00
2209/20í7 09:í 8:'10 LANCE BRAVONUTRI COI,4ERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 15,50
2209/201709:18:38 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEOICOS . ME í5,00
22109/20í7 09:19:'11 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 14,90
2210912017 09t2O107 LANCE SAVIMED COMERCTO DE PRODUTOS MEDTCOS - t\,tE 14,O0

2210912017 09120t22 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTR|CtONAtS EtRELT ME í3,95
22j0912017 09120t41 LANCE SAVIMED COI\4ERClO OE PRODUTOS MEDTCOS - tíE í3,00
2210912017 O9t2O|51 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA|S E|RELI ME í2,90

- \-lo9t2o17 o9t2it10 LANCE SAV|MED coMERcto DE pRoDUTos MEDtcos - i/E 12,00

221091201709:3A39 NOTtFtCAÇÃO STSTEMA

O detentor da melhor oÍerta e SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS l\,tEDlCOS - ME
22lost2o17 O93at39 HÀB|L|TAçÂO

LOTE 13 - HABILITAçÀO
Lote 013

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item; 1 Unidade: Unidade Marca: Aptamil Soja 2/ Danone Modelo:
Descrição: Fórmula inÍantil de seguimento para lactentes
à base de proteÍna isolada de soja, enriquecida com ferro e adicionada de L-mettonina. lsenta de sacarose, lactose e proteínas
lácteas. lndicada para a alimentaÇão de lactentes acima de 06 (seis) meses de idade, com intolerância à lactose ou para dietas
restritas ao leite de vaca. 100% Maltodextrina. Possui 10% de proteinas vegetais (proteina isolada de soja + L-metionina), 48% de
carboidratos ('100% maltodexkina) e 42% de lipidios (100% de gordura vegetal ? óleos de palma, girassol, canola e coco).
Embalagem 4009

Quantidade:25 Valor Unit.: 3'l,50 Valor Total: 787,50

cLASStFTCAçÀO
- - Razão social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

1 BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS 062 26.231 .202t0001 - 38 43,80 3'1,50 Sim

2 SAVIúED CONíERCTO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 047 26.640.161/0001.33 44,84 3'1,78 Srm

3 A C I,4ATÉRIAIS MEDICOS LTDA 021 11.138.620/0001-08 44,79 44,79 Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento OfeÉa lnicial Oferta Final ME

INABILIÍADOS

Razão Social Num Documênto Oferta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

o1t09t2o17 16:3í:í3 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

22t0912017 07t59tOO ANÁL|SE OE PROPOSTAS

22109/20í709:0í:/12 DISPUTA

2210912017 O9t0'1t12 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 43,80

2210912017 o9t01t42 LANCE A C MATERIAIS MEDICoS LTDA 44,79

2210912017 O9t01t42 LANCE SAVIMED COIüERCIO DE PRODUTOS l\.4ED|COS - ME 14,84

2210912017 09107 t4O PRE.RANDOMICO

2210912017 09107,40 NOTIFICAçAO SISTEI\,'!A

O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos
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2210912017 09112:10 TEMPO RANDÔM|CO

22llgl2017 09t13t46 LANCE SAVI[/ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 43,00
2210912017 09:15t22 LANCE BRAVONUTRI COMERCTO DE PRODUTOS NUTRICIONA|S EtREL| i,,tE 39,60

2210912017 09t16139 LANCE SAVIMED CON,IERClO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 39,00

2210912017 O9:1A:16 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTR|C|ONA|S EtRELt ME 35,40

2210912017 09118:.47 LANCE SAVIMED COI,4ERC|O DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 35,00

2210912017 O9t19tO3 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTR|CIONA|S EtREL| ME 3í,50
2210912017 09t19t22 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 31,78

2210912017 09:27:4o NOTIFICAÇÃO SISTELIA
O detentor da melhor oferta é BRAVONLITRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRtCtONAIS EIRELI ME

4?10912017 09t27 t40 HABILITAÇÃO

LOTE í4 - HABILITAçÃO
Lote 014

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade; Unidade Marca: NESTLE [rodelo: NAN COI\.4FOR 3 - 800G
Descriçáo: Fórmula infantil indrcada para lactentes a partir do 10" mês de vidA
Contém prebióticos e DHA.lngredientes: Leite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola,
óleo de coco, óleo de girassol), maltodextrina, soro de proteína do leite,galactooligossacarideo.Íruto-ligossacarideo, xarope de
glucose, c€rbonato de cálcio, óleo de peixe, vitamina C, sulÍato de ferro, caseinato de cálcio, inositol, sulfato de zinco, fosfato de
potássio dibásico, L-carnitina, gluconato cúprico, íosÍato de cálcio, D-pantotenato de élcio, nicotinamida, ascorbilpalmitato, vitamina
A, vitamina E, vitamina 81, vitamina 86, sulfato de manganês, vitamina 82, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamrna K, selenito de
sódio, vitamina D3, biotina, emulsillcantes lecitina, mono e diglicerídeos, aromatizante. Não contém glúten.Caracteristicas:

- Fonte de Proteínas: Láctea (caseína /proteína do soro: 50/50) Fonte de Carboidratos: Lactose (70%)
lúaltodextrina (30%)Fonte de Lipídeos: Gordura vegetal(74%) Gordura animal (26%) Distribuição Calórica: PÍoteinas (12%)

Carboidratos (47%) Lipídeos (41%). Embalagem 400 g.

Ouantidade: 25 Valor Unit.: 33,00 Valor Total: 825,00

cLASSTFtCAçÃO
Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

1 SAVh,4ED COMERCTO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 053 26 640.161/0001-33 38,35 33,00 Sim

2 BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS 097 26.231.202t0001-38 38,30 33,80 Sim

3 A C I,,IATERIAIS À,4EDICOS LTDA 021 11.138.620/0001-08 38,32 38,32 Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

o4l09/20í7 16:3í:13 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

22t09120',t7 07t59tOO ANÁL|SE DE PROPOSTAS

22109/201709:0í:42 DISPUTA

22109120'17 O9tO1t42 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI i.4E 38,30

22llgl2o17 09t01t42 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTOA 38,32

22JOgl2O17 O9:01t42 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 38,35

2210912017 09:11112 L NCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 38,00

22t09t2017 09t21t11 PRE.RANDÔMtCO
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22109t2017 09124114 NOT|F|CAçÃO StSTEt\.4A

O lote enkará em RANDÔMICO em 5 minutos.
2210912017 09t25t03 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTR|CtONAtS EtREL| ME 37,95

22JOgl2O17 Ogi25i17 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS t\,tED|COS - ME 37,50

2210912017 09125131 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTR|C|ONA|S EIRELt ME 37,40

2210912017 09t25i45 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 37,00

22l0gl2017 09127 i14 LANCE BRAVONUTRI COITERCIO DE PRODUTOS NUTR|C|ONA|S E|RELt ME 36,90

22logl2o17 09127 tgB LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDTCOS - t\4E 35,50

22tO9120'17 09i27 t19 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA|S EIRELI ME 36,45

22logl20'17 09:27157 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - t\rE 36,20

-.IO9I2O17 
O92A|j9 LANCE BRAVONUTRI COMÊRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRÉLI ME 36,15

2210912017 09128116 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - l\,4E 36,00

221O912017 O9:28:27 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 35,90

2210912017 092At4O LÁNCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - i,lE 35,50

22ligl2l17 0l2At4A LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 35,40

2210912017 09t29t03 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - l\rE 35,10

2210912017 09129111 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 35,00

2210912017 09129114 TEMPO RÂNDOMICO

22logl2017 09129123 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 34,90

22109120'17 09129133 LANCE BRAVONUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 34,80

2210912017 09129155 LANCE SAV|i,llED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 34,50

22109/20í7 09:30:06 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 34,40

2210912017 09t30t20 LANCE SAV|l,4ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - l\.4E 34,00

22lO9l2O'17 O9t35t3O LANCE BRAVONUTRI COI\,IERClO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l\,4E 33,80

22llgl2i17 09135t43 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUÍOS MEDICOS - ME 33,00

22tt9l2|',t7 O9t5Ot11 NOTtFtCAçÀO STSTEMA

^ detentor da melhor oferta é SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME

-2109/20í7 09:50:í4 HABILITAçÃO

LOTE I5 . HABILITAçAO
Lote 015

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Itêm: 1 Unidade: Unidade Marca: Aptamil SL/ Danone l\rodelo:

Descrição: Fórmula infantil isenta de lactose
contendo vitaminas, minerais e oligoelementos necessários ao bom desenvolvrmento e crescimento. Contém nucleotídeos e LCPufas
(ácido graxos de cadeia longa), principalmente os ácidos araquidônico (ARA)e docosahexaenóico (DHA). Fonte de carboidrato:1 00%
maltodextrina. Embalagem 4009

Quantidade: 1 10 Valor Unit.: 25.85 Valor Total: 2.843,50

cLASSTFTCAçAO

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME
,I BRAVONUTRI COI\,{ERCIO DE PRODUTOS 062 26.231.202tO001-38 58.50 25.85 Sim

2 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 047 26.640.161/0001-33 59.88 26,00 Sim

3 A C N,4ATERIAIS IVEDICOS LTDA 02'1 11.'138 620/0001-08 59,80 59,80 Sim

DESCLASSIFICADOS

Gerado em: 2210912017 09:50:14
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INABILIÍADOS
Razão Social Num Documento Oferta lnicial OÍeía Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE
04t09t2017 í6:31:í3 RECEpÇÃO DE PROPOSTAS

22109t2017 o7 ts9t}O ANÁL|SE OE PROPOSTAS

22109/2017 09:01:42 DISPUTA

2210912o17 09:.01:42 LANCE BRÂVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA|S EIRELI ME 58,50

2210912017 09101142 LANCE A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 59,80

2210912017 O9:O1:42 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS |úEDICOS - ME 59,88

a?/09/2017 09:'14;36 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS I\TEDICOS - ME 32,00

t2to9l2o17 09t24114 NOTIFICAçÃO STSTEMA

O lote entrará em RÂNDÔNí|CO em 5 minutos.

22te9t2017 09t24114 PRÉ-RÂNDÔM|CO

2210912017 09125117 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 31,80

22logl2017 09t25t55 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS NIEDICOS - ME 31,00

22logl2017 09127 t25 LÂNCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l\4E 30,85

2210912017 09127 t16 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 30,50

2210912017 09127 t57 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l\.4E 30,40

2210912017 09;28i05 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS i,lEDlCOS - ME 30,00

2210912o't7 09t28Í18 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI i,{E 29,90

2210912017 09128130 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUÍOS MEDICOS - ME 29,80

2210912017 09128139 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l\,4E 29,70

2210912017 09t28152 LANCE SAVII\,IED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 29,50

2210912017 09129:01 LÂNCE BRÂVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l\,lE 29,40

2210912017 O9129t13 LÂNCE SAVII\,lED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 29,30

4lo9t2o17 09129:.14 TEMPO RANDÔM|CO

-210912017 O9129t21 LANCE BRÂVONUTRI COI\.'!ERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 29,15

2210912017 09t29t29 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 29,00

2210912017 09129142 LANCE BRAVONUTRI CoMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 28,80

2210912017 09130105 LANCE SAVIMED COI4ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 24,70

2210912011 09130115 LANCE BRÁVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 28,65

22109120'17 O9t3Ot29 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 28,50

22109120í7 09-30t39 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI lúE 28,40

2210912017 O9t3Ot51 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 28,00

22logl2o'17 09130158 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRoDUTOS NUTRlcloNAlS EIRELI lúE 27,95

2210912017 09t31107 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUToS MEDICoS - ME 27,50

2210912017 09:.31t15 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 27,40

2210912017 09t31125 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PROOUTOS MEDICOS - ME 27,00

2210912017 09t31131 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI l\4E 26,80

2210912017 09131t41 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 26,50

2210912017 09131147 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 26,40

2210912017 0913'1t57 LANCE SAVII\rÉD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 26,00

2210912017 09132i04 LANCE BRAVONUTRI COI,4ERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 25,85

Gerado em: 2210912017 09:50:14 18 de 20
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22t09t2'1709t32i15 NOTtFtCAçÀO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME

22l[gl2'17 09t32t15 HABILITAçÂO

LOTE ,I6 - HABILITAçÀO
Lote 016

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ABBOTT Modelo: PEDIASURE
Descnçáoi Nutrição completa e balanceada oral ou enteral
para crianÇas de 1 a 1 O anos. Suplementa: Cálcio, Ferro, Ácrdo Fólico 86 e 812. lndicada para crianças se etivas e/ou inapetentes
entre 0'1 e 10 anos de idade. DiskibuiÉo eneÍgética:12yo de Prcleina, 53% de Carboidrato e 35% de Lipidio, sendo 15% de TCl,4.

{ontém DHA e ARA, prebiótrco e probíotico. Sabor Baunilha, Chocolate e l\rorango. Densidade calórica: 1 kcal/ml. Apresentaçáo lata
)0 gramas.

Quantidade:900 Valor Unit.: 39,00 Valor Total: 35.100,00

CLASSIFICAÇÂO
Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

1 A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 021 1 1 .138.620/0001-08 42.40 3S,00 Sim

2 BRAVONUTRI COMERCIO OE PRODUTOS 026 26.231.20210001-38 40.00 40,00 Sim

3 SAVTMED COMERCTO DE PRODUTOS MEDTCOS - ME 034 26.640.161/0001-33 42.48 40,56 Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Oocumento Oferta lnicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Oocumento Oferta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

04t09t2017 í6:31:í3 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

22l}9t2o',l7 07 ts9t[O ANÁLISE DE PROPOSTAS
-'t/09/2017 09:0't:42 DTSPUTA

22l0gl2017 O9tO1t42 LANCE SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 42,48

22llgl2i17 09t01t42 LANCE BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME 40,00

2210912017 09101t42 LÂNCE A C À,,lATERlAlS MEDICoS LTDA 42,40

22109/20í7 09:09:06 LANCE AC i4AÍERlAlS MEDICOS LTDA 39,00

22109t2017 09115t32 LÂNCE SAVII\íED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - l\4E 40,56

2210912017 09124:15 NOTIFICAçAO SISTEMA

O lote entrará em RANDÔi,4|CO em 5 Írinutos.

22t09t2017 09124115 PRÉ-RANDÔMtCO

22t}gt2o17 0gt2gt15 TEMPO RÂNDÔMICO

22t09t2117 09..44-116 NOTTFTCAçÃO SISTEMA
O detentor da melhor oÍerta é A C MATERIAIS I\,{EDICOS LTDA

22t[gl2}17 Ogi44i16 HABILIÍAçÃO

GeÂdo eÍr 22llgl20 1 7 09:50:14 19 de 20
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PREGOEIRO: MARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTÂ BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

VENCEDORES DO PROCESSO. DISPUTA

PREGÀO ELETRÔNICO N' 35/20í 7
Processo Administrativo No 79/201 7

Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: |\,4ARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES

Data de Publicação: 1810812017 1041.40

TOTAL DO PROCESSO: 55.761,25

BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS
^§IRELI ME

26 .231 .202t000'l -38 í2.790,00

LOTE 1 Ouant.: 1 Num: 026 68,00 Total:2.380,00

Item: 1 Unidade: Unidade L4arca: Aptamrl Pepli/ Danone [,/odelo:

Descrição: Alimentação de lactentes e crianças que apresenlem alergia a proteina de leite de vaca e/ou de soja, sem
quadro de problemas gaslrointestinais. Possui proteína do soro do leite extensamente hidrolisada, carboidratos
(maltodextrina e lactose) e lipídios (99% de oleos vegetais ). Possui adição de ARTAJDHA e Nucleotídeos. Embalagem
4009.

Quantidade: 35 Valor Unit.: 68,00 Total ltem: 2.380,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 026 23,90 Total: 1.792,50

Item: 1 Unidade: Unidadê [/arca: Nutri Enteral Soya Fiber/ L4odelo:
Nutrimed

Descriçáo: Alimento nutricional completo para nutrição enteral Densidade calótica: I .2 kcal / ml 1200Kcal por liko;
proteínas: 15%; carboidratos: 55%; gorduras: 30%; Fonte de macronutrientes: Fonte de proteínas: 100% proteína
isolada de soja. Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina. Fonte de lipídeos: 49% óleo de canola; Mo/oÍCM,4%
mono e diglicerídeos e 03% lecitina de soja. Fonte de Íibras; 159/L; 55% Íibra de so.ia; 28ok goma guar parcialmente
hidrolisada e 17% inulina. 1000 ml. Sabor: Baunilha.

Quantidade: 75 Valor Unit.: 23,90 Total ltem: 1.792,50

3TE 4 Quant.: 1 Num: 026 14,80 Total:370,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Sustain JR/ Danone Modelo:

Descrição: Complemento alimentar lácteo para crianças Fornece carboidratos, proteÍnas e todos os nutrientes
necessários para complementar a alimentaçáo diária, além de L-carnitina, colina e inositol. Náo contém glúten.
Alimentaçáo de crianças com maus hábitos alimentares e/ou que necessitam de um aporte maior de nutrientes.
Carboidratos (maltodextrina, sacarose e lactose). Sabores: morango, chocolate ou baunilha. Embalagem 350 a 3809.

Quantidade: 25 Valor Unit.: í4,80 Total ltem: 370,00

LOTE 5 Quant,: 1 Num: 062 102,00 Total:3.570,00

Item: 1 Unidade: Unrdade i/arca: Pregomin Pepti/ Danone l\,todelo:

Descrição: Dieta (fórmula infantil) semi-elementar e hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada de
soro de leile, TCÀ/, LCPufas (ARA e DHA) e de peixe, mallodextrina, vitaminas, minerais e oligoelementos. lsento de
lactose, sacarose, frutose e glúten. Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do leite de
vaca e/ou de soja, distúrbios absortivos ou outras condiçóes clínicas que requerem terapia nutricional com dieta ou
fórmula semi-elementar e hipoalergênica. Embalagem de 400 gr

Quantidade: 35 Valor LJnit.: í02,00 Total ltem: 3.570,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 062 29,90 Total: í.046,50

Gerado em: 22109120'17 09:50:14

l\4arca: Aptamil Soja 1/ Danone Modelo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NovA SANTA BÁRBARA
NovA SANTA eÁneaRÂ-pn

Descriçáo: Fórmula infantil de partida para lactentes à base de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro e
adicionada de L-metionina. lsenta de sacarose, lactose e proteinas lácteas. lndicada para a alimentação de lactentes
até os 06 (seis) meses de idade, com intolerância à lactose ou para dietas restritas ao leite de vaca. 1OO%
Maltodextrina. Embalagem 4009.

Quantidade: 35 Valor Unit.: 29,90 Total ltem: 1.046,50

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 062 31,50 Total:787,50

Item: 1 Unidade: Unidade i/arca: Aptamil Soja 2/ Danone Modelo:

Descrição: Fórmula infantil de seguimenlo para lactentes à base de proteina isolada de soja, enriquecida com ferro e
adicionada de L-metionina. lsenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. lndicada para a alimentação de lactentes
acima de 06 (seis) meses de idade, com intolerância à lactose ou para dietas reslritas ao leite de vaca. 100%

altodextrina. Possui 10% de proteínas vegetais (proteína isolada de soja + L-metionina), 48% de carboidratos (100%
altodextrina) e 42% de lipídios (100% de gordura vegetal ? óleos de palma, girassol, canola e coco). Embalagem

4009.

Quantidade: 25 Valor Unit.: 3í,50 Total ltem: 787,50

LOTE 15 Quant.: '1 Num: 062 25,85 Total: 2.843,50

Item: '1 Unidade: Unidade i/aÍca: Aptamil SL/ Danone Modelo:

Descrição: Fórmula inÍantil isenta dê lactose contendo vitaminas, minerais e oligoelementos necessários ao bom
desenvolvimento e crescimento. Contém nucleotídeos e LCPufas (ácido graxos de cadeia longa), principalmente os
ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenóico (DHA). Fonte de caóoidrato:100% maltodextrina. Embalagem 4009.

Quantidade: 1 10 Valor Unit.: 25,85 Total ltem: 2.843,50

A C MATERIAIS MEDICOS LTDA í 1 .138.620/0001-08 36.337,50

LOTE 3 Quant.i 'í Num: 021 16,50 Total: í.237,50

Item: 1 Unidade: Lata Marca: NESTLE lVodelo: NINHO

Descrição: Alimento para infância composto lácleo com óleos vegetais e Íibras, sem adição de sacarose, acrescido de
DHA e prébióticos, ulilização a partrr dos dois anos, podendo ser utilizado até os 5 anos de idade. Apresentaçáo lata de
400 gramas.

lQuantidade: 75 Valor Unit.: í6,50 Total ltem: 1.237,50

-oTE t6 Quant.: 1 Num: 021 39,00 Total: 35.í 00,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ABBOTT Modelo: PEDIASURE

Descrição: Nutrição completa e balanceada oral ou enteral para crianças de 1 a 10 anos. Suplementa: Cálcio, FerÍo,
Acido Fólico. 86 e 812. lndicada para crianças selelivas e/ou inapetentes entre 01 e 10 anos de idade. Distribuição
energética: 12ok de Prcleina,53% de Carboidrato e 35% de Lipídio, sendo 15% de TCM. Contém DHA e ARA,
prebiótico e probÍotico. Sabor Baunilha, Chocolate e l\,torango. Densidade calórica: 1 kcal/ml. Apresentação lala 400
grama s

Quantidade: 900 Valor Unit.: 39,00 Total ltem: 35.100,00

SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME 26.640.16í /0001-33 6.633,75

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 053 '15,00 Total: í.125,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE lvlodelo: NAN AR - 400G

Ge?do en 2210912017 09:50:14 2de4
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Descrição: Fórmula anti-regurgilação (0 a '12m) formulada para condições de íefluxo gastroesofágico. Contém goma
jataí, agente espessante que proporciona maior viscosidade da Íórmula ou amido oré gelarinizadó de batata. Dónsidade
calórica 67 Kcal/100m1. Possui no mínimo 75% de lactose. Embalagem 4009
lnf. detal.: NAN AR - 4009 - lndústria fabricante: NestléFórmula infantil espessada com amido pré-gelatinizado
DlgProteínas: 30% Prot. do Soro do Leitet 70% CaseinaLipídios: 97% Gordura Vegelat (oleína de patma, óleo de
canola, óleo de palmiste, óleo de milho, lecitina de soja); 3% Gordura Láctea (advinda da prot. do leúe de vaca).
Fornece os teores recomendados dos ác. linoléico e alinoléico.CaÍboidrato: 76% Lactosei 24% Amido pre-gelatinizado
(95% de amido de batata e 5% de amido de milho). Vitaminas, Oligoelementos e Minerais: necessários ao ãdequado
desenvolvimento do lactente. Osmolalidade da fórmula: 250 mosm/kg de água na reconstituiçáo a 13,6%.
OsmolaÍidade da fórmula: 286 mosm/L de água na reconstituição a 13,6%. Não contém Gtúten.

Quantidade: 75 Valor Unit.:'15,00 Total ttem: 1.125,00

LOTE 7 Quant.: '1 Num: 047 19,00 Total:570,00

.em Unidade: Lata i4arca: NESTLE l\,1odelo: NAN HA - 400G

Descrição: Fórmula iníantil (0 a 12m) hipoalergênica à base de proteína do soro do leite parcialmenle hidrolisada, com
adiçáo de ácidos graxos de cadeia longa -LcPUFAs (DHA ácido docosahexaenóico e ARA ácido araqurdônico) e
nucleotideos. lsento de sacarose, frutose e glúten. Densidade calórica 65 a 67 Kcal/100m1. Embalagem de 4009.
lnf. detal.: NAN HA - Lata de 4009 -- lndústria Íabricante: NestléFórmula infantil á base de proteína do soro de leite
parcialmenle hidrolisadaProteínas: 100% Proteínas do Soro do Leite parcialmente hidrolisadas pela açáo da tripsina,
com posterior tratamento térmico suave.Gorduras: 97% Gordura dê Origem Vegetal (oleína de palma, óleo de canola,
óleo de coco, óleo de girassol, óleo de peixe, óleo vegetal provenienle da Mortierella Alpina); 3% GoÍdura Láctea.
Fornece os teores recomendados dos ácidos linoléico e a-linoléico. Possui adiçáo dos ácidos graxos poliinsaturados de
cadeia longa: DHA e ARA.Carboidrclo:7Oy. Lactose; 30% Maltodexlrina. Vitaminas, Oligoelementos e Minerais: nos
teores necessários ao adequado desenvolvimenlo do lactente. Osmolalidade da fórmula: 284 mOsm/kg de água na
reconstituiçáo a 13,1%Osmolaridade da fórmula: 256 mosm/litro de água na reconstiturçáo a '13,1%Náo contém
Glúten.

Quantidade: 30 Valor unit.: í9,00 Total ltem: 570,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 034 13,00 Total: í.950,00

Item: 1 Unidade: Unidade [,4arca: NESTLE Modelo: NAN COMFOR 1 - 400G

Descrição: Fórmula infantil de partrda em pó adicionada de prebiólicos 0,4 a 0,89/100m1. Contém LcPUFAS ácidos
graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARÂ) e docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos. Alende a todas as

^-'comendaçóes do Codex Alimentarius FAO/ON,'lS e RDC n'43/2011. Relação caseina:soro 40:60 ou 30:70. Densidade
üalórica 66 a 77 Kcal/100m1. 100% lactose. Embalagem 4009.
lnf. detal.: NAN COI\,4FOR 1 - Lala 4009.'. lndústria fabricante: NestléProteínas: 70% ProteÍnas do Soro do Leite, 30%
Caseínacorduras: 97% Gordura de Origem Vegetal (oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho,

lecitina de soja), 3% Gordura Láctea (advinda da proteína do leite de vaca). Fornece os teores recomendados dos
ácidos linoléico e a-linoléico.Carboidrato: '100% LactosePrebióticos: 49 por Iitro. 90% galacto-oligossacarideos; 10%
fruto-oligossacarÍdeovitaminas, Oligoelementos e Minerais: nos teores necessários ao desenvolvimento do
lactenteOsmolalidade da fórmula: 279 mOsm/kg de água na reconstituição a '13,4%Osmolaridade da fórmula: 251
mosm/litro de água na reconslituiçáo a 13,4%Não contém Glúten

Quantidade: 150 ValoÍ Unit.: 13,00 Total ltem: 1.950,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 097 12,OO Total:300,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NESTLE Modelo: NESTOGENO 1 - 400G

Descrição: Fórmula infantil de rotina enriquecida com Íerro e selênio com relaçáo caseína:soro 40:60 ou . Fornece os
nutrientes em quantidades adequadas para lactentes no primeiro semestre de vida. Densidade calórica 67 Kcal/100m1.
Embalagem 4009.
lnf. detal.: NESTOGENO '1 - Lata de 400glndústria fabricante: NestléProteinas: 60% ProteÍnas do Soro do Leite; 40%
Caseínacorduras: 97ok GoÍdva de Origem Vegetal; 3% Gordura Lácteacarboidrato: 70% Lactose; 30%
[,raltodextrinaOsmolalidade da fórmula: 288 mOsm/Kg de água na reconstituição a 13,1%Osmolandade da fórmula: 260
mosm/litro de água na reconstituiçáo a í3,1%Não contém Glúten

Quantidade: 25 Valor Unit.: 12,00 Total ltem: 300,00

LOTE 1,I Quant.: 'Í Total: 1.563,75

Gerado emi 2210912017 o9:50:14
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Item: 1 Unidade: Unidade Nrarca: NESTLE Modeto: NAN COI\IFOR 2 - B00G

Descrição: Fórmula infantil de seguimento em pó adicionada de prebióticos 0,4 A 0,8g/100m1. Contém LcPUFAs ácidos
graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e docosahexâenoico (DHA) e nucleotideos. Atende a todas as
recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC no44l201 1. Fornece nutrientes em quantidades adequadas
para lactentes a partir do 6' mês de vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100m1. Possui 12% de proteínas lácteas
(relação caseina/proteinas do soro 50:50 ou 60:40). '100% Iactose. Embalagem 4009.
lnf. detal.: NAN COI\,4FOR 2 - Lata 8009 tt' lndústria fabricantê: NestléProteinas: 60% Proteinas do Soro do Leite; 40%
CaseínaGorduras: 98% Gordura Vegetal; 'l % Gordura Láctea; 1 % Oleo de Peixecarboidrato: 77 .syo Laclose; 22.5yo
MaltodextrinaVitaminas, Oligoelementos e Minerais: nos teores necessários ao desenvolvimento do
lactenteOsmolalidade da Íórmula: 320 mOsm/kg de água na reconstituição a 14,3%Osmolaridade da fórmula: 286
mosm/litro de água na reconstituição a 14,3%Náo contém Glúten

Quantidade: 75 Valor Unit.: 20,85 Total ltem: 1.563,75

-oÍE 12 Quant.: '1 Num: 034 12,OO Total: 300,00

Item: 1 Unidade: Unidade N4arca: NESTLE Modelo: NESTOGENO 2 - 400G

Descrição: Fórmula infantil de seguimento enriquecida com ferro e selênio com relaÇão caseína: soro 50:50 OU 35:65.
Fornece os nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir do 6' mês de vida. Densidade calórica 67 a 68
KcaUí 00m1. Possui 69,9% a 84yo de lactose. MÍnimo de 16% de maltodextrina. Embalagem 4009.

lnf. detal.: NESTOGENO 2 - Lata de 4009lndústria fabricante: NestléProleínas: 65% Caseína; 35% Proteínas do Soro
do Leitecorduras: 97% Gordura de Origem Vegetal; 3% Gordura Lácteacarboidrato: 70% Lactose; 30%
[/altodextrinaOsmolalidade da fórmula: 294 mOsm/Kg de água na Íeconstituiçáo a 13,1%Osmolaridade da fórmula: 263
mosm/litÍo de água na reconstituiÇáo a '13,'l%Náo conlém Glúten

Quantidade: 25 Valor Unit.: í2,00 Total ltem: 300,00

LOTE í4 Quant.: 1 Num: 053 33,00 Total: 825,00

Item: 1 Unidade: Unidade lvarca: NESTLE Modelo: NAN COtutFOR 3 - 800G

Descrição: Fórmula infantil indicada para lactentes a partir do 10" mês de vidA Contém prebióticos e DHA.lngredientes:
Leite em pó parcialmenle desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de
girassol), maltodextrina, soro de proteína do leite,galactooligossacarÍdeo,fruto-ligossacarídeo, xarope de glucose,
carbonato de cálcio, óleo de peixe, vitamrna C, sulfato de ferro, caseinato de cálcio, inositol, sulfato de zinco, fosfato de
potássio dibásico, L-carnitina, gluconato cúprico, fosfato de cálcio, D-panlolenato de cálcio, nicotinamida,

.-ascorbilpalmitato, vitamina A, vitamina E, vitamina 81, vitamina 86, sulfato de manganês, vitamina 82, iodelo de
.,otássio, ácido fólico, vitamina K, selenito de sódio, vitamina D3, biotina, emulsiflcantes lecitina, mono e diglicerideos,
aromatizante. Não contém glúten.Caracleristicas: - Fonte de Proteinas: Láctea (caseina /proteína do soro 50i50) Fonte
de Carboidratos: Lactose (70%) À,raltodextflna (30%)Fonte de Lipídeos: GorduÍa vegetal(74%) Gordura animal (26Yo\
Oistribuição CalóÍica: Proteinas ('12%) Carboidratos (47%) Lipídeos (41%). Embalagem 400 g.
lnÍ. detal.: NAN COMFOR 3 - Lata de 8009 "- lndústria fabricante: NestléCaracteríslicas: FóÍmula infantil de
seguimento para lactentes e crianças de primeira infância. Proleínas: 60% Proteínas do Soro do Leite; 40%
CaêeínaGorduras: 98% GoÍdura de Origem Vegetal; 1olo Gordura Láctea; 'l% de Óleo de PeixeCarboidrato. 77,5%
Lactose,22,sok I/altodextrinavitaminas, Oligoelementos e [/inerais: nos teores necessários ao adequado
desenvolvimento do lactente.Osmolalidade da fórmula: 320 mosm/kg de água na reconsliturção a í 4,3%Osmolaridade
da fórmula: 286 mosm/litro de água na reconstituiÇão a 14,3%Não contém Glúten.

Quantidade: 25 Valor Unit.: 33,00 Total ltem: 825,00
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