
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - CARAPICUIBA - (SP)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE CARAPICUIBA / Nº Processo: 43802/2022)

 

     às 15:03:55 horas do dia 27/06/2022 no endereço RUA JOAQUIM DAS NEVES 211-

PREFEITURA, bairro VILA CALDAS, da cidade de CARAPICUIBA - SP, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). CLEONICE DIAS DE SOUSA, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 43802/2022 - 2022/36/2022 que tem por objeto Registro de preços para

aquisição de dietas nutricionais para atender os pacientes de Mandados Judiciais.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Nutrini Energy Multifiber 1,5 Kcal / Ml, frasco de 200ml, uma dieta enteral para

crianças de 1 a 6 anos de idade, nutricionalmente completa, hipercalórica, enriquecida com

o exclusivo mix de carotenoides e com exclusivo mf6, mix com 50% de fibras solúveis e 50%

de insolúveis, baixa osmolaridade, isenta de sacarose e lactose, não contém glúten.

Lote (2) - Suplemento alimentar hipercalórico com proteínas sem sabor, lata com 400

gramas, é um alimento para nutrição oral ou enteral para crianças de 3 a 10 anos, em pó,

nutricionalmente completo e rico em vitaminas e minerais, permite preparo nas diluições 1,0

kcal/ml, 1,25, pode ter o sabor e a consistência de preferência da criança, pois pode ser

adicionado aos alimentos salgados ou doces, sólidos ou líquidos, contribuindo para a

aceitação do suplemento e a manutenção de uma dieta equilibrada e saudável, além de

evitar o desperdício do produto, não contém glúten.

Lote (3) - Espessante alimentar e gelificante para alimentos, total o parcialmente líquidos,

esses alimentos podem estar quentes ou frios, conforme as referências de quem irá ingerir,

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/06/2022 12:20:59:122 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA  R$ 132.321,60

24/06/2022 14:27:29:385 RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA  R$ 132.343,20

13/06/2022 17:27:47:395 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 132.343,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/06/2022 17:27:47:395 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 8.151,12

27/06/2022 12:49:58:226 LUCIANE PERES BATISTA  R$ 8.094,24

27/06/2022 14:18:30:705 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRE  R$ 8.151,12
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não altera o sabor, o cheiro e a cor do alimento quando utilizado, além de não formar

grumos, o produto deverá ser acondicionado em lata com 125 gramas, vem acompanhado

de uma colher medidora em seu interior.

Lote (4) - Complemento alimentar - Cereal infantil lata com 400 gramas (Mucilon arroz),

contém pro biótico e nutrientes essenciais como zinco, vitamina A, vitamina C, ferro de

melhor absorção, assim como os lactobacilos, a bifidobactéria bifidus bl é um pro biótico

similar aos encontrados no sistema digestório e faz parte de uma fora intestinal saudável.

Lote (5) - Multicereal - Cereal infantil lata 400 gramas - (Mucilon Multicereais), contém pro

biótico e nutrientes essenciais como zinco, vitamina A, vitamina C, e ferro de melhor

absorção, assim como os lactobacilos, a bifidobactéria bifidus bl é um pro biótico similar aos

encontrados no sistema digestório e faz parte de uma fora intestinal saudável.

Lote (6) - Complemento alimentar pó sabor Baunilha, lata 400 gramas (Sustagem),

complemento alimentar que contém 27 vitaminas e minerais que ajudam a manter a

nutrição.

Lote (7) - Cubitan - embalagem plástica de 200 ml, terapia nutricional oral, auxilia na

cicatrização de ulceras por pressão e outras situações que exijam estimulo da cicatrização.

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/06/2022 14:27:29:385 RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA  R$ 9.199,80

13/06/2022 17:27:47:395 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 9.199,80

27/06/2022 12:49:58:226 LUCIANE PERES BATISTA  R$ 7.656,00

20/06/2022 14:10:10:814 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI  R$ 10.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/06/2022 17:27:47:395 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 775,44

24/06/2022 16:23:21:234 PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 1.584,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/06/2022 17:27:47:395 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 2.326,32

24/06/2022 16:23:21:234 PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 4.752,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/06/2022 17:30:03:391 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 2.680,56

20/06/2022 14:10:55:654 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI  R$ 2.880,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (8) - Dieta Cetogênica para crianças com epilepsia refratária a medicamentos - lata com

300 gramas (Ketocal 4:1), contém 4 gramas de gordura para cada 1 grama de carboídratis +

proteínas e é adicionado de todas as vitaminas e minerais em quantidades balanceadas,

contribuindo para o alcance e manutenção do estado de cetose e o alcance das metas

nutricionais, pode ser administrado por via oral e/ou através de sonda nasoenteral,

gastrostomia ou jejunostomia, apresenta sabor �lácteo� e excelente aceitação via oral, pode

ser consumido puro, misturado a outros alimentos ou em preparações culinárias.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Nutrini Energy Multifiber 1,5 Kcal / Ml, frasco de 200ml, uma dieta enteral para

crianças de 1 a 6 anos de idade, nutricionalmente completa, hipercalórica, enriquecida com

o exclusivo mix de carotenoides e com exclusivo mf6, mix com 50% de fibras solúveis e 50%

de insolúveis, baixa osmolaridade, isenta de sacarose e lactose, não contém glúten.

Lote (2) - Suplemento alimentar hipercalórico com proteínas sem sabor, lata com 400

gramas, é um alimento para nutrição oral ou enteral para crianças de 3 a 10 anos, em pó,

nutricionalmente completo e rico em vitaminas e minerais, permite preparo nas diluições 1,0

kcal/ml, 1,25, pode ter o sabor e a consistência de preferência da criança, pois pode ser

adicionado aos alimentos salgados ou doces, sólidos ou líquidos, contribuindo para a

aceitação do suplemento e a manutenção de uma dieta equilibrada e saudável, além de

evitar o desperdício do produto, não contém glúten.

24/06/2022 14:28:13:516 RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA  R$ 33.084,00

13/06/2022 17:30:03:391 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 33.084,00

27/06/2022 12:49:14:571 LUCIANE PERES BATISTA  R$ 31.809,60

27/06/2022 14:23:53:061 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRE  R$ 33.084,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/06/2022 12:22:26:995 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA  R$ 211.446,00

13/06/2022 17:30:03:391 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 211.449,60

27/06/2022 12:49:14:571 LUCIANE PERES BATISTA  R$ 211.428,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/06/2022 15:20:01:189 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA  R$ 42.508,80

27/06/2022 15:19:34:305 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 85.500,00

27/06/2022 15:19:26:674 RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA  R$ 85.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/06/2022 15:15:01:780 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 8.094,00
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Lote (3) - Espessante alimentar e gelificante para alimentos, total o parcialmente líquidos,

esses alimentos podem estar quentes ou frios, conforme as referências de quem irá ingerir,

não altera o sabor, o cheiro e a cor do alimento quando utilizado, além de não formar

grumos, o produto deverá ser acondicionado em lata com 125 gramas, vem acompanhado

de uma colher medidora em seu interior.

Lote (4) - Complemento alimentar - Cereal infantil lata com 400 gramas (Mucilon arroz),

contém pro biótico e nutrientes essenciais como zinco, vitamina A, vitamina C, ferro de

melhor absorção, assim como os lactobacilos, a bifidobactéria bifidus bl é um pro biótico

similar aos encontrados no sistema digestório e faz parte de uma fora intestinal saudável.

Lote (5) - Multicereal - Cereal infantil lata 400 gramas - (Mucilon Multicereais), contém pro

biótico e nutrientes essenciais como zinco, vitamina A, vitamina C, e ferro de melhor

absorção, assim como os lactobacilos, a bifidobactéria bifidus bl é um pro biótico similar aos

encontrados no sistema digestório e faz parte de uma fora intestinal saudável.

Lote (6) - Complemento alimentar pó sabor Baunilha, lata 400 gramas (Sustagem),

complemento alimentar que contém 27 vitaminas e minerais que ajudam a manter a

nutrição.

Lote (7) - Cubitan - embalagem plástica de 200 ml, terapia nutricional oral, auxilia na

27/06/2022 12:49:58:226 LUCIANE PERES BATISTA  R$ 8.094,24

Data-Hora Fornecedor Lance

27/06/2022 15:21:10:449 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI  R$ 5.800,00

27/06/2022 15:20:54:311 RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA  R$ 5.850,00

27/06/2022 12:49:58:226 LUCIANE PERES BATISTA  R$ 7.656,00

13/06/2022 17:27:47:395 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 9.199,80

Data-Hora Fornecedor Lance

13/06/2022 17:27:47:395 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 775,44

24/06/2022 16:23:21:234 PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 1.584,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/06/2022 17:27:47:395 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 2.326,32

24/06/2022 16:23:21:234 PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES  R$ 4.752,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/06/2022 15:44:11:255 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI  R$ 1.800,00

27/06/2022 15:43:53:305 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 1.819,00
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cicatrização de ulceras por pressão e outras situações que exijam estimulo da cicatrização.

Lote (8) - Dieta Cetogênica para crianças com epilepsia refratária a medicamentos - lata com

300 gramas (Ketocal 4:1), contém 4 gramas de gordura para cada 1 grama de carboídratis +

proteínas e é adicionado de todas as vitaminas e minerais em quantidades balanceadas,

contribuindo para o alcance e manutenção do estado de cetose e o alcance das metas

nutricionais, pode ser administrado por via oral e/ou através de sonda nasoenteral,

gastrostomia ou jejunostomia, apresenta sabor �lácteo� e excelente aceitação via oral, pode

ser consumido puro, misturado a outros alimentos ou em preparações culinárias.

 

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

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 27/06/2022, às 15:34:43 horas, no lote (1) - Nutrini Energy Multifiber 1,5 Kcal / Ml,

frasco de 200ml, uma dieta enteral para crianças de 1 a 6 anos de idade, nutricionalmente

completa, hipercalórica, enriquecida com o exclusivo mix de carotenoides e com exclusivo

mf6, mix com 50% de fibras solúveis e 50% de insolúveis, baixa osmolaridade, isenta de

sacarose e lactose, não contém glúten. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 25/07/2022, às 11:10:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/07/2022, às 11:10:15 horas, no lote (1) - Nutrini Energy Multifiber 1,5 Kcal / Ml,

frasco de 200ml, uma dieta enteral para crianças de 1 a 6 anos de idade, nutricionalmente

completa, hipercalórica, enriquecida com o exclusivo mix de carotenoides e com exclusivo

mf6, mix com 50% de fibras solúveis e 50% de insolúveis, baixa osmolaridade, isenta de

sacarose e lactose, não contém glúten. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

Data-Hora Fornecedor Lance

27/06/2022 15:36:56:311 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 23.449,00

27/06/2022 15:36:42:749 RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA  R$ 23.450,00

27/06/2022 12:49:14:571 LUCIANE PERES BATISTA  R$ 31.809,60

Data-Hora Fornecedor Lance

27/06/2022 15:20:26:905 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA  R$ 85.888,80

27/06/2022 15:32:33:291 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 144.000,00

27/06/2022 12:49:14:571 LUCIANE PERES BATISTA  R$ 211.428,00
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vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

foi declarada vencedora. No dia 27/07/2022, às 15:44:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/07/2022, às 15:44:23 horas, no lote (1) - Nutrini Energy Multifiber 1,5 Kcal / Ml,

frasco de 200ml, uma dieta enteral para crianças de 1 a 6 anos de idade, nutricionalmente

completa, hipercalórica, enriquecida com o exclusivo mix de carotenoides e com exclusivo

mf6, mix com 50% de fibras solúveis e 50% de insolúveis, baixa osmolaridade, isenta de

sacarose e lactose, não contém glúten. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o pregão supra  que tem por objeto o

Registro de preços para aquisição de dietas nutricionais para atender pacientes de

Mandados Judiciais a favor da empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA para o lote 1 do

edital.

 

    No dia 27/07/2022, às 15:44:23 horas, no lote (1) - Nutrini Energy Multifiber 1,5 Kcal / Ml,

frasco de 200ml, uma dieta enteral para crianças de 1 a 6 anos de idade, nutricionalmente

completa, hipercalórica, enriquecida com o exclusivo mix de carotenoides e com exclusivo

mf6, mix com 50% de fibras solúveis e 50% de insolúveis, baixa osmolaridade, isenta de

sacarose e lactose, não contém glúten. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA com o valor R$

42.508,80.

 

    No dia 27/06/2022, às 15:50:28 horas, no lote (2) - Suplemento alimentar hipercalórico

com proteínas sem sabor, lata com 400 gramas, é um alimento para nutrição oral ou enteral

para crianças de 3 a 10 anos, em pó, nutricionalmente completo e rico em vitaminas e

minerais, permite preparo nas diluições 1,0 kcal/ml, 1,25, pode ter o sabor e a consistência

de preferência da criança, pois pode ser adicionado aos alimentos salgados ou doces,

sólidos ou líquidos, contribuindo para a aceitação do suplemento e a manutenção de uma

dieta equilibrada e saudável, além de evitar o desperdício do produto, não contém glúten. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 25/07/2022, às

11:11:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/07/2022, às 11:11:36 horas, no lote (2) - Suplemento alimentar hipercalórico

com proteínas sem sabor, lata com 400 gramas, é um alimento para nutrição oral ou enteral

para crianças de 3 a 10 anos, em pó, nutricionalmente completo e rico em vitaminas e

minerais, permite preparo nas diluições 1,0 kcal/ml, 1,25, pode ter o sabor e a consistência

de preferência da criança, pois pode ser adicionado aos alimentos salgados ou doces,

sólidos ou líquidos, contribuindo para a aceitação do suplemento e a manutenção de uma

dieta equilibrada e saudável, além de evitar o desperdício do produto, não contém glúten. -
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a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI foi

declarada vencedora. No dia 27/07/2022, às 15:46:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 27/07/2022, às 15:46:52 horas, no lote (2) - Suplemento alimentar hipercalórico

com proteínas sem sabor, lata com 400 gramas, é um alimento para nutrição oral ou enteral

para crianças de 3 a 10 anos, em pó, nutricionalmente completo e rico em vitaminas e

minerais, permite preparo nas diluições 1,0 kcal/ml, 1,25, pode ter o sabor e a consistência

de preferência da criança, pois pode ser adicionado aos alimentos salgados ou doces,

sólidos ou líquidos, contribuindo para a aceitação do suplemento e a manutenção de uma

dieta equilibrada e saudável, além de evitar o desperdício do produto, não contém glúten. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica

adjudicado o pregão supra  que tem por objeto o Registro de preços para aquisição de

dietas nutricionais para atender pacientes de Mandados Judiciais a favor da empresa FSC

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI para o lote 2 do edital.

 

    No dia 27/07/2022, às 15:46:52 horas, no lote (2) - Suplemento alimentar hipercalórico

com proteínas sem sabor, lata com 400 gramas, é um alimento para nutrição oral ou enteral

para crianças de 3 a 10 anos, em pó, nutricionalmente completo e rico em vitaminas e

minerais, permite preparo nas diluições 1,0 kcal/ml, 1,25, pode ter o sabor e a consistência

de preferência da criança, pois pode ser adicionado aos alimentos salgados ou doces,

sólidos ou líquidos, contribuindo para a aceitação do suplemento e a manutenção de uma

dieta equilibrada e saudável, além de evitar o desperdício do produto, não contém glúten. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FSC

COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 8.093,52.

 

    No dia 27/06/2022, às 15:25:04 horas, no lote (3) - Espessante alimentar e gelificante

para alimentos, total o parcialmente líquidos, esses alimentos podem estar quentes ou frios,

conforme as referências de quem irá ingerir, não altera o sabor, o cheiro e a cor do alimento

quando utilizado, além de não formar grumos, o produto deverá ser acondicionado em lata

com 125 gramas, vem acompanhado de uma colher medidora em seu interior. -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 25/07/2022, às 11:12:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/07/2022, às 11:12:30 horas, no lote (3) - Espessante alimentar e gelificante

para alimentos, total o parcialmente líquidos, esses alimentos podem estar quentes ou frios,

conforme as referências de quem irá ingerir, não altera o sabor, o cheiro e a cor do alimento

quando utilizado, além de não formar grumos, o produto deverá ser acondicionado em lata

com 125 gramas, vem acompanhado de uma colher medidora em seu interior. -  a situação
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do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi declarada

vencedora. No dia 27/07/2022, às 15:50:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2022, às 15:50:20 horas, no lote (3) - Espessante alimentar e gelificante

para alimentos, total o parcialmente líquidos, esses alimentos podem estar quentes ou frios,

conforme as referências de quem irá ingerir, não altera o sabor, o cheiro e a cor do alimento

quando utilizado, além de não formar grumos, o produto deverá ser acondicionado em lata

com 125 gramas, vem acompanhado de uma colher medidora em seu interior. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o

pregão supra  que tem por objeto o Registro de preços para aquisição de dietas nutricionais

para atender pacientes de Mandados Judiciais a favor da empresa AUREA COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI para o lote 3 do edital.

 

    No dia 27/07/2022, às 15:50:20 horas, no lote (3) - Espessante alimentar e gelificante

para alimentos, total o parcialmente líquidos, esses alimentos podem estar quentes ou frios,

conforme as referências de quem irá ingerir, não altera o sabor, o cheiro e a cor do alimento

quando utilizado, além de não formar grumos, o produto deverá ser acondicionado em lata

com 125 gramas, vem acompanhado de uma colher medidora em seu interior. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AUREA COMERCIO

DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com o valor R$ 5.799,60.

 

    No dia 27/06/2022, às 15:41:34 horas, no lote (4) - Complemento alimentar - Cereal

infantil lata com 400 gramas (Mucilon arroz), contém pro biótico e nutrientes essenciais

como zinco, vitamina A, vitamina C, ferro de melhor absorção, assim como os lactobacilos, a

bifidobactéria bifidus bl é um pro biótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz

parte de uma fora intestinal saudável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 25/07/2022, às 11:12:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/07/2022, às 11:12:58 horas, no lote (4) - Complemento alimentar - Cereal

infantil lata com 400 gramas (Mucilon arroz), contém pro biótico e nutrientes essenciais

como zinco, vitamina A, vitamina C, ferro de melhor absorção, assim como os lactobacilos, a

bifidobactéria bifidus bl é um pro biótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz

parte de uma fora intestinal saudável. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa FSC COMERCIO E

REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI foi declarada vencedora. No dia 27/07/2022, às

15:48:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 27/07/2022, às 15:48:05 horas, no lote (4) - Complemento alimentar - Cereal

infantil lata com 400 gramas (Mucilon arroz), contém pro biótico e nutrientes essenciais

como zinco, vitamina A, vitamina C, ferro de melhor absorção, assim como os lactobacilos, a

bifidobactéria bifidus bl é um pro biótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz

parte de uma fora intestinal saudável. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o pregão supra  que tem por objeto o

Registro de preços para aquisição de dietas nutricionais para atender pacientes de

Mandados Judiciais a favor da empresa FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E

SERVICOS EIRELI para o lote 4 do edital.

 

    No dia 27/07/2022, às 15:48:05 horas, no lote (4) - Complemento alimentar - Cereal

infantil lata com 400 gramas (Mucilon arroz), contém pro biótico e nutrientes essenciais

como zinco, vitamina A, vitamina C, ferro de melhor absorção, assim como os lactobacilos, a

bifidobactéria bifidus bl é um pro biótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz

parte de uma fora intestinal saudável. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS

EIRELI com o valor R$ 775,44.

 

    No dia 27/06/2022, às 15:25:23 horas, no lote (5) - Multicereal - Cereal infantil lata 400

gramas - (Mucilon Multicereais), contém pro biótico e nutrientes essenciais como zinco,

vitamina A, vitamina C, e ferro de melhor absorção, assim como os lactobacilos, a

bifidobactéria bifidus bl é um pro biótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz

parte de uma fora intestinal saudável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 25/07/2022, às 11:13:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/07/2022, às 11:13:28 horas, no lote (5) - Multicereal - Cereal infantil lata 400

gramas - (Mucilon Multicereais), contém pro biótico e nutrientes essenciais como zinco,

vitamina A, vitamina C, e ferro de melhor absorção, assim como os lactobacilos, a

bifidobactéria bifidus bl é um pro biótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz

parte de uma fora intestinal saudável. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa FSC COMERCIO E

REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI foi declarada vencedora. No dia 27/07/2022, às

15:48:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2022, às 15:48:31 horas, no lote (5) - Multicereal - Cereal infantil lata 400

gramas - (Mucilon Multicereais), contém pro biótico e nutrientes essenciais como zinco,

vitamina A, vitamina C, e ferro de melhor absorção, assim como os lactobacilos, a

bifidobactéria bifidus bl é um pro biótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz
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parte de uma fora intestinal saudável. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o pregão supra  que tem por objeto o

Registro de preços para aquisição de dietas nutricionais para atender pacientes de

Mandados Judiciais a favor da empresa FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E

SERVICOS EIRELI para o lote 5 do edital.

 

    No dia 27/07/2022, às 15:48:31 horas, no lote (5) - Multicereal - Cereal infantil lata 400

gramas - (Mucilon Multicereais), contém pro biótico e nutrientes essenciais como zinco,

vitamina A, vitamina C, e ferro de melhor absorção, assim como os lactobacilos, a

bifidobactéria bifidus bl é um pro biótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz

parte de uma fora intestinal saudável. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS

EIRELI com o valor R$ 2.326,32.

 

    No dia 27/06/2022, às 15:48:30 horas, no lote (6) - Complemento alimentar pó sabor

Baunilha, lata 400 gramas (Sustagem), complemento alimentar que contém 27 vitaminas e

minerais que ajudam a manter a nutrição. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 25/07/2022, às 11:13:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/07/2022, às 11:13:59 horas, no lote (6) - Complemento alimentar pó sabor

Baunilha, lata 400 gramas (Sustagem), complemento alimentar que contém 27 vitaminas e

minerais que ajudam a manter a nutrição. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa AUREA COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi declarada vencedora. No dia 27/07/2022, às

15:50:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2022, às 15:50:54 horas, no lote (6) - Complemento alimentar pó sabor

Baunilha, lata 400 gramas (Sustagem), complemento alimentar que contém 27 vitaminas e

minerais que ajudam a manter a nutrição. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o pregão supra  que tem por objeto o

Registro de preços para aquisição de dietas nutricionais para atender pacientes de

Mandados Judiciais a favor da empresa AUREA COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIRELI para o lote 6 do edital.

 

    No dia 27/07/2022, às 15:50:54 horas, no lote (6) - Complemento alimentar pó sabor

Baunilha, lata 400 gramas (Sustagem), complemento alimentar que contém 27 vitaminas e

minerais que ajudam a manter a nutrição. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da l ici tação á empresa AUREA COMERCIO DE PRODUTOS
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HOSPITALARES EIRELI com o valor R$ 1.800,00.

 

    No dia 27/06/2022, às 15:37:48 horas, no lote (7) - Cubitan - embalagem plástica de 200

ml, terapia nutricional oral, auxilia na cicatrização de ulceras por pressão e outras situações

que exijam estimulo da cicatrização. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 25/07/2022, às 11:14:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/07/2022, às 11:14:39 horas, no lote (7) - Cubitan - embalagem plástica de 200

ml, terapia nutricional oral, auxilia na cicatrização de ulceras por pressão e outras situações

que exijam estimulo da cicatrização. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa FSC COMERCIO E

REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI foi declarada vencedora. No dia 27/07/2022, às

15:48:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2022, às 15:48:55 horas, no lote (7) - Cubitan - embalagem plástica de 200

ml, terapia nutricional oral, auxilia na cicatrização de ulceras por pressão e outras situações

que exijam estimulo da cicatrização. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o pregão supra  que tem por objeto o

Registro de preços para aquisição de dietas nutricionais para atender pacientes de

Mandados Judiciais a favor da empresa FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E

SERVICOS EIRELI para o lote 7 do edital.

 

    No dia 27/07/2022, às 15:48:55 horas, no lote (7) - Cubitan - embalagem plástica de 200

ml, terapia nutricional oral, auxilia na cicatrização de ulceras por pressão e outras situações

que exijam estimulo da cicatrização. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS

EIRELI com o valor R$ 23.443,20.

 

    No dia 27/06/2022, às 15:47:04 horas, no lote (8) - Dieta Cetogênica para crianças com

epilepsia refratária a medicamentos - lata com 300 gramas (Ketocal 4:1), contém 4 gramas

de gordura para cada 1 grama de carboídratis + proteínas e é adicionado de todas as

vitaminas e minerais em quantidades balanceadas, contribuindo para o alcance e

manutenção do estado de cetose e o alcance das metas nutricionais, pode ser administrado

por via oral e/ou através de sonda nasoenteral, gastrostomia ou jejunostomia, apresenta

sabor �lácteo� e excelente aceitação via oral, pode ser consumido puro, misturado a outros

alimentos ou em preparações culinárias. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 25/07/2022, às 11:15:04 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 25/07/2022, às 11:15:04 horas, no lote (8) - Dieta Cetogênica para crianças com

epilepsia refratária a medicamentos - lata com 300 gramas (Ketocal 4:1), contém 4 gramas

de gordura para cada 1 grama de carboídratis + proteínas e é adicionado de todas as

vitaminas e minerais em quantidades balanceadas, contribuindo para o alcance e

manutenção do estado de cetose e o alcance das metas nutricionais, pode ser administrado

por via oral e/ou através de sonda nasoenteral, gastrostomia ou jejunostomia, apresenta

sabor �lácteo� e excelente aceitação via oral, pode ser consumido puro, misturado a outros

alimentos ou em preparações culinárias. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

foi declarada vencedora. No dia 27/07/2022, às 15:45:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/07/2022, às 15:45:13 horas, no lote (8) - Dieta Cetogênica para crianças com

epilepsia refratária a medicamentos - lata com 300 gramas (Ketocal 4:1), contém 4 gramas

de gordura para cada 1 grama de carboídratis + proteínas e é adicionado de todas as

vitaminas e minerais em quantidades balanceadas, contribuindo para o alcance e

manutenção do estado de cetose e o alcance das metas nutricionais, pode ser administrado

por via oral e/ou através de sonda nasoenteral, gastrostomia ou jejunostomia, apresenta

sabor �lácteo� e excelente aceitação via oral, pode ser consumido puro, misturado a outros

alimentos ou em preparações culinárias. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o pregão supra  que tem por objeto o

Registro de preços para aquisição de dietas nutricionais para atender pacientes de

Mandados Judiciais a favor da empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA para o lote 8 do

edital.

 

    No dia 27/07/2022, às 15:45:13 horas, no lote (8) - Dieta Cetogênica para crianças com

epilepsia refratária a medicamentos - lata com 300 gramas (Ketocal 4:1), contém 4 gramas

de gordura para cada 1 grama de carboídratis + proteínas e é adicionado de todas as

vitaminas e minerais em quantidades balanceadas, contribuindo para o alcance e

manutenção do estado de cetose e o alcance das metas nutricionais, pode ser administrado

por via oral e/ou através de sonda nasoenteral, gastrostomia ou jejunostomia, apresenta

sabor �lácteo� e excelente aceitação via oral, pode ser consumido puro, misturado a outros

alimentos ou em preparações culinárias. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA com o valor R$

85.888,80.

 

    No dia 27/06/2022, às 14:18:30 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE FERREIRA

SILVA DA CRUZ - desclassificou a proposta do fornecedor - A.L.V. DISTRIBUIDORA DE
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PRODUTOS HOSPITALARES EIRE, no lote (2) - Suplemento alimentar hipercalórico com

proteínas sem sabor, lata com 400 gramas, é um alimento para nutrição oral ou enteral para

crianças de 3 a 10 anos, em pó, nutricionalmente completo e rico em vitaminas e minerais,

permite preparo nas diluições 1,0 kcal/ml, 1,25, pode ter o sabor e a consistência de

preferência da criança, pois pode ser adicionado aos alimentos salgados ou doces, sólidos

ou líquidos, contribuindo para a aceitação do suplemento e a manutenção de uma dieta

equilibrada e saudável, além de evitar o desperdício do produto, não contém glúten. O

motivo da desclassificação foi: A empresa foi desclassificada por não atender aos itens

5.2,5.3 e 5.4 do edital.

 

    No dia 27/06/2022, às 14:23:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LEYDIANE FERREIRA

SILVA DA CRUZ - desclassificou a proposta do fornecedor - A.L.V. DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRE, no lote (7) - Cubitan - embalagem plástica de 200 ml,

terapia nutricional oral, auxilia na cicatrização de ulceras por pressão e outras situações que

exijam estimulo da cicatrização. O motivo da desclassificação foi: A empresa foi

desclassificada por não atender aos itens 5.2,5.3, e 5.4 do edital.

 

    No dia 05/07/2022, às 15:55:06 horas, a autoridade competente da licitação - RENATO

MARTINS FILHO - substitui o Pregoeiro LEYDIANE FERREIRA SILVA DA CRUZ. O motivo

da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

 

    No dia 27/07/2022, às 16:11:38 horas, a autoridade competente da licitação - RENATO

MARTINS FILHO - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

CLEONICE DIAS DE SOUSA

Pregoeiro da disputa

 

RENATO MARTINS FILHO

Autoridade Competente

 

DIEGO COSTA CHARDUA

Membro Equipe Apoio

 

LEYDIANE FERREIRA SILVA DA CRUZ

Membro Equipe Apoio
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Proponentes:
37.140.339/0001-01 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE

37.834.064/0001-06 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

21.995.837/0001-98 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI

24.823.889/0001-75 LUCIANE PERES BATISTA

03.612.312/0001-44 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

35.848.045/0001-03 PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

28.537.922/0001-51 RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
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