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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGIS TRO DE PREÇOS N". 000-^1 /202Q - SKCRETAIUA MUNICIPAL DE SAÚDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - FMS - PMBEX

Aos JlX/Yvig. Jl Plglp dias do mcs dc do ano de 2020. a SccrcLaria Municipal dc Saúde da
Prefeitura Municipal dc Baycu.x, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede Rua Flávio Mareja, s/n -
Centro. Bayeux-Pb - 58.'í0fi-.i90. neste ato representada pela Secretária de Saúde. Sra. I-Ialine Leite Dantas
Coelho. Brasileira. Solteira, residente e domiciliado na Rua Cícero Gregório Lacerda, n" 159. Ap. 301,
Cidade dos Colibris. João Pessoa/PB. Cep: 58,073-.313. CPF n" 000.655.993-06, Carteira de Identidade n"
2001029114534 SSP/PB. gerenciadora da presente ATA DE RE-GISTRO DE PREÇOS (ARP). decomente da
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNÍCO SRP N° 00015/2020 - FMS-PMBEX. cujo objetivo fora à
fonualização dc REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA. PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS
E SUPLEMENTOS PARA A ITNDER .AS DEMANDAS DA SECRET.^RIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE BAYEUX - PB. processada nos tcrmo.s do PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 00072/2020 - FMS-
PMBEX a qual se constitui em documento vlncuiarivo e obrigacional às paitcs. coiitbrmc o disposto no ait.
15 da Lei n" 8.666/93. segundo as cláusulas e condições seguintes:

LI. A presente estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO
EM ATA. PARA EVENTU.A.L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS P.\RA ATENDER AS DEMANDAS
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB, cujos quantitativos, especificações,
preços, c fomecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

2.1. Integra a presente .Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Bayeux, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Flávio Maroja, s/n - Centro, Bayeux-Pb -
58306-390. inscrita iio CNP.T n° 08.924.581/0004-02, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR:

2.2. Parágrafo tJiiico - qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública poderá
solicitar a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe.
obser\ adas as exigências contidas no Decreto Munici])al n" 030/2019. de 16 de julho de 2019.

O ÓRGÃO GERENCLADOR. atrav^ da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:

3.1. Gerenciar a presente .ARP. indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços. o.s
quaniilativos disponívei.s e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem dc classificação
indicada na licitação;
3.2. Convocar os particulares via fax, telefone ou e-tnail, para assinatura da ARP, assinatura do contrato e
retirada da nota de empenho;
3.3. Observar para que, durante a vigência da presente ala, sejam mantidas todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive
com solicitação dc novas certidões ou documentos vencidos:
3.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços rcgisírado.s. para fins dc
adequação às novas condições dc mercado, c dc aplicação de penalidades;
3.5. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os Hcitantes objetivando a familiarizaçào das
pcculiaridadc.s do Sistema dc Registro de Preços:

AI PVAMnCP I VCA Assinado de forma digital porrtLCArtIVUrsc Lin/S ALEXANDREIVRAMOREÍRA

MOREIRA DA DASILVA;317567il34a7
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3.6. Consultar os tbmcctídores rogistiados (obscivada a ordem de classificação) quanto ao interesse em
Ibrnccimcnio do (s) maicrial (ais) a outro (s) órgão (aos) da Administração Pública que externe (m) a
intenção dc utilizar a pre.senic ARP:
3.7. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes po.ssíveis alicraçòcs ocorridas na presente .ARP;
3.8. Coordenar a qualificação minima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
3.9. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no editai da licitação durante a
execução contratual, na presente ARP.

O ÓRGÃO PARTICIPANTE c o ÓRCÍÃO PARTICIPANTE A POSTERIOR!, através de gestor próprio
indicado, obrigam-se a:

4.1. Tomar conhecimento da presente .ARP, inclusive as re.spcctivas alterações, para fins de utilização dc
forma coireta da mesma;

4.2. Consultar, previamcnce. o ÒRG.ÀO GERENCIADOR objetivando a obtetição das informações
necessárias à aquisição pretendida;
4.3. Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando
ao ÓRG.ÀO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;
4.4. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota de empenho;
4.5. Enviar, no prazo máximo dc 05 (cijico) dias líteis, as Informações sobre a eonuataçáo efetivamente
realizada;

4.6. Acompanhar o fiscalizar o llcl cumprimento das obrigações comidas no edital da licitação e na presente
,ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemenlo do particular.

O FORNECEDOR obriga-se a:

5.1. Assinar a ARP. assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, e
retirara rcspcciixa nota dc empcnlio. no que couber
5. 2. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse dc utilizar a presente
ARP;

5.3. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) nos prazo.s estabelecidos no edital;
5.4. Fornecer o (.s) material (ais) conforme especificações, marcas, e preços regislrado.s na presente .ARP;
5.5. Entregai- o (s) maicrial (ais) solicitado (s) no respectivo endereço do órgão pariicipanie Prévio ou
participante a Posiei íoii da pre.scntc ARP;
5.6. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
gerenciador rcferenic às condições firmadas na pre.sentc ARP;
5.7. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação
c qualificação cujas validades cnconlrem-sc \ cncidas;
5.8. Prover condições que possibilitem o aiendinienlo das condições firmadas a partir da data da assinatura da
presente ARP;

5.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participaitie (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineticiência ou irregularidades comeiidas na execução das obrigações assumidas na presente
ARP;

5.10. Pagar, pontualmente, o (s) fornecedor (es) e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao (s) material
(ais) entregue (s). com base na prcsenie ARP. exonerando a Administração Pública dc responsabilidade
solidária ou subsidiária por ia! pagamento:

Al pyAMrtRF I VRA A«i"aao<jeftjriiia digllaj pofALCArtlNUnc Ltnrt ALEXANDRELVftAMOREIRA
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5.11. Apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada
contendo a distribuição proporcionai dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se for
o caso;

A presente Alti dc Registro de Preço.s terá vigência de um ano. a contar da data da sua assinatura, \ igorando
até o dia JVJ<a05 X de de 2021.

7.1. Os preços, as quantidades, o (s) fornecedor (cs) e as c-spccificaçôcs do (s) material (ais) registrados nesta
.Ata cncontram-sc indicado.s nos quadros abai.xo. observando-se a ordem dc classificação obtida no cenamc
liciTatório.

7.2. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fomecimeiuo, encargos, lucros e demais
ônus que. porventura, possam recair sobre o fornecimento.

EMPRESA: SOS COMÉCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
CNP.I: 2S. 167.665/0001-03

ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO CLODOALDO GOUVEIA. 165. CENTRO. JOÃO PESSOA-PB, CEP.:
58.013-370. TEL. (83) 3506-2194/9 9140-88.33

RESPONSÃVEL: ALEXANDRE LYR.A MOREIRA DA SILVA
CPE: 317.567.434-87

RC: 2.881.223 SSP/PE

Fórmula infantil de partida cm pó
para lactcnies a partir doa 6
meses, destinada a necessidades

diciolerúpicas especificas ã base
de soja. isenta de sacaro.se.
lactose. proteínas lácteas.
Enriquecida com ferro, cálcio,
vitaminas. L - merionina.

Acnnciicionada em embalagem
com 800g. Contendo rotulagem
coitfonne legislação vigente.

Apiamil Soja /
Danono / Origem:

.Argentina/
Eabrieanie:

Kasdotf -

Reg..MS;66577Ü02
1

Embal

agem
120 R$ 30,00 RS 3.600.00

Nutrição oral. nuiricionaimcnlc
completa c hipercalórica cm pó
para crianças a partir de 1 ano dc
idade. Com alto aporte dc
nutrientes em menor volume.

Rica cm vitaminas c minerais.

Esciua dc lactose e glúten.
Densidade calórica 1.5 Kcal/ml.
Possuir como fonte protcica
lOO^/u caseinaio. Apresentação
cm pó cm lata de 400g.

Fortini

Pó/Danone/Origem

.ArgcntinaTabncan
te: Kasdorf Sabor

Baunilha:

Reg.MS:665770ni
6/Neutro (sem

sabor)

Embal

aiiem
240 R$ 65.00 RS 15.600.00

Fórmula infantil semi-elemenlar

c  hipoalergcniea a base de
protciiia do soro do leite

Aptamil Pepii
400g/DanonC''Ong

em:

Embal

agem
240 R$ 67.84 RS 16.281.60

Assinndn de formn digitnl por
ALEXANDRE LYRA MOREIRA

0ASLVA:3I7S6743487

SILVA:31756743487 ^

ALEXANDRE LYRA

MOREIRA DA
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14

20

30

extensamente hidroiisada. TCM.

óleos vegetais, LCPuías (ARA e
DMA). COM laciose. Isenta de

sacarose, frutose e glúten. Com
baixa osmolaridade. Indicado

para lacicnlcs e crianças de O a

36 meses que apresentem alergia
á proteína do leite de vaca e/ou
de soja, distúrbios absorlivos ou
outras condições clinicas que
requerem terapia nutricional com
dieta ou fónnula semi-elcmentar

c  hipoalergènica. sem
comprometimento no trato
gastrointestinal. Embalagem
400e.

Fórmula infantil hipoalergêniea,
à base de proteína parcialmente
hidroiisada de soro de leite, com

LCPufas (ARA e DUA).
vitaminas, minerais e

oligoelemenios. Isento de
sacarose, fioitose e glúten. Com
baixa osmolaridade. Alimentação
para a prevenção de alergias
alimcntares para lactentes com
histórico familiar de alergia,
antes dos sintomas aparecerem e
sem contato pré\io com a
proteína intacta. Densidade
ealóriea 65-67 Keal/lOOml.

Possui 100% de proteína
parcialmente hidroiisada do soro
do leite. .Acondicionada em

embalagem com 400 g, contendo
rotulagem conforme legislação
vigente.
■Alimento nutricionalmente
completo para uso via oral e/ou
enteral, indicado para crianças de

1  a 1 0 anos de idade, que
necessitam de nutrição
especializada para a recuperação
e  desenvolvimento do estado
nutricional. Distribuição
energética: fonte de proteínas 9 à
13% (proteínas do soro de leite e
easeinato dc potássio obtido do
leite de vaca) carboidratos
(maltodextrina e/ou sacarose).
Baixa Osmolalidade. Embalagem
400a

Nutrição especializada, completa

Holanda/Fabricant
e: Nutricia

Cujik/Reg.MS;
665770098

Aptamil HA
400g/Danone/Orig

cm:

Holanda/Fabricant
e:

Nutrica/Reg.MS:
665770086

Milnutri Complete
400g/Danone'Orig
em:Brasil/Fabrican
le:Danone/Sabor;B
a uni 1 ha/Reg. M S: 6
65770162/Sabor

Vit
Frutas:Reg.MS:66

5770148

Dianutri

Embal
agem

Bmbal
agem

Lata

280

360

250

R$ 20,71

R$ 38,88

R$ 77,17

RS 5.798.80

RS 13.996,80

RS 19.292.50

ALEXANDRE LYRA
MOREIRA DA

SILVA:31756743487

Assinado üe for^na por
ALLXANDfíE LYRA MOftEtRA
DA SILVA 31756743487

Dados: 2020 07.74 15:05: t 8
•03 CO'
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c  balanceada, com 20% dc 40üg'Nurriincd''Ori
proieina baixo índice glicéniico, geni:
conforme RDC 21, 13 de maio Argentina'Fabrican
de 2015. Indicado para pacientes lerKasdorÚBaimilh
com necessidade do controle adleg.MS:574l9()
gliccmico c na prevenção e 054
tratamento dc sindrome

mctabólica. .Apre.scnlaçào me po.
Lata 4n0ií.

\aIor lolal; | RS 74,569,70
(SE l ENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA

CENTAVOS)

7.3. U valor total da presente Ala de Rcgi.slro de Preços é de RS 74,569,70 (setenta e quatro mil e
quinhentos e sessenta e nove reais c setenta centavos).

8.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR durante a vigência do presente Registro dc Preços poderá mediante as suas
necessidades efetivar as coniraiaçôcs dcconenlcs desta Ata dc Registro dc Preços através da assinatura dc um
instrumento contratual, apò.s a plena vigência c eficácia do mc.smo. c mediante a emissão de empenho, que
será entregue ao fornecedor contratado para o fornecimento, obedecidas as nomia.s contidas no instrumento
convocatório.

8.2. O empenho c o documento competente para firmar o compromisso de fomecinicnto com o fornecedor.

9.1. A o.xislência de.sta Ala de Registro dc Preços não obriga o ("iRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO
PARTICIPANTE, se for o caso. a firmar as luluia.s aquisições, sendo-lhe facultada a realização dc
procedinienio específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em
caso dc igualdade de condições, a preferência.

10.1. Os preços, os quaniiialivos. o(s) fornecedor (cs) c as especificações resumida (s) do objeto, como
também as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas cm imprensa oficial, na forma de e.xiraio,
em confnrmid.ndc com o disposto no partígrafo imico do artigo 61 da Lei n°. 8.666/93.

1 LI. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da
Lei 8.666/93:

M.l.I. Parágrafo único - a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto cm decorrência de
eventuítl redução ocorrida no merctido. ou de fato novo que ele\e o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto nos Ibmeecdorcs para negociar o novo valor
compatível ao mercado.

o FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

ALEXANDRE LYRA

MOREIRA DA SJLVA:3i;Sb7íí487
C-Il\/A r,-,-!CK-7^^Ant 7020,i7.74 1
SiLVA:31 756743487.o31)u'
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12.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando;
12.LL Deixar de cumprir iielmcnie as obrigações legais;
12.1.2. Incidir em qualquer uma das hipóteses prcvisia.s na cláusula das Penalidades;
12.1.3. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que nào possa ser recuperado;
12.1.4. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
12.1.5. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente
caracterizada em relatório da fiscalização;
12.1.6. Quando o l-ORNI-CEDOR Rl-GISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicaçào por
escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do compromisso do foniecimcnío:
12.1.7. Por decurso de prazo dc vigência:
12.1.8. Nào restarem Ibmecedores registrados;
12.1.9. Não cumprir as obrigações constantes da .Ata dc Registro dc Preços;
12.1.10. Nào realizar o fornecimento no prazo esrabelccido e a Administração nào aceitar sua justificativa;
12.1.11. Em qualquer das hipóteses de inexecuçâo total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços:
12.1.12. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR
REGISTRADO recusar-se a abaixá-los, após solicitação expressa da Secretaria;
12.1.13. Por razões de intercs.se público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública;
12.1.14. A comunicaçào do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Cláusula, será feita
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovame aos autos que deram origem do
Registro de Preços:
12.LIS. A solicitação refei'ida na alínea "n" desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias. facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta .Ata, caso não
aceitas as razoes do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitanle. nos termos da Lei n" 8.666/93.
12.1.16. No caso dc .ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a

comunicação será feita por publicação cm Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado
após 01 (um) dia da publicação.
12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital. dccon'enie de caso tbriuito
ou de força maior, devidamente comprovado.

Em casos dc incxccução parcial ou total das condições pactuadas na presente ata. garantida a prévia defesa e
o contraditório, ficará o particular sujeito ás seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal que seu(s) ato(s) enscjar(cin);
13.1. Advertência;

13.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecuçâo total da
obrigação assumida;
13.3. N4ulta de 0.5% (cinco décimos por ccnlo) por dia de atraso c por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por ccnlo) sobre o valor total do contrato, quando a licitanfc vencedora, injustificadamenic, ou por motivo
nào aceito pela .SECREIARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
B.AYEUX, deixar de atender lolaimcnle à solicitação prc\'ista na cláusula quinta, item 5.2. alínea "g'' e ''IF\
do presente insirumenio contratual;
13.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de coutratar com a Prefeitura
Municipal de Bayeu.x e os demais órgãos que compõem a Administração Municipal, por até 02 (dois) anos.
13.4.1. Parágrafo príinelrn - O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será
descontado da CONTRATADA. übscrvando-.sc os pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRAT/VNTE ou ainda, quando for o caso. cobrados judicialmente.

14.1. A presente Ata de Registro dc Preços vincuia-sc às disposições contidas nos documento.s a seguir
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas parles:

ALEXANDRE LYRA

MOREIRA DA

5ILVA:31756743487

Asstnado de forma digital por
ALEXANDilE LYHA MORaRA DA

SILVA:31756743487
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14.1.1. PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 00072^020 - 1-MS-PMBEX;

14.1.2. Ediia] do PREG.ÂO ELETRÔNICO SRP N" OÜO15/2020- FMS-PMBEX e ancxo.s;
14.1..7. Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA (S); SOS COXÍÉCTO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES EIRELI, CNP.I: 28.167.665/0001-0.7

14.1.4. .Aia(s) dais) scssão(òcs) circiinslanciadaís) do PREO.ÃO ELETRÔNICO SRP N" 0{)015'2()20- FMS-
PMBE.X.

A DÉÇIM .A QUINTAr PO EQl^

15.1. Para dirimir as questões decorremos da execução desle instrumento, que não possam ser dirimidas
administraiivamenle. scrào processadas e julgadas na Vara da Fazenda Píiblica, no Foro da cidade de
Baj eux/PB, com e.xciusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. salvo no.s casos previstos no tu t.
IÜ2. Inciso 1. alínea "d" da Constituição Federal. Nada mais ha\endo a tratar, lavrada a presente Ata de
Registro de Preço.s que lida e achada conforme vai assinada pela gestora con.stitucional do ÓRG.ÀO
GERENCIADOR, na qualidade de Gcrcnciadora c pelo (s) particular (cs) íbmececior(cs).

HALINE LEITE imT.AS COELHO

SECRET.ÁRIA MUNÍCIPALDE SAÚDE
FUNDO MUNJcfPAL DE SAÚDE
GERENCIADORA DA ARP

ALEXANDRE LYRA MOREIRA

DA SILVA:31756743487

Assin.icio dc form.i diqilal por

ALEXANDHE lYKA V.OKBRA DA

SILVA:317S67'J3487

Dadui:2020.0/.24 15:02;12-03'00'

SOS COMECIO DE .MATERIAIS MÉDICOS HOSPITAL.ARES EIRELI

CNP.I: 28.167.665/0001-03

EMPRESA DETENTOR.A DA ARP
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BAYEUX
GOVERNO MUmCIPíO.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'' 00041/2020 - FMS-PMBEX

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX -

PB, através do{a) gestor(a) desta edilidade, de acordo com as atribuições que lhes foram

conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00015/2020 -
FMS - PMBEX, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 00072/2020 - FMS - PMBEX, que

objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA

ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB, publica o
extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo que o prazo de validade é de um ano contado

da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em

imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: SOS COMÉCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI,
CNPJ: 28.167.665/0001-03

ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO CLODOALDO GOUVEIA, 165, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, CEP.:
58.013-370, TEL. (83) 3506-2194 / 9 9140-8833

VIGÊNCIA: 27 DE JULHO DE 2020 ATÉ 27 DE JULHO DE 2021

DESCRIÇÃO

Fórmula infantil de partida em pó
para lactentes a partir doa 6 meses,
destinada a necessidades

dietoterápicas especificas à base de

soja. Isenta de sacarose, iactose,

proteínas lácteas. Enriquecida com
ferro, cálcio, vitaminas, L

metionina. Acondiclonada em

embalagem com 800g. Contendo
rotulagem conforme legislação

vigente.

Nutrição oral, nutricíonalmente

completa e hipercalórica em pó para
crianças a partir de 1 ano de idade.

Com alto aporte de nutrientes em

menor volume. Rica em vitaminas e

minerais. Isenta de Iactose e glúten.

Densidade calórica 1,5 Kcal/ml.

Possuir como fonte proteica 100%
caseinato. Apresentação em pó em

lata de 400g.

Fórmula infantil semi-elementar e

hipoalergênica a base de proteína
do soro do leite extensamente

hidrolisada, TCM, óleos vegetais,
LCPufas (ARA e DHA), COM Iactose.
Isenta de sacarose, frutose e glúten.
Com baixa osmolaridade, Indicado

para lactentes e crianças de O a 36
meses que apresentem alergia à

proteína do leite de vaca e/ou de

soja, distúrbios absortivos ou outras

MARCA/

FABRICANTE

Aptamil Soja /
Danone / Origem;

Argentina/
Fabricante; Kasdorf-

Reg.MS:665770021

Fortini

Pó/Danone/Origem:
Argentina/Fabricante
: Kasdorf/ Sabor

Baunilha:

Reg.MS:665770016/

Neutro (sem sabor)

Aptamil Pepti
400g/Danone/Orige

m;

Holanda/Fabricante:

Nutricia

Cujik/Reg.MS;
665770098

UNID. QUANT

Embala
RS 30,00 R$ 3.600,00

Embala

Embala
R$ 67,84 RS 16.281,60



ri.,

BAYCUX
COVESNOMUMCIPAl

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE
condições clinicas que requerem

terapia nutricional com dieta ou

fórmula semi-elementar e

hipoalergênica, sem

comprometimento no trato

gastrointestinal. Embalagem 400g.

14

Fórmula infantil hipoalergênica, à

base de proteína parcialmente

hidrolisada de soro de leite, com

LCPufas (ARA e DHA), vitaminas,

minerais e oligoelementos. Isento

de sacarose, frutose e glúten. Com
baixa osmolaridade. Alimentação
para a prevenção de alergias
alimentares para lactentes com

histórico familiar de alergia, antes
dos sintomas aparecerem e sem
contato prévio com a proteína
intacta. Densidade calórica 65-67

Kcal/lOOmI. Possui 100% de

proteína parcialmente hidrolisada

do soro do leite. Acondicionada em

embalagem com 400 g, contendo
rotulagem conforme legislação
vigente.

Aptamil HA
400g/Danone/Orige

m:

Holanda/Fabricante:

Nutrica/Reg.MS:
665770086

Embala

gem
RS 20,71 R$ 5.798,80

280

20

Alimento nutricionalmente

completo para uso via oral e/ou
enteral, indicado para crianças de 1

a 1 O anos de idade, que necessitam
de nutrição especializada para a
recuperação e desenvolvimento do

estado nutricional. Distribuição
energética: fonte de proteínas 9 à

13% (proteínas do soro de leite e

caseinato de potássio obtido do leite

de vaca) carboidratos

(maltodextrina e/ou sacarose). Baixa

Osmolalidade, Embalagem 400g

Milnutri Complete

400g/Danone/Orige
m:Brasil/Fabricante:

Danone/SaborrBauni

lha/Reg.MS:6657701
52/Sabor Vit

Frutas:Reg.MS:66577

0148

Embala

gem
360 RS 38,88 RS 13.996,80

30

Nutrição especializada, completa e
balanceada, com 20% de proteína
baixo índice glicêmico, conforme

RDC 21, 13 de maio de 2015.

Indicado para pacientes com

necessidade do controle glicêmico e
na prevenção e tratamento de

síndrome metabólica. Apresentação
me pó. Lata 400g.

Dia nutri

400g/Nutr1med/Orlg
em:

Argentina/Fabricante
:Kasdorf/8aunilha/R
eg.MS:5741900S4

Lata 250 RS 77,17 RS 19.292,50

Valor total: RS 74.569,70

(SETENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Bayeux - PB, 27 de Julho de 2020.

HALINE LEITE^DANTAS COELHO

GESTORA CONSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Bii.vciix - PR. 11 dc Julho iiü :ci2{i.
RAI.IMI LIll iT. DAMAS C OF-I-UÕ

«E.STORA CONSTITÜCÍONAl. n A SF.CWnARlA MUNICIPaLDIÍ SaCDE DE 8AYEIX
Eü.VDO Ml.Mt'll'Al. IIE SAli|)K DE «AVEIIX

PREEF.n UR-X Ml -MCIPAL DE UAAEtX
.SECRETARIA DASaÚDE

GABINETE DA .SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 1'RECOS OU(m/202(l- FMS-PMBEX
A SFCRETARlA Vn.-NICllAr. DE SAÚDE DA PREFIÍITIJRA Ml."NIC.lPAl. DE BaMEDC ■ TB.
iilnn-éí gcíUiri-j) ils«t.i eililiiimli;, cli." .uorilo cnm n< .ilril«:içÕL-s que llie* foioni coiifeiulas, eoi
lonrurmíüaik: com o reíuHiiilo do TREGAü F! F.TTIÒMICO SRP V üOül5'2(>2ü - FMS - TMREV.
rv.EÍdu pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO •• EMS-PMBf.X, que obicUvao REGIS
TRO DE PREÇOS CONSIG.NADO EM .ATA. PARA EVENTUAL CONTRATAÇ.ÃÜ DE EMPRESA
ESPECIALIZADA .NO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS LNFANTIS E SUPLEMENTOS PARA
ATENDER AS DEM.ANDAS DA SECRETARIA IJF SAÚDE DO MTTNICiPIO DF. B.AYFUX - TB.
piiblint o exiraio da A'!A DL RLGIS I RO DE PREÇOS sendo que t> pva/o de validade e de um ano
coiilado da dam d.n a«mntura da mesma e dexie eviriUo, lendo sua eficAciii arravos da pnhlie.içào em
imprensa ollcial conlonne foraeceslor. iicns. inarcas e valores abaixo relacioaíidos.
EMPRESA; SOS CO.MÊC.TO DE MATEKLVLS MÉDICOS IIOSPITAI.AKES EIHEU.
CNP.I: 2H. 167.(11.5/110(11-113
ENDEREÇO; AV.E.NGEMUÍlROCLODOALÜOC.OLV EIA, lf.5.CENTRO.JOÃOPF_SSOA-I'B,
CEP.: 58.01.3-370. TEL. (83) .3506-2104 ■ O <»140-}I833
NTOKNCT AT 27 DE .KT.IIO DE 2II2U ATÉ 27 DE JULHO 1)E 2U2I
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