
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA               CNPJ:RUA 119 A Nº 130C.E.P.: 11.148.262/0001-1488220-000 - Itapema - SC PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  80/2013 - PR 134/2013134/201331/07/2013Folha:  1/3 OBJETO DA LICITAÇÃO:
Ao(s) 13 de Agosto de 2013, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA               , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  042, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  134/2013, Licitação nº 80/2013 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas aspropostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  80/2013    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:ItemParticipante: Especificação14606 - DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total4 Suplemento nutricional em pó enriquecido com proteínas,vitaminas e minerais, com fibras (FOS -frutooligossacarídeos) e isento de lactose e glúten.Normocalórico, normoproteico e normolipídico. Váriossabores. Indicado a partir de 10 anos, adolescentes, adultose idosos. Porção equivalente a quantidade do produtoutilizado para preparo de 200 mL do suplemento (impressona lata). Comercializado em latas de 300 a 800g GR 80.000,00  NESTLÉ 0,0000 0,0439 3.512,00   
Total do Participante --------> 3.512,00   _________________________ItemParticipante: Especificação27250 - NUTROSUL BRASIL IMPORTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Dieta de uso enteral ou oral, nutricionalmente completa, usoadulto - Fórmula polimérica padrão, normocalórica,normoglicídica, normoproteíca (entre 14% e 16% deproteína de alto valor biológico), normolipídica, sem lactose,sacarose e glúten. Hipossódica. Comercializada na formaem pó, latas de 300 a 800g. Sabor baunilha. GR 240.000,00  DANONE 0,0000 0,031  7.440,00   2 Dieta de uso enteral ou oral, nutricionalmente completa, usoadulto - Fórmula polimérica padrão, normocalórica,normoglicídica, normoproteíca (entre 14% e 16% deproteína de alto valor biológico), normolipídica, sem lactose,sacarose e glúten. Enriquecida com mix de fibras.Hipossódica. Comercializada na forma em pó, latas de 300a 800g. Sabor baunilha. GR 160.000,00  DANONE 0,0000 0,032  5.120,00   9 Fórmula elementar contendo 100% de aminoácidos livres,100% de lipídeos de origem vegetal, isenta de sacarose,lactose e glúten, elementar, hipoalergênica enutricionalmente completa. Indicada para crianças desde onascimento. Apresentar estudos científicos publicados emrevistas indexadas atestando eficácia do produto. Altaabsorção. Comercializada em pó, em latas de 300 a 800g.Sem sabor. GR 160.000,00  SUPPORTPROD.NUTRIC 0,0000 0,4175 66.800,00   

15 Suplemento nutricional específico para úlceras de decúbito,para uso oral ou enteral, com 1,25 cal / ml, hiperprotéico,com 30% de proteína, 45% de carboidrato, 25% de lipídeos.Alto teor de micronutrientes importantes para a cicatrização(zinco, selênio, vitamina C, A e E). Sabores diversos.Comercializado em garrafas de plástico ou tetra pack de 200ml. GARR 200,00  DANONE 0,0000 15,50    3.100,00   
Total do Participante --------> 82.460,00   _________________________ItemParticipante: Especificação28392 - ONCOLINE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total3 Dieta de uso enteral ou oral nutricionalmente completa, usoadulto - Fórmula polimérica padrão, com densidade calóricaentre 1.2 e 1.5 Kcal/mL (hipercalórica), normoglicídica,normolipídica, isenta de lactose, glúten e sacarose.Hipossódica. Sabor baunilha. Osmolaridade até 400mOsm/l. Comercializada em embalagem tetra pack oufrasco de 1 litro. LTS 200,00  PRODIET 0,0000 12,30    2.460,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA               CNPJ:RUA 119 A Nº 130C.E.P.: 11.148.262/0001-1488220-000 - Itapema - SC PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  80/2013 - PR 134/2013134/201331/07/2013Folha:  2/3ItemParticipante: Especificação28392 - ONCOLINE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total6 Fórmula infantil de partida, com proteínas modificadas emsua relação caseína/proteínas solúveis (40:60) pela adiçãode soro de leite, acrescida de óleos vegetais emaltodextrina, e enriquecida com vitaminas e minerais. Comlactose. Indicada para lactentes de 0 a 6 meses de vida. Empó, comercializada em lata de 300 a 800g. Sem sabor. GR 200.000,00  ENFAMIL 1 0,0000 0,021  4.200,00   7 Fórmula infantil de seguimento, enriquecida com ferro,fornece nutrientes em quantidade adequada para lactentes apartir do sexto mês de vida. Com lactose. Indicada paralactentes acima de 6 meses de vida. Em pó, comercializadaem lata de 300 a 800g. Sem sabor. GR 200.000,00  ENFAMIL 2 0,0000 0,021  4.200,00   13 Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja em pó eenriquecida com ferro. Indicada para a alimentação delactentes desde o nascimento até o 6º mês de vida comintolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca;ou em situações onde for indicado retirar o leite de vaca dadieta. Não contem proteína láctea, isento de lactose,galactose, frutose e sacarose. Comercializado em latas de300 a 800g. GR 80.000,00  ENFAMILPROSOBEE 0,0000 0,039  3.120,00   
14 Fórmula infantil de seguimento à base de proteína isoladade soja em pó e enriquecida com ferro. Indicada para aalimentação de lactentes a partir do 6o mês de vida comintolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca;ou em situações onde for indicado retirar o leite de vaca dadieta. Não contem proteína láctea, isento de lactose,galactose, frutose e sacarose. Comercializado em latas de300 a 800g. GR 80.000,00  ENFAMILPROSOBEE 0,0000 0,039  3.120,00   
16 Terapia nutricional especialmente formulada para pacientesdiabéticos e em situações de hiperglicemia. Suplementonutricionalmente completo, normocalórico (1.0 kcla/ml), com34% de lipídios. Proteína de alto valor biológico, totalizando19% do VCT. Uso de carboidratos de baixo índice glicêmico.Isento de sacarose e glúten. Enriquecido com fibras e mixde carotenoides. Suplemento de baixa osmolaridade.Comercializado em garrafas de plástico ou tetra Pack de200 ml.

GARR 200,00  PRODIET 0,0000 5,77    1.154,00   
Total do Participante --------> 18.254,00   _________________________ItemParticipante: Especificação30690 - ROSSANE SERAFIM MATOS EPP Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total5 Espessante para alimentos contendo amido de milhomodificado instantâneo ou espessante goma xantana paraespessar alimentos líquidos e semi-sólidos, isento desacarose, lactose e glúten. Porção equivalente a quantidadedo produto utilizado para preparo de 100 mL do módulo naconsistência de néctar (impresso na lata). Comercializadoem latas de 200 a 400g. GR 80.000,00  PROLEV 0,0000 0,11    8.800,00   
Total do Participante --------> 8.800,00   _________________________ItemParticipante: Especificação31613 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total10 Suplemento nutricional em pó enriquecido com proteínas,vitaminas e minerais, isento de lactose e glúten.Nutricionalmente completo, de uso oral ou enteral.Normocalórico, normoproteico e normolipídico. Váriossabores. Indicado a partir de 01 ano.. Porção equivalente aquantidade do produto utilizado para preparo de 200 mL dosuplemento (impresso na lata). Comercializado em latas de300 a 800g GR 200.000,00  ABBOTT 0,0000 0,052  10.400,00   
Total do Participante --------> 10.400,00   _________________________ItemParticipante: Especificação31614 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total8 Fórmula semi-elementar, à base de hidrolisado do soro doleite, hipoalergênica, nutricionalmente completa, à base deproteína extensamente hidrolisada de alta absorção.Indicada para lactentes nos primeiros 12 meses de vida.Comercializada em pó, em latas de 300 a 800g. Sem sabor. GR 200.000,00  DANONE 0,0000 0,2024 40.480,00   11 Fórmula infantil hipoalergência á base de proteína do sorodo leite extensamente hidrolisada com adição de prébióticosPUFAS. Sem sacarose, frutose e glúten MAS contémlactose (cuidado). Indicado para crianças com alergia àproteína do leite de vaca MAS não indicado para intolerânciaà lactose. Com ou sem sabor. Comercializado em latas de300 a 800g. GR 160.000,00  DANONE 0,0000 0,1016 16.256,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA               CNPJ:RUA 119 A Nº 130C.E.P.: 11.148.262/0001-1488220-000 - Itapema - SC PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  80/2013 - PR 134/2013134/201331/07/2013Folha:  3/3ItemParticipante: Especificação31614 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total12 Fórmula infantil especial, isenta de lactose, à base de leitede vaca, óleos vegetais e maltodextrina (única fonte decarboidratos); é enriquecida com vitaminas, nucleotídeos,minerais, ferro e outros oligoelementos opção adequada naintolerância a lactose. Indicada para lactentes até 1 ano. Empó, comercializada em lata de 300 a 800g. GR 160.000,00  DANONE 0,0000 0,051  8.160,00   
Total do Participante --------> 64.896,00   _________________________Total Geral ----------------------> 188.322,00   

 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.EVERALDO DAROSMAXIMA PATRICIA BRAGANÇA MARTINSZENAIDE SCHLICKMANN SOETHEALEX MAURÍCIO DEMARCHI TROMBELLIMAYRA LUIZA KRAUSS
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