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PROCESSO Nº 000118/2019

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Tipo
Menor Preço

Número da Licitação

Adjudicação

000061/2019

31/10/2019

O Pregoeiro, conforme apontado no Mapa de Apuração, regularmente protocolado, autuado, numerado, processado
e julgado, resolve ADJUDICAR a(s) empresa(s) abaixo descrita(s):
Fornecedor........................: 006681 - CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Endereço...........................: Avenida ALOIZIO DE OLIVEIRA, 57 - ONEIDA MENDES
CEP
.....................................: 38.082-188
Município
............................: Uberaba/MG
Telefone.............................:
Fax
.....................................:
Inscrição Estadual.............:
CNPJ ...........................: 08.088.996/0001-40
Conta p/ Pagamento..........:
Banco................................:
Valor
...................................: R$

50.960,00

( Cinquenta Mil e Novecentos e Sessenta Reais )

Descrição dos Itens

Unidade de Aquisição

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

00028652 - Fórmula infantil oral ou enteral de segmento para
lactentes e/ou crianças destinada a necessidade
dietoterápicas especificas com restrição à lactose
e a base de aminiácidos livres. Fórmula de
aminiácidos elementar, nutricionalmente completa,
em pó, para crianças a partir de 01 ano de idade
com alergias alimentares ou disturbios da digestão
e absorção de nutrientes.,Fórmula de aminiácidos
com segurança e eficácia comprovada em
pacientes com alergias alimentares. Isenta de
proteina láctea, lactose, galactose, frutose,
sacarose e glutén. Indicada para alergia amimentar
(ao leite de vaca, à soja, a hidrolisados e as
múltiplas proteínas) Síndrome do instestino curto e
outros distúrbios absortivos moderados a grave,
gasroenteropatia eosinofílica, nutrição enteral
precoce/mínima em terapia intensiva neonatal e
pediátrica, transição de nutrição parenteral para
enteral. Validade mínima: 24 meses
Marca: NEO ADVANCED 400 GRDANONE

Lata 400 Gramas

140,0000

215,0000

30.100,0000

00028651 - Fórmula infantil para lactentes e/ou crianças dde
primeira infancia destinada as necessidades
dietoterápicas específicas com restrição a lactose
e à base de aminoácidos livres. Fórmula de
aminiácidos elementar, ntutricionalmente completa,
em pó, para crianças desde o nascimento até 1
ano de idade.,Fórmula de aminiácidos com
segurança e eficácia comprovada em pacientes
com alergias alimentares. Isenta de proteina
láctea, lactose, galactose, frutose, sacarose e
glutén. Indicada para alergia amimentar (ao leite
de vaca, à soja, a hidrolisados e as múltiplas
proteínas) Síndrome do instestino curto e outros
distúrbios absortivos moderados a grave,
gasroenteropatia eosinofílica, nutrição enteral
precoce/mínima em terapia intensiva neonatal e
pediátrica, transição de nutrição parenteral para
enteral. Validade mínima: 24 meses
Marca: NEOCATE LCP 400 GR DANONE

Lata 400 Gramas

140,0000

149,0000

20.860,0000
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Nome
Daniele Fernanda Ribeiro

Cargo
Pregoeiro

CPF

Assinatura

040 329 386-36

Piranguinho-MG, 31 de Outubro de 2019
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