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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

11/02/2021
Pregão presencial
2/2021 - PR
2/2021

AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LEITES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC

Participante: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário/Percentual Valor Total

7 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, ALTA CONCENTRAÇÃO DE
GEL, CAMADA ESTRA PROTETORA, BARREIRAS MAIS ALTAS,
MELHOR AJUSTE NA CINTURA, PACOTE COM 34 UNIDADES.
TAMANHO EXTRA GRANDE (EG) DE 13 KG A 16 KG - FRALDA
DESCARTÁVEL INFANTIL, ALTA CONCENTRAÇÃO DE GEL,
CAMADA ESTRA PROTETORA, BARREIRAS MAIS ALTAS,
MELHOR AJUSTE NA CINTURA, PACOTE COM 34 UNIDADES.
TAMANHO EXTRA GRANDE (EG) DE 13 KG A 16 KG

400,000 PCT 20,40 8.160,00

8 Fralda geriátrica, descartável, formato anatômico,  com quatro fitas
adesivas laterais reposicionáveis, cobertura ultra-suave
hipoalergênica, gel que absorve os líquidos transformando-os em
cristais de gel, elásticos ao redor das pernas, camada impermeável
macia que impede a passagem de líquidos, barreiras laterais
antivazamento macias e impermeáveis, maior rapidez na absorção e
melhor distribuição dos líquidos, canais internos de distribuição de
líqu& iacute;dos, dupla camada de polpa. Tamanho médio (M)
cintura até 140 cm, peso  de 40 kg à 70 kg. Pacote com 08 unidades.
- Fralda geriátrica, descartável, formato anatômico,  com quatro fitas
adesivas laterais reposicionáveis, cobertura ultra-suave
hipoalergênica, gel que absorve os líquidos transformando-os em
cristais de gel, elásticos ao redor das pernas, camada impermeável
macia que impede a passagem de líquidos, barreiras laterais
antivazamento macias e impermeáveis, maior rapidez na absorção e
melhor distribuição dos líquidos, canais internos de distribuição de
líqu& iacute;dos, dupla camada de polpa. Tamanho médio (M)
cintura até 140 cm, peso  de 40 kg à 70 kg. Pacote com 08 unidades.

500,000 PCT 7,84 3.920,00

9 Fralda geriátrica, descartável, formato anatômico, com quatro fitas
adesivas laterais reposicionáveis, cobertura ultra-suave
hipoalergenica, gel que absorve os líquidos transformando-os em
cristais de gel, elásticos ao redor das pernas, camada impermeável
macia que impede a passagem de líquidos, barreiras laterais
antivazamento macias e impermeáveis, maior rapidez na absorção e
melhor distribuição dos líquidos, canais internos de distribuição de
líquidos, dupla c amada de polpa. Tamanho (G) cintura

1.000,00 PCT 8,40 8.400,00
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115/150cm, peso acima de 70 kg.Pacote com 08 unidades. - Fralda
geriátrica, descartável, formato anatômico, com quatro fitas adesivas
laterais reposicionáveis, cobertura ultra-suave hipoalergenica, gel
que absorve os líquidos transformando-os em cristais de gel,
elásticos ao redor das pernas, camada impermeável macia que
impede a passagem de líquidos, barreiras laterais antivazamento
macias e impermeáveis, maior rapidez na absorção e melhor
distribuição dos líquidos, canais internos de distribuição de líquidos,
dupla c amada de polpa. Tamanho (G) cintura 115/150cm, peso
acima de 70 kg.Pacote com 08 unidades.

Total do Participante: 20.480,00

Participante: NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário/Percentual Valor Total

1 Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 6 meses, com protinas
modificadas em sua relação proteína do soro do leite/caseína sem
sacarose. Enriquecida com ferro e vitaminas. NESTOGENO 1 (Lata
de 800 gr) - Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 6 meses, com
protinas modificadas em sua relação proteína do soro do
leite/caseína sem sacarose. Enriquecida com ferro e vitaminas.
NESTOGENO 1 (Lata de 800 gr)

300,000 UND 25,50 7.650,00

2 Fórmula Infantil para lactentes de 6 a 12 meses, á base de 100%
proteína isolada de soja. Enriquecida com ferro, cálcio, vitaminas, L-
metionina. NESTOGENO 2 (Lata de 800 gr) - Fórmula Infantil para
lactentes de 6 a 12 meses, á base de 100% proteína isolada de soja.
Enriquecida com ferro, cálcio, vitaminas, L-metionina. NESTOGENO
2 (Lata de 800 gr)

300,000 UND 25,50 7.650,00

3 Alimento nutricionalmente completo para dieta enteral ou oral, isento
de glúten. Indicado para pacientes com risco nutricional, desnutrição,
anorexia. (Pote 800 gr).
(TROPHIC BASIC) - Alimento nutricionalmente completo para dieta
enteral ou oral, isento de glúten. Indicado para pacientes com risco
nutricional, desnutrição, anorexia. (Pote 800 gr).
(TROPHIC BASIC)

200,000 UND 40,50 8.100,00

5 Fórmula infantil para lactentes de 6 a 12 meses. (Lata 800 gr). (NAN
COMFORT 2). - Fórmula infantil para lactentes de 6 a 12 meses.
(Lata 800 gr). (NAN COMFORT 2).

200,000 UND 30,00 6.000,00

6 Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses. (Lata 800 gr). (NAN
COMFORT 1) - Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses. (Lata
800 gr). (NAN COMFORT 1)

200,000 UND 30,00 6.000,00

Total do Participante: 35.400,00

Participante: DISTRIBUIDORA LIMA LTDA

4 Alimento para situações metabólicas especiais para nutrição
enteral/oral. Formulado para auxiliar no controle de quadros de
diarreia aguda ou crônica. Fórmula hipercalórica, hiperprotéica,
acrescida de fibras solúveis. Isenta lactose e glúten. Sabor
baunilha.(Garafinha 200 ml).
(NUTREN SENIOR) - Alimento para situações metabólicas especiais
para nutrição enteral/oral. Formulado para auxiliar no controle de
quadros de diarreia aguda ou crônica. Fórmula hipercalórica,
hiperprotéica, acrescida de fibras solúveis. Isenta lactose e glúten.
Sabor baunilha.(Garafinha 200 ml).
(NUTREN SENIOR)

500,000 UND 14,43 7.215,00

Total do Participante: 7.215,00
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Total Geral: 63.095,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
Manut. das Atividades da Saúde 10.001.10.301.1001.2024.3.3.90.00.00 R$ 95.238,00

Assinatura do Responsável

11/02/2021Galvão,

ADMIR EDI DALLA CORT

PREFEITO


