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 RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

Pregão Presencial 
Nº 91/2019 - PR

Processo Adm. (PA): 2883/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA    
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES           
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS                  

CNPJ: 31844999000117
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA                          
C.E.P.: 26950000  - RJ

Folha: 1/1

31.844.999.0001-17

 (em Reais R$)

 Unid.  Preço Unitário  Total do Item Descto(%) Quantidade

 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
1 . 114,0029437 - SUPLEMENTO ALIMENTAR - PREGOMIN -

Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à
proteína do leite de vaca e / ou soja, distúrbios absortivos ou
outras condições clínicas que requerem uma terapia nutricional
com dieta ou fórmula semi-elementar e hipoalergênica. Faixa
etária: Desde o nascimento. Ingredientes: Xarope de glicose,
proteína hidrolizada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia
média, óleos vegetais (colza, girassol, palma), fosfato tricálcico,
fosfato dihidrogenado de potássio, cloreto de potássio, carbonato
de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina, vitamina
C, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, taurina, inositol, sulfato
ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, L-carnitina, uridina, citidina,
adenosina, inosina, niacina, d-pantotenato de cálcio, guanosina,
d-biotina, sulfato de cobre, ácido fólico, sulfato de manganês,
vitamina A, B2, B12, B1, D,B6, iodeto de potássio, vitamina K,
selenito de sódio, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos
graxos. Isento de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten.
Lata: 400g   MARCA: PREGOMIN PEPTI

LATA                17.784,007,13156

4 . 56,0029440 - SUPLEMENTO ALIMENTAR - MILNUTRI SOJA -
Milnutri Soja é um pó para preparo de bebida com soja que possui
fórmula com nutrientes importantes em sua composição, além de
Vitaminas e Minerais. Não possui lactose, nem proteínas lácteas.
Fonte de Cálcio, Ferro e Zinco. Lata: 800g   MARCA: MILNUTRI
SOJA

LATA                2.688,00,6548

5 . 59,0029441 - SUPLEMENTO ALIMENTAR - APTAMIL AR - Alimento
espessado para lactentes com regurgitação frequente e/ou refluxo
gastroesofágico. Não deve ser usado por lactentes que não
apresentem regurgitação e/ou refluxo. Alimentação de lactentes
desde o nascimento até os 12 meses com sintomas de
regurgitação e/ou refluxo gastroesofágico. Eficácia comprovada no
tratamento da regurgitação em lactentes. Lata: 800g.   MARCA:
APTAMIL AR

LATA                2.832,0019,4848

6 . 221,0029442 - SUPLEMENTO ALIMENTAR - NEO ADVANCE - Neo
Advance é uma dieta à base de aminoácidos não alergênicos,
elementar e nutricionalmente completa, adicionada de
carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e oligoelementos.
Isenta de proteínas lácteas, galactose, sacarose, frutose e glúten.
\nNeo Advanced é indicada para crianças com alergias
alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes.
Lata: 400g.\n   MARCA: NEO ADVANCE

LATA                31.824,00,22144

Total do Fornecedor: 55.128,00

Total Geral: 55.128,00




