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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 179/06 

 

 

 

Processo Administrativo n.º 05/10/48747 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Modalidade: Pregão Presencial n° 046/2006 

Objeto: Registro de preços de leite em pó e fórmulas alimentares para uso da Rede 

Municipal de Saúde. 

 

 

 

                        Aos quatorze dias do mês de junho do ano de 2006, na cidade de 

Campinas, Estado de São Paulo, no Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta, n.° 

200, o MUNICÍPIO DE CAMPINAS, devidamente representado, e a empresa EMPÓRIO 
HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA., 

por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n.° 

11.447, de 31 de janeiro de 1994 e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, ao 

Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados, com seu respectivo preço 

unitário. 

 
ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR 

UNIT. 

4 31936 Leite pó – Neocate – fórmula infantil elementar e hipoalergênico com 

ferro para lactentes e crianças. Leite em pó contendo fonte protéica 

de aminoácidos livres como: carboidrato 100%, maltodextrina, 

gorduras compostas por óleos vegetais, o que confere fácil digestão e 

absorção e hipoalerginicidade. Isento de proteínas lácteas; lactose; 

sacarose; galactose e glúten; osmolaridade – 323m osmol/l; 

osmolaridade – 360m osm/kg. O produto tem que atender os padrões 

do codexalentarius e fao/oms. Apresentação: lata com 400 g. Obs. 

Cada lata contendo 400 gramas equivale a 1 peça. 

 

PC 200 377,96 
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5 30197 Alimento a base de proteína de soja, isento de lactose/galactose, em 

pó, solúvel em água, destinado ao 1º semestre de vida, lata contendo 

400 a 500 gramas. Obs. Cada lata com 400 a 500 g equivale a 1 peça. 

PC 250 24,06 

6 32884 Alimento a base de proteína de soja, isento de lactose/galactose, em 

pó, solúvel em água destinado ao 2º semestre de vida. Lata contendo 

400 a 500 g. Cada lata com 400 à 500 g equivale a 1 peça. 

PC 250 24,06 

7 33077 Pregomin – dieta semi-elementar a hipoalergênica, à base de 

proteína altamente hidrolisada de alta absorção, isento de proteína do 

leite de vaca, lata de 400 g. Obs.Cada lata equivale a 1 peça. 

PC 450 134,47 

 

                        Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo 

de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente 

prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada no Pregão Presencial em 

epígrafe. 

 

                        Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, 

após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

 

Campinas, 14 de junho de 2.006 

 

 

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS 
HOSPITALARES LTDA. 

Representante Legal: Melissa Fernanda Toresin 

R. G. n.º 28.467.740-1 

CPF n.º 275.644.188-00 


