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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 167/07 

 

 

Processo Administrativo n° 07/10/26.945 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 108/2007 

Objeto: Registro de preços de leites especiais e fórmulas alimentares, para 

atendimento a mandados judiciais. 

 

 

  Aos 14 dias do mês de novembro do ano de 2007, na cidade de 

Campinas, Estado de São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, 

n° 200, o Município de Campinas, devidamente representado, e a empresa 

NUTRICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 
EPP, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal 

n° 11.447/94 e suas alterações e do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, ao 

Registro de Preços referentes aos lotes abaixo discriminados, com seus respectivos 

preços unitários. 

 

Lote Código Descrição 
Quant. 

Estimada 
Preço Unitário 

R$ 

01 26014 
Alfaré – leite infantil semi-alimentar a base do soro de leite. 

Embalagem: lata com capacidade de 400g. 
140 138,87 

03 33723 

Ensure – suplemento alimentar em pó para pacientes 

desnutridos normocalórica e normoproteíca, sem resíduos de 

lactose ou glúten, rico em ferro, vitamina C e complexo B, 

lata com 400g. Obs: cada lata equivale a uma peça. 

260 31,91 

04 34362 
Fibersource ou similar (dieta enteral líquida) frasco com 

1000ml. Obs: cada frasco equivale a uma peça. 
1.800 18,59 

08 35689 
Nutren 1,0 – suplemento alimentar em pó - lata com 400g. 

Mandado judicial. Obs: cada lata equivale a uma peça.  
510 21,45 

09 33722 
Nutren diabetes – suplemento alimentar em pó, com baixo 

teor de carboidratos para pacientes diabéticos ou com 
102 46,99 
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intolerância à glicose, isento de glúten, lactose e sacarose, 

contém 1,5g de fibras – lata com 400g. Obs: cada lata 

equivale a uma peça. 

11 36616 
Isomil, fórmula a base de soja, apresentada em lata com 

400g. Obs: cada lata equivale a uma peça. 
200 31,16 

                        

                        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/lance apresentado no 

Pregão epigrafado. 

 

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

após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

 

 

Campinas, 14 de novembro de 2007. 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 
NUTRICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA – EPP 

 Representante Legal: Gustavo Torres de Oliveira Santos   

RG n.º 20.628.602  

CPF n.º 138.018.858-01  


