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Formulário de Compras

Fornecedor
CNPJ(MF)
Endereço

Anexo I - Formulário de Compras

Cidade
UF
Data: 09/05/2017
Solicitamos a V.S. apresentarem dentro do prazo estipulado neste convite os preços e demais condicções de Encerramento em 16/05/2017, às
venda para os materiais abaixo discriminados.
09h15min
Item

Qtde

Und

1

350

Latas

2

250

Latas

3

100

Latas

4

100

Latas

5

40

Latas

ESPECIFICAÇÕES

Vr.Unitário

Vr.Total

Nutrição completa e balanceada ou suplemento alimentar composto de milho
hidrolisado, óleo de milho, caseinatos de sódio e cálcio, sacarose, minerais(citrato de
potássio, citrato de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de potássio, fosfato de cálcio
tribásico, sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato cúprico,
molibdato de sódio, cloreto de cromo, selenito de sódio, iodeto de potássio), proteína
isolada de soja, vitaminas(cloreto de colina, ácido ascórbico, acetato de alfatocoferol,
pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, riboflavina,
palmitato de vitamina A, ácido fólico, biotina, filoquinona, cianocobalamina, vitamina
D3), palmitato ascorbil, mistura de tocoferol e betacaroteno.SABOR BAUNILHA, lata
com 900gr.
Fórmula infantil composta de soro de leite desmineralizado, lactose, leite desnatado,
galactoogossacarideo, óleo de palma coco e canola, concentrado protéico de soro de
leite, óleo de milho, frutooligossacarídeo, carbonato de cácio, citrato de potássio,
bitartarato de colina, cloreto de potássio, vitamina C, citrato de sódio, taurina, óxido de
magnésio, pirosfato fárrico, inositol, sulfato de potássio, ácido fólico, sulfato de zinco,
vitaminas E e ª L-carnitina, niacina, gluconato de cobre, pantolenato de cálcio,
betacaroteno, vitaminas B6 e B1, iodeto de potássio, ácido fólico, sulfato de
manganês, selenito de sódio, vitamina D, biotina, vitamina K.(fórmula para lactentes
até 06 meses de idade). SEM GLÚTEN, lata 800gr
Fórmula infantil especial que contem maltodextrina, proteína isolada da soja(fonte
protéica), oleína de palma, óleo de soja, óleo de coco, sais minerais(fosfato de cálcio,
citrato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato de magnésio, citrato de potássio, cloreto
de sódio, sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, iodeto de potássio), óleo
de girassol, vitaminas(vitamina C, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A,
vitamina B12, vitammina B6, vitamina B1, vitamina D, votamina K, ácido fólico,
biotina, vitamina B12), metionina, cloreto de colina, taurina, L-carnitina e regulador de
acidez hidróxido de potássio. NÃO CONTEN GLÚTEN, não contem leite ou produtos
lácteos) (Fórmula para lactentes), lata 800gr.
Nutrição completa e balanceada isenta de glúten, colesterol e lactose, (maltodextrina,
xarope de milho, oriteina do soro do leite, sacarose, caseinato de potássio obtido do
leite de vaca, óleo de canola de baixo teor erúcico, triglicerideos de cadeia média,
óleo de milho, lecitina de soja, fosfato de sódio, fosfato de potássio,
vitaminas(vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitamina B1,
vitamina B2, niacina, vitamina B6. ácido fólico, ácido pantotênico, vitamina B12,
tiamina e taurina), cloreto de magnésio, carbonato de cálcio, bitartarato de colina,
cloreto de cálcio, minerais(manganês, ferro, cobre, zinco, selênio, cromo, molibdênio
eiodo), L-carnitina, acidulante cítrico e aromatizante.(SABOR BAUNILHA), lata 400gr
Formula infantil anti-regurgitação para lactentes com composição especifica para
condições de refluxo gastroensofágico-Ingredientes:Leite em pó desnatado, lactose,
óleos vegetais, maltodextrina, carbonato de cácio, vitamina C, taurina, cloreto de
colina, sulfatos ferroso e de zinco, vitamina E, nicotinamida, vitamina A, sulfato de
cobre, d-pantotenato de cálcio, acido fólico, sulfato de manganês, vitamina A, B12, B.
caroteno, d-biotina, vitamina D, B1, B6, iodeto de potássio, vitamina K, espessante
goma jataí. NÃO CONTEM GLUTEN, lata 800gr.

Condições de Pagamento: Os pagamentos serão realizados todo dia 10 (dez) ou 20 (vinte) de cada mês,
conforme edital.
Validade da Proposta: Mínimo de 120 (cento e vinte) dias após a abertura dos envelopes propostas.
Prazo de Entrega: No máximo em até 05 (cinco) dias, após cada solicitação.

Valor das
Mercadorias

Local de Entrega: Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Coronel Militao nº. 1280.

Frete
Descontos
IPI
Total

IMPORTANTE: A prefeitura Municipal de Tanabi, reserva-se o direito de adquirir apenas do(s) material(is) discriminado(s) ou rejeitar todos caso lhe
convenha, sem que decorra a qualquer reclamação ou indenização.

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão Municipal de Licitações

VISTO

Data e Carimbo da Firma Proponente

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

Assinatura

