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SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS  
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com 
base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal 
nº 176/2007, torna público: 
      1) REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de leite em pó especial para 

atendimento social no Município de Francisco Beltrão, decorrente do Pregão eletrônico nº 68/2020 com 

vigência de 21 de maio de 2020 a 20 de maio de 2021 conforme segue: 

ATA SRP Nº 414/2020 
EMPRESA DETENTORA: NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRIÇAO EIRELI. 
CNPJ Nº 29.515.361/0001-52 
Item Código Descrição Marca UN Quantidade Valor unitário 

R$ 

1 40589 Fórmula infantil em pó de partida até 6 meses de idade, com  
ferro,    com proteína do soro do leite, com caseína,  com lactose 
e com gorduras vegetais - 800 gramas   

NESTOGENO UN 1.000,00 17,30 

2 40590 Formula infantil em pó sequencial, a partir de 06 meses, com 
proteína  láctea, fonte de carboidrato contendo  maltodextrina, 
enriquecida com ferro - 800 gramas   

NESTOGENO UN 400,00 17,77 

3 40591 Fórmula infantil em pó anti-regurgitação, com amido de milho  
pré-gelatinizado, acrescido com óleos vegetais e enriquecida 
com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos, em 
acordo com a codex alimentarius para este tipo de alimento - 800 
gramas.  

NAN 
ESPESSAR 

UN 100,00 22,96 

4 40592 Fórmula infantil em pó para prematuros ou baixo peso, com  
triglicerídeos de cadeia média e maltodextrina, soro de leite 
desmineralizado, ácidos graxos de cadeia longa, e demais 
nutrientes em acordo com a codex alimentarius para este tipo de 
alimento - 400 gramas.  

PRE NAN - 
LATA 400G 

UN 100,00 24,22 

5 40593 Fórmula infantil especial isenta de lactose, à base de leite de 
vaca,  com baixa osmolalidade, com óleos vegetais e 
maltodextrina, enriquecida com vitaminas, nucleotídios, minerais 
e outros oligoelementos, indicada para lactentes com intolerância 
a lactose - embalagem  de  800 gramas ou duas de 400 gramas   

NAN S.L. UN 120,00 43,67 

8 60684 Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses de idade. Com 
prebióticos, DHA, ARA e nucleotídeos.  
Ingredientes: soro de leite desmineralizado*, lactose, oleína de 
palma, leite desnatado*, óleo de palmiste, óleo de canola com 
baixo teor erúcico, galactooligossacarídeos, óleo de milho, sais 
minerais (citrato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de cálcio, 
fosfato de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, sulfato 
ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, 
iodeto de potássio e selenato de sódio), frutooligossacarídeos, 
maltodextrina, óleo de peixe, vitaminas (L-ascorbato de sódio, 
acetato de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de 
cálcio, tiamina mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de 
piridoxina, riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, filoquinona, D-
biotina, colecalciferol, cianocobalamina), L-fenilalanina, óleo de 
Mortierella alpina ,taurina, mio-inositol, L-histidina, nucleotídeos 
(citidina 5-monofosfato, sal dissódico de uridina 5-monofosfato, 
adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de guanosina 5 
monofosfato), bitartarato de colina, L-carnitina, emulsificante 
lecitina de soja e acidulantes hidróxido de potássio e ácido 
cítrico. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO 
DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS – LATA COM 800 
GRAMAS.   

NAN COMFOR 
1 

UN 80,00 21,26 

9 60685 Fórmula infantil de seguimento para lactentes a partir do 6º mês 
e crianças de primeira infância. Com prebióticos, DHA, ARA e 

NAN COMFOR 
2 

UN 80,00 21,14 
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nucleotídeos.  
Ingredientes: soro de leite desmineralizado*, lactose, oleína de 
palma, leite desnatado*, maltodextrina, óleo de palmiste, 
galactooligossacarídeos, óleo de canola com baixo teor erúcico, 
sais minerais (citrato de cálcio, fosfato de potássio dibásico, 
fosfato de sódio dibásico, fosfato de cálcio dibásico, cloreto de 
cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de potássio, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio e selenato 
de sódio), óleo de milho, frutoolissacarídeos, óleo de peixe, 
vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetato de DL-alfa-tocoferila, D-
pantotenato de cálcio, nicotinamida, tiamina mononitrato, acetato 
de retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido N-pteroil-L-
glutâmico, filoquinona, D-biotina, colecalciferol e 
cianocobalamina), óleo de Mortierella alpina, L-fenilalanina, L-
histidina, nucleotídeos (citidina 5-monofosfato, sal dissódico de 
uridina 5 monofosfato, adenosina 5-monofosfato e sal dissódico 
de guanosina 5-monofosfato), emulsificante lecitina de soja e 
reguladores de acidez ácido cítrico e hidróxido de potássio. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO 
DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS - LATA COM 800 
GRAMAS.  

 
ATA SRP Nº 415/2020 
EMPRESA DETENTORA: VACCARIN & ALFF LTDA - ME 
CNPJ Nº 18.574.431/0001-27 
Item Código Descrição Marca UN Quantidade Valor unitário 

R$ 

6 40595 Fórmula infantil especial, a partir de 06 meses, para segurança 
na substituição da proteína animal. 100% proteína isolada de 
soja. Maltodextrina, proteína isolada de soja (fonte proteica), 
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, niacina, vitamina e, pantotenato 
de cálcio, vitamina a, vitamina b2, vitamina b6, vitamina b1, 
vitamina d, vitamina k, ácido fólico, biotina, vitamina b12), 
metionina, cloreto de colina, taurina, l-carnitina e regulador de 
acidez hidróxido de potássio. Não contendo glúten. Não 
contendo leite ou produtos lácteos - 800 gramas.    

DANONE UN 120,00 34,32 

7 54940 Fórmula infantil hipoalergênica devido à hidrólise parcial das 
proteínas do soro de leite, por ação da tripsina; contendo óleos 
vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, 
ferro e outros oligoelementos. Alimentação de lactentes no 
primeiro ano de vida, para prevenção da alergia alimentar - 800 
Gramas ou 02 latas de 400 gramas.  

DANONE UN 200,00 77,87 

 
 

Francisco Beltrão, 21 de maio de 2020. 
 

 
                              Nádia Ap. Dall Agnol                                      Antonio Carlos Bonetti 

Sistema de Registro de Preços - SRP           Secretário Municipal de Administração 
 

 


