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RESULTADO PROCESSO DE COLETA DE PREÇOS DE FORNECEDORES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL MANIPULADA DO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS. 

 

Aos 10 dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, o Instituto Sócrates Guanaes publicou em seu site 

(www.isgsaude.org), o chamamento do processo de coleta de preço nº 042/2018 para contratação de empresa 

especializada em fornecimento de nutrição parenteral manipulada para o Hospital Regional de São José dos 

Campos (HRSJC). 

Aberto o processo, fora recebido tempestivamente 1 (um) declínio e 3 (três) propostas: 

A empresa SOLUS SOLUÇÕES ESTÉRIES – EIRELI - EPP, inscrita sob o CNPJ nº 24.637.396/0001-40, declínou do processo em 26 
de outubro de 2018. 

A empresa PRO FÓRMULA QUIMIOTERAPICA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 07.028.603/0001-40, apresentou proposta com o 
valor descrito no mapa comparativo (ANEXO I), atendendo as exigências contidas no termo de referência. 

A empresa PHARMACIA ARTESANAL LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 53.440.939/0006-48, apresentou proposta com o valor 
descrito no mapa comparativo (ANEXO I), atendendo as exigências contidas no termo de referência. 

A empresa CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMOTERAPIA NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 
00.083.227/0001-48, apresentou proposta com o valor descrito no mapa comparativo (ANEXO I), atendendo as exigências 
contidas no termo de referência. 

Ato contínuo a empresa PRO FÓRMULA QUIMIOTERAPICA LTDA, foi classificada e restou vencedora do processo, pois ofertou 
o menor valor para prestação dos serviços, critério de julgamento contido no ítem 8 do termo de referência. 

Foi realizada consulta da empresa participante, CNPJ da empresa, no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS 

INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), sendo constatada sua aptidão em participar do processo. 

 

Nada mais a ser tratado, declara-se vencedora do processo de coleta de preços de serviços de serviços de 

fornecimento de nutrição parenteral manipulada para o Hospital Regional de São José dos Campos. 

 

São José dos Campos/SP, 30 de outubro de 2018. 
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