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Ofício nº 020/2021 – PMC  

Cametá, 27 de janeiro de 2021.      

A Sua Senhoria o Senhor 

BRUNO MENDES CARMONA 

Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP 

Rua Oliveira Belo nº 395, Umarizal, Belém/PA 

 

Assunto: Adesão à ARP nº 101/2020. Aquisição de fórmulas e alimentos infantis. 

 

  Senhor Presidente, 

 Ante a necessidade de garantir uma célere resposta à diversas demandas da Secretaria 

de Saúde do Município de Cametá, especialmente no que tange ao fornecimento de fórmulas 

especiais à diversas crianças assistidas pela rede de saúde municipal, vimos solicitar vossa 

autorização para a adesão à ARP nº 101/2020 gerenciada por esta FSCMP. 

 A referida ata está em plena vigência e os quantitativos demandados por esta 

municipalidade estão dentro do limite de adesão constante em sua cláusula nona, conforme 

tabela abaixo 
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08 Leite, fórmula especial PREGOMIN PEPTI 

(EQUIVALENTE, SIMILAR OU SUPERIOR). 

Fórmula infantil semi-elemntar e hipoalérgica 

com ferro para alergia à proteína do leite de 

vaca, de soja ou intolerância e lactose com 

proteína hidroalisada. 

Lata 300 

09 Leite, fórmula especial NEOCATE LCP, 

(EQUIVALENTE, SIMILAR OU SUPERIOR). 

Fórmula infantil, hipoalérgico elementar para 

lactantes e crianças nutricionalmente completa 

com aminoácidos livres acrescida de ferro. 

Lata 240 

11 Leite, fórmula especial (NEO ADVANCE 

(EQUIVALENTE, SIMILAR OU SUPERIOR). 

Fórmula infantil, hipoalérgico elementar para 

lactantes e crianças nutricionalmente completa 

com aminoácidos livres acrescida de cromo e 

molibdênio. 

Lata 96 

14 Leite, fórmula especial (MILNUTRI 

COMPLETE) (EQUIVALENTE, SIMILAR 

OU SUPERIOR). Suplemento alimentar 

Infantil: para crianças a partir de 01 ano de 

idade, de alto valor proteico, enriquecido com 

vitaminas e minerais, isento de sacarose com 

fibra e prebio1, sabores chocolate, baunilha e 

morango, embalado em latas de flandres ou 

alumínio isenta de ferrugem, resistentes. 

Lata 200 
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20 Leite, fórmula especial (APTAMIL SOJA 1) 

(EQUIVALENTE, SIMILAR OU SUPERIOR). 

Fórmula infantil à base de proteína isolada de 

soja para crianças de 0 a 6 meses. Isenta de 

lactose 

Lata 150 

 

 Para fins de celeridade processual, solicitamos que a resposta desta solicitação seja 

enviada ao seguinte endereço de e-mail: licitacaopmcameta21@gmail.com 

 Agradeço antecipadamente a cooperação ao tempo em que estou à disposição para 

quaisquer esclarecimentos necessários. 

  Atenciosamente, 

 

 

 

VICTOR CORREA CASSIANO 

Prefeito Municipal de Cametá 
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