MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Processo n° 14.095/2016
Pregão Eletrônico nº. 01/2017
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Os itens do referido certame foi adjudicado pelo Pregoeiro Sr. Marco Aurélio Beck as empresas
participantes com valores unitários abaixo descriminados:
Item

Unid.

1

Pote 800
gramas

6

Sachê
com 92
gramas

16

Vidro
com
250 ml

17

Lata com
800
gramas

18

Lata 400
gramas

19

Mililitro

23

Frasco
com 200
ml

26

Mililitro

Descrição do Objeto
Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral
formulado com mix de proteínas. Presença de no mínimo 15%
de proteína isolada do soro do leite. Distribuição do VCT de
15 referência 16% proteína, carboidrato a partir de 56%,
100% de maltodextina e lipídeo a partir de 28%. Isento de
fibras. Sabor baunilha.
Dieta rica em aminoácidos de cadeia ramificada (AACR) e
baixo teor de aminoácidos aromáticos, hipercalórica,
permitindo um melhor manejo da encefalopatia hepática e
favorecendo a síntese proteica. Isenta de sacarose, lactose e
glúten. Indicações: pacientes com insuficiência hepática com
sinais de encefalopatia. Sabor: Baunilha
Fórmula modulo 100% lipídeo a base de TCM.
Referência: Nutri TCM, MCT, Trigliceril CM
Fórmula em pó com no mínimo de 50% de proteína isolada de
soja, rica em isoflavonas, nutricionalmente completa e
normocalorica na diluição padrão hipossódica isenta de
sacarose, lactose e gluten, que atenda IDR para vitaminas e
minerais em menos de 1500 calorias/ml. Com fibras solúveis e
insolúveis. Diluição instantânea.
Fórmula modulo 100% carboidrato e 100% maltodextrina de
boa digestibilidade, rápida absorção e baixa osmolaridade.
Não contém gluten
Suplemento rico em vitaminas e minerais e com excelente
perfil lipídico. Fórmula hiperproteica, com mínimo 16% de
proteína, e hipercalórica, acima de 2.4 calorias/ml. Com no
mínimo 80% de caseinato. Isenta de glúten. Indicações:
Desnutrição proteico-calórica, pacientes em risco nutricional,
pacientes debilitados com baixa ingestão de proteínas ou com
mobilidade limitada, pacientes em pré e pós-operatório,
pacientes geriátricos submetidos a cirurgias ortopédicas,
distúrbios neurológicos, pacientes graves em UTI, dieta
completa para pacientes oncológicos.
Fórmula Alimento para situações metabólicas especiais para
pacientes com função renal comprometida. Densidade calórica
mínimo de 1,5kcal/ml. Adequadas quantidades de vitaminas A
e D; contém carboidratos com baixo impacto glicêmico; baixo
teor de potássio, sódio e fósforo. Isenta de lactose e glúten.
Indicações: Insuficiência renal aguda ou crônica, como
suplemento para paciente renal dialisado.
Nutrição hiperproteica com aumento do aporte proteico da
dieta, em Pré e Pós Operatório, enriquecida com nutrientes
imunomoduladores como arginina, ácido graxos W3 e
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Marca

Valor Unitário

Trophic
Basic

R$ 48,00

Total
Nutrition
Hepato

R$ 18,40

MCT

R$ 59,90

Trophic Bio

R$ 54,20

Carbofor

R$ 24,30

Fresubin

R$ 0,06

HDmax

R$ 9,90

Easy Bag

R$ 0,07

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

nucleotideos. Indicações: pacientes pré e pós-operatório com
nutrição oral ou enteral (pela sonda de alimentação), evitando
riscos de deiscências anastomoticas, infecção cirúrgicas e que
aumentam a função de imunidade e defesas do organismo.
Alimento isento de lactose e glúten. Sua fórmula oferece a
partir de 20% de proteínas, sendo ela composta por EPA.
Itens acima: AT MORALES MUTRICIONAIS – EPP – CNPJ nº. 20.506.922/0001-82

Item

Unid.

3

Grama

4

Grama

8

Grama

9

Grama

Item

Unid.

2

Lata de
800
gamas

5

Lata
com
400
gramas

7

Lata
com
400
gramas

10

Lata
com
400
gramas

Descrição do Objeto

Marca

Fórmula infantil ou alimento para situações especiais
anti-regurgitação para lactantes com composição
específica para condições de refluxo gastresofágico
Própria
indicado para lactentes desde o nascimento até os 12
meses com sintomas de regurgitação e ou refluxo
gastroesofágico.
Fórmula láctea para recém-nascidos de baixo peso.
Própria
Fórmula infantil com ferro para lactantes a partir de 6
Própria
meses, com fibra.
Fórmula infantil 100% proteína isolada de soja com
Própria
ferro para lactantes. Isento de sacarose.
Itens acima: CRISTIAN A. DA COSTA – CNPJ nº. 10.362.443/0001-86

Valor
Unitário

R$ 0,039

R$ 0,079
R$ 0,029
R$ 0,049

Marca

Valor
Unitário

Nutri Enteral
Soya

R$ 55,00

Neocate LCP Support

R$ 114,71

Fórmula infantil com ferro para lactantes de 0 a 6 meses de
idade, com fibra.

Aptamil 1
Premium

R$ 13,25

Suplemento infantil hipercalórico com ótima oferta proteica,
adição de lcpufas e nucleotideos e uma mistura exclusiva de
prebióticos (gos/fos). Isenta de sacarose e glúten. Contém
lactose. Indicado em casos de cardiopatias congênitas, doença
pulmonar crônica, fibrose cística, paralisia cerebral, déficit de
crescimento, desnutrição, pré e pós-operatório. Faixa etária:
dieta nutricionalmente completa para crianças de 0 a 12 meses
(enteral) e até 18 meses (oral).

Danone

R$ 88,37

Descrição do Objeto
Fórmula em pó com no mínimo de 70% de proteína isolada de
soja, rica em isoflavonas, nutricionalmente completa e
normocalorica na diluição padrão hipossódica isenta de
sacarose, lactose e glúten, que atenda IDR para vitaminas e
minerais em menos de 1500 calorias/ml. Com 3 fontes de
lipídeos.
Fórmula de aminoácidos livres adequada as necessidades de
crianças desde o nascimento, sem segmentação. Alta absorção,
com mínimo risco de intolerância. Indicado para nutrição
enteral precoce/mínima em terapia intensiva neonatal e
pediátrica, transição de nutrição parenteral para enteral,
síndrome do intestino curto e outros disturbios absortivos
moderados a graves, alergia alimentar (ao leite de vaca, a soja,
a hidrolisados e a multiplas proteínas), com estado
nutricionalmente comprometido, placebo para diagnóstico de
alergia alimentar. Isento de sacarose, lactose, frutose,
galactose e proteína láctea. Com ARA e DHA e nucleotídeos.
Produto deve ter Registro no Ministério da Saúde.
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12

15

20

22

24

Lata
com
400
gramas

Dieta semi elementar e hipoalergênica a base de proteína
100% extensamente hidrolisada de soro do leite, TCM, óleos
Pregomin
R$ 93,35
vegetais, maltodextrina, nucleotíodeos e oligo elementos, Pepti Danone
isento de lactose e sacarose, frutose e glúten.
Alimento nutricionalmente completo, para uso via oral e/ou
Lata
enteral, indicado para crianças de 01 a 10 anos de idade, sem
Fortini pó sem
com
problemas de absorção e que necessitam de nutrição
sabor R$ 47,00
400
especializada para a recuperação e desenvolvimento do estado
Danone
gramas nutricional. Isento de lactose e glúten, possui máximo de 20%
de sacarose. Sem sabor.
Suplemento rico em vitaminas e minerais e com excelente
perfil lipídico. Fórmula hiperproteica, com mínimo 15% de
proteína, e hipercalórica. Isenta de glúten. Isento de sacarose e
lactose, sem sabor. Indicações: Desnutrição proteico-calórica,
Grama
Nutri enteral
pacientes em risco nutricional, pacientes debilitados com baixa
R$ 0,11
s
SF-Nutrimed
ingestão de proteínas ou com mobilidade limitada, pacientes
em pré e pós-operatório, pacientes geriátricos submetidos a
cirurgias ortopédicas, distúrbios neurológicos, pacientes
graves em UTI. Diluição instantânea.
Lata
Fórmula infantil especial isenta de lactose. 100% de leite de
Aptamil sem
com
vaca, óleos vegetais e maltodextrina (única fonte de
latose
R$ 20,65
400
carboidratos); e enriquecida com vitaminas, nucleotídeos,
proexpert
gramas minerais, ferro e outros oligoelementos.
Danone
Fórmula Alimento para situações metabólicas especiais para
pacientes com função renal comprometida. Densidade calórica
de no mínimo 1,8kcal/ml. Adequadas quantidades de
Frasco
vitaminas A e D; contém carboidratos com baixo impacto
Nutri Renal
com
R$ 18,50
glicêmico; baixo teor de potássio, sódio e fósforo. Isenta de
Nutrimed
200 ml
sacarose, lactose e glúten. Indicações: Insuficiência renal
aguda ou crônica, como suplemento para paciente renal
dialisado ou nutrição completa em tratamento conservador.
Itens acima: EMPÓRIO HOS. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ nº. 04.106.730/0001-22

Item

Unid.

13

Grama

27

Grama

28

Grama

Item

Unid.

14

Lata com
400
gramas

21

Lata com
400
gramas

Descrição do Objeto

Marca

Suplemento lácteo rico em cálcio, proteínas com no mínimo
SVILI
25 vitaminas e minerais, sem fibra.
Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral ou
oral, normocalórico na diluição padrão 1.0. Proteina mínimo
Abbott
15% do VCT. Isento de lactose e glúten. Diluição instantânea.
Espessante e gelificante para alimentos 100% carboidrato
isento de glúten, lactose e sacarose, sem alterar sabor e cheiro
Prolev
dos alimentos quentes e frios.
Itens acima: MFL DE GODOY EIRELI EPP – CNPJ nº. 11.087.601/0001-08
Descrição do Objeto
Alimento nutricionalmente completo, para uso via oral e/ou
enteral, indicado para crianças de 01 a 10 anos de idade, sem
problemas de absorção e que necessitam de nutrição
especializada para a recuperação e desenvolvimento do estado
nutricional. Isento de lactose e glúten, possui sacarose.
Diluição instantânea.
Alimento para situações metabólicas especiais para pacientes
com intolerância a glicose. Indicações: Diabetes tipo I e II,
Diabetes Gestacional, Síndrome Metabólica, intolerância a
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Valor
Unitário
R$ 0,04
R$ 0,15
R$ 0,14

Marca

Valor
Unitário

Pediasure

R$ 25,35

Glucema Pó

R$ 44,60
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glicose-400 ml. Densidade calórica 0,93 a 1,2 cal/ml.
Informações adicionais: *Perfil lipídico ideal de acordo com
ADA e NCEP. Controle glicêmico. Baixo teor de sódio. Com
no máximo 48% de carboidrato. Isento de lactose, sacarose e
glúten.
Itens acima: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ nº. 06.635.370/0001-81
Item

Unid.

Frasco
com 200
ml

25

31

Nutrição hiperproteica - Aumento do aporte proteico da dieta.
Especialmente desenvolvida para pacientes com necessidade
de auxilio na cicatrização de Escaras (Úlceras de Pressão ou
Decúbito) Indicações: pacientes com problemas de
cicatrização de feridas gerais, incluindo úlceras por pressão
(escaras, úlceras de decúbito). Auxilia no processo de
cicatrização e ainda fornece imunomoduladores, que
aumentam a função de imunidade e defesas do organismo.
Alimento isento de lactose e gluten. Sua fórmula oferece 30%
de proteinas, zinco, vitamina C e selênio.
Fórmula infantil 100% proteína isolada de soja com ferro para
lactantes a partir do 6º mês. Isento de sacarose.

Marca

Valor
Unitário

Cubiutan
Danone

R$ 20,95

Lata com
Apitamil soja 2
800
R$ 69,00
Danone
gramas
Itens acima: MEDICAM – MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA – EPP – CNPJ nº. 59.682.625/0001-23

Item

Unid.

11

Lata com
430
gramas

29

Item
30

Descrição do Objeto

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Fórmula à base de peptídeos, parcialmente hidrolisada com no
máximo 50% de carboidrato, para recuperação nutricional de
Nestle
R$ 183,00
pacientes em situações metabólicas especiais, isenta de glúten,
colesterol e lactose, com proteína de alta qualidade.
Nutrição completa altamente especializada para pacientes com
Doença de crohn. Isento de glúten, colesterol e lactose.
Lata com Distribuição calórica: Proteínas: 14% (100% caseinato de
400
potássio obtido do leite da vaca). Carboidrato: 44% (72%
Nestle
R$ 444,00
gramas
polissacarídeos e 28% sacarose) Gorduras: 42% (56% gordura
láctea, 26% TCM, 14% óleo de milho e 4% lecitina).
Osmolalidade: 310mOsm/kg de água.
Itens acima: N1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA ME – CNPJ nº. 19.921.492/0001-86
Unid.

Descrição do Objeto

Marca

Lata
Fórmula infantil com ferro para lactantes de 0 a 6 meses de
com
idade, sem fibra, com DHA e ARA.
Danone
400
gramas
Itens acima: J.M.M Paula Garcia Distribuidora – ME – CNPJ nº. 20.740.314/0001-38

Porto Ferreira, 20 de fevereiro de 2017.
Marco Aurelio Beck
Pregoeiro
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Valor
Unitário
R$ 23,45

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Divisão de Suprimentos
Praça Cornélio Procópio, 90 - Estado de São Paulo
Fones: (0**19) 3589-5246

CNPJ: 45.339.363/0001-94
Processo nº. 14.095/2016
Pregão Eletrônico nº. 01/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por
delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos
elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, considerando a inexistência de recurso
contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 e após
realização de Diligência de preço para o item 2, onde se comprova o valor proposto pela empresa detentora da
melhor oferta é que, HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº.
80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº. 10.520/02, acolhendo o julgamento do
Pregoeiro, Sr. Marco Aurélio Beck, para as empresas abaixo discriminadas.
Item

Unid.

1

Pote 800
gramas

6

Sachê
com 92
gramas

16

Vidro
com
250 ml

17

Lata com
800
gramas

18

Lata 400
gramas

Descrição do Objeto
Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral
formulado com mix de proteínas. Presença de no mínimo 15%
de proteína isolada do soro do leite. Distribuição do VCT de 15
referência 16% proteína, carboidrato a partir de 56%, 100% de
maltodextina e lipídeo a partir de 28%. Isento de fibras. Sabor
baunilha.
Dieta rica em aminoácidos de cadeia ramificada (AACR) e
baixo teor de aminoácidos aromáticos, hipercalórica,
permitindo um melhor manejo da encefalopatia hepática e
favorecendo a síntese proteica. Isenta de sacarose, lactose e
glúten. Indicações: pacientes com insuficiência hepática com
sinais de encefalopatia. Sabor: Baunilha
Fórmula modulo 100% lipídeo a base de TCM.
Referência: Nutri TCM, MCT, Trigliceril CM
Fórmula em pó com no mínimo de 50% de proteína isolada de
soja, rica em isoflavonas, nutricionalmente completa e
normocalorica na diluição padrão hipossódica isenta de
sacarose, lactose e gluten, que atenda IDR para vitaminas e
minerais em menos de 1500 calorias/ml. Com fibras solúveis e
insolúveis. Diluição instantânea.
Fórmula modulo 100% carboidrato e 100% maltodextrina de
boa digestibilidade, rápida absorção e baixa osmolaridade. Não
contém gluten
-1-

Marca

Valor
Unitário

Trophic
Basic

R$ 48,00

Total
Nutrition
Hepato

R$ 18,40

MCT

R$ 59,90

Trophic
Bio

R$ 54,20

Carbofor

R$ 24,30

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Divisão de Suprimentos
Praça Cornélio Procópio, 90 - Estado de São Paulo
Fones: (0**19) 3589-5246

CNPJ: 45.339.363/0001-94

19

23

26

Item

Suplemento rico em vitaminas e minerais e com excelente
perfil lipídico. Fórmula hiperproteica, com mínimo 16% de
proteína, e hipercalórica, acima de 2.4 calorias/ml. Com no
mínimo 80% de caseinato. Isenta de glúten. Indicações:
Desnutrição proteico-calórica, pacientes em risco nutricional,
Mililitro
Fresubin
R$ 0,06
pacientes debilitados com baixa ingestão de proteínas ou com
mobilidade limitada, pacientes em pré e pós-operatório,
pacientes geriátricos submetidos a cirurgias ortopédicas,
distúrbios neurológicos, pacientes graves em UTI, dieta
completa para pacientes oncológicos.
Fórmula Alimento para situações metabólicas especiais para
pacientes com função renal comprometida. Densidade calórica
Frasco
mínimo de 1,5kcal/ml. Adequadas quantidades de vitaminas A
com 200 e D; contém carboidratos com baixo impacto glicêmico; baixo
HDmax
R$ 9,90
ml
teor de potássio, sódio e fósforo. Isenta de lactose e glúten.
Indicações: Insuficiência renal aguda ou crônica, como
suplemento para paciente renal dialisado.
Nutrição hiperproteica com aumento do aporte proteico da
dieta, em Pré e Pós Operatório, enriquecida com nutrientes
imunomoduladores como arginina, ácido graxos W3 e
nucleotideos. Indicações: pacientes pré e pós-operatório com
Mililitro nutrição oral ou enteral (pela sonda de alimentação), evitando Easy Bag
R$ 0,07
riscos de deiscências anastomoticas, infecção cirúrgicas e que
aumentam a função de imunidade e defesas do organismo.
Alimento isento de lactose e glúten. Sua fórmula oferece a
partir de 20% de proteínas, sendo ela composta por EPA.
Itens acima: AT MORALES MUTRICIONAIS – EPP – CNPJ nº. 20.506.922/0001-82

Unid.

3

Grama

4

Grama

8

Grama

9

Grama

Descrição do Objeto

Marca

Fórmula infantil ou alimento para situações especiais antiregurgitação para lactantes com composição específica para
condições de refluxo gastresofágico indicado para lactentes Nan - AR
desde o nascimento até os 12 meses com sintomas de
regurgitação e ou refluxo gastroesofágico.
Fórmula láctea para recém-nascidos de baixo peso.
Pre-Nan
Fórmula infantil com ferro para lactantes a partir de 6 meses,
Nan –
com fibra.
comfor2
Fórmula infantil 100% proteína isolada de soja com ferro para
Nan-soy
lactantes. Isento de sacarose.
Itens acima: CRISTIAN A. DA COSTA – CNPJ nº. 10.362.443/0001-86
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Valor
Unitário
R$ 0,039
R$ 0,079
R$ 0,029
R$ 0,049

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Divisão de Suprimentos
Praça Cornélio Procópio, 90 - Estado de São Paulo
Fones: (0**19) 3589-5246

CNPJ: 45.339.363/0001-94
Item

2

5

7

10

12

15

20

Unid.

Descrição do Objeto

Marca

Fórmula em pó com no mínimo de 70% de proteína isolada de
soja, rica em isoflavonas, nutricionalmente completa e
Lata de
Nutri
normocalorica na diluição padrão hipossódica isenta de
800
Enteral
sacarose, lactose e glúten, que atenda IDR para vitaminas e
gamas
Soya
minerais em menos de 1500 calorias/ml. Com 3 fontes de
lipídeos.
Fórmula de aminoácidos livres adequada as necessidades de
crianças desde o nascimento, sem segmentação. Alta absorção,
com mínimo risco de intolerância. Indicado para nutrição
enteral precoce/mínima em terapia intensiva neonatal e
pediátrica, transição de nutrição parenteral para enteral,
Lata com
Neocate
síndrome do intestino curto e outros disturbios absortivos
400
LCP moderados a graves, alergia alimentar (ao leite de vaca, a soja, a
gramas
Support
hidrolisados e a multiplas proteínas), com estado
nutricionalmente comprometido, placebo para diagnóstico de
alergia alimentar. Isento de sacarose, lactose, frutose, galactose
e proteína láctea. Com ARA e DHA e nucleotídeos. Produto
deve ter Registro no Ministério da Saúde.
Lata com
Fórmula infantil com ferro para lactantes de 0 a 6 meses de Aptamil 1
400
idade, com fibra.
Premium
gramas
Suplemento infantil hipercalórico com ótima oferta proteica,
adição de lcpufas e nucleotideos e uma mistura exclusiva de
prebióticos (gos/fos). Isenta de sacarose e glúten. Contém
Lata com
lactose. Indicado em casos de cardiopatias congênitas, doença
400
Danone
pulmonar crônica, fibrose cística, paralisia cerebral, déficit de
gramas
crescimento, desnutrição, pré e pós-operatório. Faixa etária:
dieta nutricionalmente completa para crianças de 0 a 12 meses
(enteral) e até 18 meses (oral).
Dieta semi elementar e hipoalergênica a base de proteína 100%
Lata com
Pregomin
extensamente hidrolisada de soro do leite, TCM, óleos vegetais,
400
Pepti
maltodextrina, nucleotíodeos e oligo elementos, isento de
gramas
Danone
lactose e sacarose, frutose e glúten.
Alimento nutricionalmente completo, para uso via oral e/ou
enteral, indicado para crianças de 01 a 10 anos de idade, sem
Lata com
Fortini pó
problemas de absorção e que necessitam de nutrição
400
sem sabor
especializada para a recuperação e desenvolvimento do estado
gramas
- Danone
nutricional. Isento de lactose e glúten, possui máximo de 20%
de sacarose. Sem sabor.
Suplemento rico em vitaminas e minerais e com excelente perfil
lipídico. Fórmula hiperproteica, com mínimo 15% de proteína,
Nutri
e hipercalórica. Isenta de glúten. Isento de sacarose e lactose,
Gramas
enteral SFsem sabor. Indicações: Desnutrição proteico-calórica, pacientes
Nutrimed
em risco nutricional, pacientes debilitados com baixa ingestão
de proteínas ou com mobilidade limitada, pacientes em pré e
-3-

Valor
Unitário

R$ 55,00

R$ 114,71

R$ 13,25

R$ 88,37

R$ 93,35

R$ 47,00

R$ 0,11

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Divisão de Suprimentos
Praça Cornélio Procópio, 90 - Estado de São Paulo
Fones: (0**19) 3589-5246

CNPJ: 45.339.363/0001-94

22

24

pós-operatório, pacientes geriátricos submetidos a cirurgias
ortopédicas, distúrbios neurológicos, pacientes graves em UTI.
Diluição instantânea.
Fórmula infantil especial isenta de lactose. 100% de leite de Aptamil
Lata com
vaca, óleos vegetais e maltodextrina (única fonte de sem latose
400
R$ 20,65
carboidratos); e enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, proexpert
gramas
minerais, ferro e outros oligoelementos.
Danone
Fórmula Alimento para situações metabólicas especiais para
pacientes com função renal comprometida. Densidade calórica
de no mínimo 1,8kcal/ml. Adequadas quantidades de vitaminas
Frasco
Nutri
A e D; contém carboidratos com baixo impacto glicêmico;
com 200
Renal
R$ 18,50
baixo teor de potássio, sódio e fósforo. Isenta de sacarose,
ml
Nutrimed
lactose e glúten. Indicações: Insuficiência renal aguda ou
crônica, como suplemento para paciente renal dialisado ou
nutrição completa em tratamento conservador.
Itens acima: EMPÓRIO HOS. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ nº. 04.106.730/0001-22

Item

Unid.

13

Grama

27
28

Item

14

21

Descrição do Objeto

Marca

Suplemento lácteo rico em cálcio, proteínas com no mínimo 25
SVILI
vitaminas e minerais, sem fibra.
Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral ou
Grama oral, normocalórico na diluição padrão 1.0. Proteina mínimo
Abbott
15% do VCT. Isento de lactose e glúten. Diluição instantânea.
Espessante e gelificante para alimentos 100% carboidrato isento
Grama de glúten, lactose e sacarose, sem alterar sabor e cheiro dos
Prolev
alimentos quentes e frios.
Itens acima: MFL DE GODOY EIRELI EPP – CNPJ nº. 11.087.601/0001-08
Unid.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário
R$ 0,04
R$ 0,15
R$ 0,14

Valor
Unitário

Alimento nutricionalmente completo, para uso via oral e/ou
enteral, indicado para crianças de 01 a 10 anos de idade, sem
Lata com
problemas de absorção e que necessitam de nutrição
400
Pediasure
R$ 25,35
especializada para a recuperação e desenvolvimento do estado
gramas
nutricional. Isento de lactose e glúten, possui sacarose.
Diluição instantânea.
Alimento para situações metabólicas especiais p/pacientes com
intolerância a glicose. Indicações: Diabetes tipo I e II, Diabetes
Lata com Gestacional, Síndrome Metabólica, intolerância a glicose-400
Glucema
400
ml. Densidade calórica 0,93 a 1,2 cal/ml. Informações
R$ 44,60
Pó
gramas adicionais: *Perfil lipídico ideal de acordo com ADA e NCEP.
Controle glicêmico. Baixo teor de sódio. Com no máximo 48%
de carboidrato. Isento de lactose, sacarose e glúten.
Itens acima: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ nº. 06.635.370/0001-81
-4-

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Divisão de Suprimentos
Praça Cornélio Procópio, 90 - Estado de São Paulo
Fones: (0**19) 3589-5246

CNPJ: 45.339.363/0001-94
Item

Unid.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Nutrição hiperproteica - Aumento do aporte proteico da dieta.
Especialmente desenvolvida p/pacientes c/necessidade de
auxilio na cicatrização de Escaras (Úlceras de Pressão ou
Frasco Decúbito) Indicações: pacientes c/problemas de cicatrização de
Cubiutan
25
com 200 feridas gerais, incluindo úlceras por pressão (escaras, úlceras de
R$ 20,95
Danone
ml
decúbito). Auxilia no processo de cicatrização e ainda fornece
imunomoduladores, que aumentam a função de imunidade e
defesas do organismo. Alimento isento de lactose e gluten. Sua
fórmula oferece 30% de proteinas, zinco, vitamina C e selênio.
Lata 800 Fórmula infantil 100% proteína isolada de soja com ferro para Apitamil
31
R$ 69,00
gramas lactantes a partir do 6º mês. Isento de sacarose.
soja 2
Itens acima: MEDICAM – MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA – EPP – CNPJ nº. 59.682.625/0001-23
Item

Unid.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Fórmula à base de peptídeos, parcialmente hidrolisada com no
Lata com
máximo 50% de carboidrato, para recuperação nutricional de
11
430
Nestle
R$ 183,00
pacientes em situações metabólicas especiais, isenta de glúten,
gramas
colesterol e lactose, com proteína de alta qualidade.
Nutrição completa altamente especializada para pacientes com
Doença de crohn. Isento de glúten, colesterol e lactose.
Lata com Distribuição calórica: Proteínas: 14% (100% caseinato de
29
400
potássio obtido do leite da vaca). Carboidrato: 44% (72%
Nestle
R$ 444,00
gramas polissacarídeos e 28% sacarose) Gorduras: 42% (56% gordura
láctea, 26% TCM, 14% óleo de milho e 4% lecitina).
Osmolalidade: 310m Osm/kg de água.
Itens acima: N1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA ME – CNPJ nº. 19.921.492/0001-86
Item
30

Unid.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Lata 400 Fórmula infantil com ferro para lactantes de 0 a 6 meses de
Danone
R$ 23,45
gramas idade, sem fibra, com DHA e ARA.
Itens acima: J.M.M Paula Garcia Distribuidora – ME – CNPJ nº. 20.740.314/0001-38

Autorizando a convocação dos adjudicatários para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 20 de fevereiro de 2016.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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