PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
Praça Cel. Flávio Fernandes, 204, centro, CEP 37.405-000
Monsenhor Paulo – MG - Telefax: (35) 3263-1322

RETIFICAÇÃO Nº 01
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: Menor Preço por Item
O MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO, através de seu Pregoeiro torna público
RETIFICAÇÃO referente ao edital do pregão para fornecimento de leite e suplemento
alimentar, de acordo com as especificações constantes deste edital e seus anexos, conforme
segue:

- Fica alterado o Anexo III - Termo de Referência: Planilha de especificação.
ITEM

01
(Cota
para
EM ou
EPP)

02

03
(Cota
para
ME ou
EPP)

DESCRIÇÃO
Fórmula
infantil
de
partida
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses
com proteínas lácteas, adicionada de
prebióticos, óleos vegetais, enriquecida com
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e
outros
oligoelementos,
atendendo
as
recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do prazo
de validade. Lata de 800gr.
Fórmula
infantil
de
partida
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses
com proteínas lácteas, adicionada de
prebióticos, óleos vegetais, enriquecida com
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e
outros
oligoelementos,a
tendendo
as
recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do prazo
de validade. Lata de 800gr.
Fórmula
infantil
de
seguimento
Fórmula infantil para lactentes de 6 a 12
meses com proteínas lácteas, óleos vegetais,
enriquecida com vitaminas, nucleotídeos,
minerais, ferro e outros oligoelementos,
atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo
80% do prazo de validade. Lata de 800gr.

UN QTD

Vlr un

Vlr total

LA

145

R$ 140,25 R$ 20.336,25

LA

435

R$ 140,25 R$ 61.008,75

LA

145

R$ 151,77 R$ 22.006,65
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Fórmula
infantil
de
seguimento
Fórmula infantil para lactentes de 6 a 12
meses com proteínas lácteas, óleos vegetais,
enriquecida com vitaminas, nucleotídeos,
04
LA
minerais, ferro e outros oligoelementos,
atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo
80% do prazo de validade. Lata de 800gr.
Fórmula infantil indicada para lactentes a
partir
do
décimo
mês
de
vida
Contém prebióticos e DHA. Leite em pó
parcialmente desnatado, lactose, óleos
vegetais, maltodextrina, soro de proteína do
leite,
galactooligossacarídeo,
frutooligossacarídeo, xarope de glucose, carbonato
de cálcio, óleo de peixe, vitamina C, sulfato
de ferro, caseinato de cálcio, inosito sulfato
05
de zinco, fosfato de potássio dibásico, L(Cota
carnitinagluconato cúprico, fosfato de cálcio,
para
LA
D- pantotenato de cálcio, nicotinamida,
ME ou
ascorbil palmitato, vitamina A, vitamina E,
EPP)
Vitamina B1, Vitamina B6, sulfato de
manganês, vitamina B2, iodeto de potássio,
ácido fólico, vitamina K, selenito de sódio,
vitamina D3, biotina, emulsificantes lecitina,
nomo
e
diglicerídeos,
aromatizante.
Atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo
80% do prazo de validade. Lata de 800gr.APTAMIL 3
Fórmula infantil indicada para lactentes a
partir
do
décimo
mês
de
vida
Contém prebióticos e DHA. Leite em pó
parcialmente desnatado, lactose, óleos
vegetais, maltodextrina, soro de proteína do
leite,
galactooligossacarídeo,
frutooligossacarídeo, xarope de glucose, carbonato
de cálcio, óleo de peixe, vitamina C, sulfato
de ferro, caseinato de cálcio, inosito sulfato
06
de zinco, fosfato de potássio dibásico, L- LA
carnitinagluconato cúprico, fosfato de cálcio,
D- pantotenato de cálcio, nicotinamida,
ascorbil palmitato, vitamina A, vitamina E,
Vitamina B1, Vitamina B6, sulfato de
manganês, vitamina B2, iodeto de potássio,
ácido fólico, vitamina K, selenito de sódio,
vitamina D3, biotina, emulsificantes lecitina,
nomo
e
diglicerídeos,
aromatizante.
Atendendo as recomendações do Codex

435

R$ 151,77 R$ 66.019,95

72

R$ 163,28 R$ 11.756,16

218

R$ 163,28 R$ 35.595,04
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07
(Cota
para
ME ou
EPP)

08

09
(Cota
para
ME ou
EPP)

10

11
(Cota
para
ME ou
EPP0

Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo
80% do prazo de validade. Lata de 800gr.APTAMIL 3.
Fórmula infantil para situação metabólica
Fórmula especial para nutrição enteral ou oral
formulado para condições de refluxo gástrico,
atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo
80% do prazo de validade. Lata de 800gr.
Fórmula infantil para situação metabólica
Fórmula especial para nutrição enteral ou oral
formulado para condições de refluxo gástrico,
atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo
80% do prazo de validade. Lata de 800gr.
Fórmula
infantil
semi-elementar
Fórmula infantil para lactentes à base de
proteína do leite hidrolisada, hipoalergênico,
contendo maltodextrina, lactose, enriquecido
com
vitaminasm,
ferro
e
outros
oligoelementos, atendendo as recomendações
do Codex Alimentarius FAO/OMS, com
DHA, ARA e prebióticos. Com no mínimo
80% do prazo de validade. Lata de 800gr.
Fórmula
infantil
semi-elementar
Fórmula infantil para lactentes à base de
proteína do leite hidrolisada, hipoalergênico,
contendo maltodextrina, lactose, enriquecido
com
vitaminasm,
ferro
e
outros
oligoelementos, atendendo as recomendações
do Codex Alimentarius FAO/OMS, com
DHA, ARA e prebióticos. Com no mínimo
80% do prazo de validade. Lata de 800gr.
Fórmula
infantil
de
partida
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses
com proteínas lácteas, adicionada de
prebióticos, óleos vegetais, enriquecida com
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e
outros
oligoelementos,
atendendo
as
recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do prazo
de validade. Lata de 800gr.

LA

72

R$ 155,95 R$ 11.228,40

LA

218

R$ 155,95 R$ 33.997,10

LA

72

R$ 162,23 R$ 11.680,56

LA

218

R$ 162,23 R$ 35.366,14

LA

110

R$ 162,23 R$ 17.845,30
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12

13
(Cota
para
ME ou
EPP)

14

15
(Cota
para
Me ou
EPP)

16

Fórmula
infantil
de
partida
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses
com proteínas lácteas, adicionada de
prebióticos, óleos vegetais, enriquecida com
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e
outros
oligoelementos,
atendendo
as
recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do prazo
de validade. Lata de 800gr.
Fórmula
infantil
de
seguimento
Fórmula infantil para lactentes de 06 a 12
meses, com proteínas lácteas, óleos vegetais,
enriquecida com vitaminas, nucleotídeos,
minerais, ferro e outros oligoelementos.
Atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo
80% do prazo de validade.
Fórmula
infantil
de
seguimento
Fórmula infantil para lactentes de 06 a 12
meses, com proteínas lácteas, óleos vegetais,
enriquecida com vitaminas, nucleotídeos,
minerais, ferro e outros oligoelementos.
Atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo
80% do prazo de validade.
Fórmula infantil para situação metabólica
Fórmula especial para nutrição enteral ou oral
formulada para condições de refluxo gástrico,
atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo 80
% do prazo de validade.- NAM AR
Fórmula infantil para situação metabólica
Fórmula especial para nutrição enteral ou oral
formulada para condições de refluxo gástrico,
atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo 80
% do prazo de validade.- NAM AR.

LA

330

R$ 162,23 R$ 53.535,90

LA

110

R$ 151,77 R$ 16.694,70

LA

330

R$ 151,77 R$ 50.084,10

LA

72

R$ 155,95 R$ 11.228,40

LA

218

R$ 155,95 R$ 33.997,10
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17
(Cota
para
ME ou
EPP)

18

19
(Cota
para
ME ou
EPP)

20

Fórmula
infantil
semi-elementar
Fórmula infantil para lactentes e crianças que
apresentem alergia à proteína do leite de vaca
e/ou7 de soja, distúrbios absortivos ou outras
condições clínicas que requerem terapia
nutricional
com
dieta
ou
fórmula
semielementar e hipoalergênica à base de
proteína extensamente hidrolisada de soro do
leite, TCM, óleos vegetais, de Mortierella
alpina e de peixe; maltodextrina, vitaminas,
minerais, nucleotídeos e oligoelementos.
Isento de lactose, sacarose, frutose e glúten.
Apresenta baixa osmolaridade, ótima
tolerabilidade e aceitação. Com no mínimo
80% do prazo de validade.- PREGOMIN
PEPTI
Fórmula
infantil
semi-elementar
Fórmula infantil para lactentes e crianças que
apresentem alergia à proteína do leite de vaca
e/ou7 de soja, distúrbios absortivos ou outras
condições clínicas que requerem terapia
nutricional
com
dieta
ou
fórmula
semielementar e hipoalergênica à base de
proteína extensamente hidrolisada de soro do
leite, TCM, óleos vegetais, de Mortierella
alpina e de peixe; maltodextrina, vitaminas,
minerais, nucleotídeos e oligoelementos.
Isento de lactose, sacarose, frutose e glúten.
Apresenta baixa osmolaridade, ótima
tolerabilidade e aceitação. Com no mínimo
80% do prazo de validade.- PREGOMIN
PEPTI
Suplemento nutricional oral em pó formulado
com nutrientes essenciais para os idosos
como ACT3, que é uma combinação única de
proteínas (40gr), cálcio (480mg) e vitamina D
(11ug) que atua na redução de quedas e
fraturas. Com componente que contribui para
o equilíbrio da flora intestinal. Sabores
diversos. Exemplo do produto: Nutrem
Sênior. Lata de 370gr.
Suplemento nutricional oral em pó formulado
com nutrientes essenciais para os idosos
como ACT3, que é uma combinação única de
proteínas (40gr), cálcio (480mg) e vitamina D
(11ug) que atua na redução de quedas e
fraturas. Com componente que contribui para
o equilíbrio da flora intestinal. Sabores
diversos. Exemplo do produto: Nutrem

LA

72

R$ 162,23 R$ 11.680,56

LA

218

R$ 162,23 R$ 35.366,14

LA

50

R$ 141,30 R$ 7.065,00

LA

150

R$ 141,30 R$ 21.195,00
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Sênior. Lata de 370gr.

21
(Cota
para
ME ou
EPP)

22

23
(Cota
para
ME ou
EPP)

24

25
(Cota
para
ME ou
EPP)

Suplemento nutricional oral em pó composto
por 100% leite em pó desnatado, 40%
maltodextrina,
60%
lactose,
frotooligossacarídeos, 100% gordura láctea,
30% inulina, 70% FOS, minerais, vitaminas,
emulsificante lecitina de soja e aromatizante.
É isento de colesterol e lactose. Sabores.
Exemplo do produto: Nutren Active. Lata de
400gr.
Suplemento nutricional oral em pó composto
por 100% leite em pó desnatado, 40%
maltodextrina,
60%
lactose,
frotooligossacarídeos, 100% gordura láctea,
30% inulina, 70% FOS, minerais, vitaminas,
emulsificante lecitina de soja e aromatizante.
É isento de colesterol e lactose. Sabores.
Exemplo do produto: Nutren Active. Lata de
400gr.
Suplemento nutricional em pó composto
pelos seguintes nutrientes: cálcio, ferro,
magnésio, zinco, cobre, manganês, iodo,
molibdênio, cromo, potássio, cloreto, selênio,
fósforo, vitamina A, vitamina C, vitamina D,
vitamina E, vitamina K, vitamina B1,
vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5,
vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9,
vitamina B12 e colina. Sabores diversos.
Exemplo do produto: Ensure. Lata 400gr.
Suplemento nutricional em pó composto
pelos seguintes nutrientes: cálcio, ferro,
magnésio, zinco, cobre, manganês, iodo,
molibdênio, cromo, potássio, cloreto, selênio,
fósforo, vitamina A, vitamina C, vitamina D,
vitamina E, vitamina K, vitamina B1,
vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5,
vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9,
vitamina B12 e colina. Sabores diversos.
Exemplo do produto: Ensure. Lata 400gr.
Suplemento nutricional oral ou em pó para
crianças a partir de 1 ano de idade,
nutricionalmente completo e rico em
vitaminas e minerais. Indicado para crianças
em risco nutricional, desnutridas ou com
desaceleração do crescimento; com doenças
crônicas. Pode ser adicionado diretamente
nos alimentos. Isento de lactose. Não contém
glúten. Sabores diversos. Exemplo do

LA

50

R$ 88,97

R$ 4.448,50

LA

150

R$ 88,97 R$ 13.345,50

LA

50

R$ 93,15

LA

150

R$ 93,15 R$ 13.972,50

LA

50

R$ 109,90 R$ 5.495,00

R$ 4.657,50
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produto: Fortini. Lata de 400gr.

26

27
(Cota
para
ME ou
EPP)

28

29
(Cota
para
ME ou
EPP)

Suplemento nutricional oral ou em pó para
crianças a partir de 1 ano de idade,
nutricionalmente completo e rico em
vitaminas e minerais. Indicado para crianças
em risco nutricional, desnutridas ou com
desaceleração do crescimento; com doenças
crônicas. Pode ser adicionado diretamente
nos alimentos. Isento de lactose. Não contém
glúten. Sabores diversos. Exemplo do
produto: Fortini. Lata de 400gr.
Alimento para nutrição enteral ou oralfórmula líquida nutricionalmente completa,
normocalórica 91,2 kcl/ml), normoprotéica
(28%) à base de proteína de soja, isenta de
sacarose, lactose e glúten. Fonte de proteína70&proteína isolada de soja. Carboidrato:
maltodextrina. Fonte de lipídios: óleos
vegetais. Exemplo de produto: Nutri Enteral
Soya, Isosource Soya. Frasco de 1 litro.
Alimento para nutrição enteral ou oralfórmula líquida nutricionalmente completa,
normocalórica 91,2 kcl/ml), normoprotéica
(28%) à base de proteína de soja, isenta de
sacarose, lactose e glúten. Fonte de proteína70&proteína isolada de soja. Carboidrato:
maltodextrina. Fonte de lipídios: óleos
vegetais. Exemplo de produto: Nutri Enteral
Soya, Isosource Soya. Frasco de 1 litro.
Alimento nutricional para pacientes em
tratamento de câncer- água desmineralizada,
proteínas lácteas, xarope de glicose, sacarose,
óleos vegetais, fibras alimentares, óleo de
peixe, citrato de potássio, cloreto de sódio,
fosfato de magnésio dibásico, citrato de
sódio, mistura de carotenóides, cloreto de
colina, vitamina C, taurina, vitamina E, Lcarnitina, lactato ferroso, sulfato de
manganês, gluconato de cobre, vitamina B6,
D- pantotenato de cálcio, ácido fólico, Dbiotina, cloreto de cromo, vitamina D, B12,
B1, molibdato de sódio, fluoreto de sódio,
vitamina B2, iodato de potássio, vitamina K,
aromatizantes, regulador de acidez. Exemplo
do produto: Forticare. Frasco com 125ml.

LA

150

R$ 109,90 R$ 16.485,00

LT

250

R$ 40,82 R$ 10.205,00

LT

750

R$ 40,82 R$ 30.615,00

UN

365

R$ 54,43 R$ 19.866,95
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Alimento nutricional para pacientes em
tratamento de câncer- água desmineralizada,
proteínas lácteas, xarope de glicose, sacarose,
óleos vegetais, fibras alimentares, óleo de
peixe, citrato de potássio, cloreto de sódio,
fosfato de magnésio dibásico, citrato de
sódio, mistura de carotenóides, cloreto de
colina, vitamina C, taurina, vitamina E, L30
UN 1.095 R$ 54,43 R$ 59.600,85
carnitina, lactato ferroso, sulfato de
manganês, gluconato de cobre, vitamina B6,
D- pantotenato de cálcio, ácido fólico, Dbiotina, cloreto de cromo, vitamina D, B12,
B1, molibdato de sódio, fluoreto de sódio,
vitamina B2, iodato de potássio, vitamina K,
aromatizantes, regulador de acidez. Exemplo
do produto: Forticare. Frasco com 125ml.
Alimento nutricional- suplemento em pó
completo e balanceado que oferece alto teor
31
de proteína. Rico em vitaminas, minerais e
(Cota
acrescido de fibras,contribuindo para uma
para
LA 50 R$ 102,57 R$ 5.128,50
alimentação balanceada e saudável. Isenta de
ME ou
lactose e glúten. Versão sem sabor também
EPP)
isento de sacarose. Exemplo do produto:
Nutridrink MAX. Lata de 350gr.
Alimento nutricional- suplemento em pó
completo e balanceado que oferece alto teor
de proteína. Rico em vitaminas, minerais e
acrescido de fibras,contribuindo para uma
32
LA 150 R$ 102,57 R$ 15.385,50
alimentação balanceada e saudável. Isenta de
lactose e glúten. Versão sem sabor também
isento de sacarose. Exemplo do produto:
Nutridrink MAX. Lata de 350gr.
Total geral

R$ 191.323,43

Os itens 05, 06, 15, 16, 17 e 18 possuem indicação de marca em sua especificação, por se
tratar de solicitação médica expressa, devidamente justificada na necessidade de atender
pacientes específicos que devem fazer uso desses produtos, por apresentarem
intolerância ou alergias aos produtos similares a estes.
Os relatórios médicos que justificam a necessidade de tais produtos encontram-se
encartados no processo licitatório e estão à disposição para consulta por qualquer
interessado.
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- Fica alterado o Anexo VI, II- FORMULÁRIO DE PROPOSTA.
ITEM

01
(Cota
para
EM
ou
EPP)

02

03
(Cota
para
ME
ou
EPP)

04

DESCRIÇÃO
Fórmula
infantil
de
partida
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6
meses com proteínas lácteas, adicionada
de
prebióticos,
óleos
vegetais,
enriquecida
com
vitaminas,
nucleotídeos, minerais, ferro e outros
oligoelementos,
atendendo
as
recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do
prazo de validade. Lata de 800gr.
Fórmula
infantil
de
partida
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6
meses com proteínas lácteas, adicionada
de
prebióticos,
óleos
vegetais,
enriquecida
com
vitaminas,
nucleotídeos, minerais, ferro e outros
oligoelementos,a
tendendo
as
recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do
prazo de validade. Lata de 800gr.
Fórmula infantil de seguimento
Fórmula infantil para lactentes de 6 a 12
meses com proteínas lácteas, óleos
vegetais, enriquecida com vitaminas,
nucleotídeos, minerais, ferro e outros
oligoelementos,
atendendo
as
recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do
prazo de validade. Lata de 800gr.
Fórmula infantil de seguimento
Fórmula infantil para lactentes de 6 a 12
meses com proteínas lácteas, óleos
vegetais, enriquecida com vitaminas,
nucleotídeos, minerais, ferro e outros
oligoelementos,
atendendo
as
recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do
prazo de validade. Lata de 800gr.

UN QTD Vlr un Vlr total

LA

145 R$

R$

LA

435 R$

R$

LA

145 R$

R$

LA

435 R$

R$

Marca

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
Praça Cel. Flávio Fernandes, 204, centro, CEP 37.405-000
Monsenhor Paulo – MG - Telefax: (35) 3263-1322

Fórmula infantil indicada para lactentes
a partir do décimo mês de vida
Contém prebióticos e DHA. Leite em
pó parcialmente desnatado, lactose,
óleos vegetais, maltodextrina, soro de
proteína
do
leite,
galactooligossacarídeo,
frutooligossacarídeo, xarope de glucose,
carbonato de cálcio, óleo de peixe,
vitamina C, sulfato de ferro, caseinato
05 de cálcio, inosito sulfato de zinco,
(Cota fosfato de potássio dibásico, Lpara carnitinagluconato cúprico, fosfato de
LA
ME cálcio, D- pantotenato de cálcio,
ou nicotinamida,
ascorbil
palmitato,
EPP) vitamina A, vitamina E, Vitamina B1,
Vitamina B6, sulfato de manganês,
vitamina B2, iodeto de potássio, ácido
fólico, vitamina K, selenito de sódio,
vitamina D3, biotina, emulsificantes
lecitina,
nomo
e
diglicerídeos,
aromatizante.
Atendendo
as
recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do
prazo de validade. Lata de 800gr.APTAMIL 3
Fórmula infantil indicada para lactentes
a partir do décimo mês de vida
Contém prebióticos e DHA. Leite em
pó parcialmente desnatado, lactose,
óleos vegetais, maltodextrina, soro de
proteína
do
leite,
galactooligossacarídeo,
frutooligossacarídeo, xarope de glucose,
carbonato de cálcio, óleo de peixe,
vitamina C, sulfato de ferro, caseinato
de cálcio, inosito sulfato de zinco,
06 fosfato de potássio dibásico, L- LA
carnitinagluconato cúprico, fosfato de
cálcio, D- pantotenato de cálcio,
nicotinamida,
ascorbil
palmitato,
vitamina A, vitamina E, Vitamina B1,
Vitamina B6, sulfato de manganês,
vitamina B2, iodeto de potássio, ácido
fólico, vitamina K, selenito de sódio,
vitamina D3, biotina, emulsificantes
lecitina,
nomo
e
diglicerídeos,
aromatizante.
Atendendo
as
recomendações do Codex Alimentarius
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07
(Cota
para
ME
ou
EPP)

08

09
(Cota
para
ME
ou
EPP)

10

11
(Cota
para
ME
ou
EPP0

FAO/OMS. Com no mínimo 80% do
prazo de validade. Lata de 800gr.APTAMIL 3.
Fórmula
infantil
para
situação
metabólica
Fórmula especial para
nutrição enteral ou oral formulado para
condições
de
refluxo
gástrico,
atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no
mínimo 80% do prazo de validade. Lata
de 800gr.
Fórmula
infantil
para
situação
metabólica
Fórmula especial para
nutrição enteral ou oral formulado para
condições
de
refluxo
gástrico,
atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no
mínimo 80% do prazo de validade. Lata
de 800gr.
Fórmula
infantil
semi-elementar
Fórmula infantil para lactentes à base de
proteína
do
leite
hidrolisada,
hipoalergênico, contendo maltodextrina,
lactose, enriquecido com vitaminasm,
ferro
e
outros
oligoelementos,
atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS, com DHA,
ARA e prebióticos. Com no mínimo
80% do prazo de validade. Lata de
800gr.
Fórmula
infantil
semi-elementar
Fórmula infantil para lactentes à base de
proteína
do
leite
hidrolisada,
hipoalergênico, contendo maltodextrina,
lactose, enriquecido com vitaminasm,
ferro
e
outros
oligoelementos,
atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS, com DHA,
ARA e prebióticos. Com no mínimo
80% do prazo de validade. Lata de
800gr.
Fórmula
infantil
de
partida
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6
meses com proteínas lácteas, adicionada
de
prebióticos,
óleos
vegetais,
enriquecida
com
vitaminas,
nucleotídeos, minerais, ferro e outros
oligoelementos,
atendendo
as

LA

72
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recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do
prazo de validade. Lata de 800gr.

12

13
(Cota
para
ME
ou
EPP)

14

15
(Cota
para
Me ou
EPP)

16

Fórmula
infantil
de
partida
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6
meses com proteínas lácteas, adicionada
de
prebióticos,
óleos
vegetais,
enriquecida
com
vitaminas,
nucleotídeos, minerais, ferro e outros
oligoelementos,
atendendo
as
recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do
prazo de validade. Lata de 800gr.
Fórmula infantil de seguimento
Fórmula infantil para lactentes de 06 a
12 meses, com proteínas lácteas, óleos
vegetais, enriquecida com vitaminas,
nucleotídeos, minerais, ferro e outros
oligoelementos.
Atendendo
as
recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do
prazo de validade.
Fórmula infantil de seguimento
Fórmula infantil para lactentes de 06 a
12 meses, com proteínas lácteas, óleos
vegetais, enriquecida com vitaminas,
nucleotídeos, minerais, ferro e outros
oligoelementos.
Atendendo
as
recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do
prazo de validade.
Fórmula
infantil
para
situação
metabólica
Fórmula especial para
nutrição enteral ou oral formulada para
condições
de
refluxo
gástrico,
atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no
mínimo 80 % do prazo de validade.NAM AR
Fórmula
infantil
para
situação
metabólica
Fórmula especial para
nutrição enteral ou oral formulada para
condições
de
refluxo
gástrico,
atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Com no
mínimo 80 % do prazo de validade.NAM AR.
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17
(Cota
para
ME
ou
EPP)

18

19
(Cota
para
ME
ou
EPP)

Fórmula
infantil
semi-elementar
Fórmula infantil para lactentes e
crianças que apresentem alergia à
proteína do leite de vaca e/ou7 de soja,
distúrbios
absortivos
ou
outras
condições clínicas que requerem terapia
nutricional com dieta ou fórmula
semielementar e hipoalergênica à base
de proteína extensamente hidrolisada de
LA
soro do leite, TCM, óleos vegetais, de
Mortierella alpina e de peixe;
maltodextrina, vitaminas, minerais,
nucleotídeos e oligoelementos. Isento
de lactose, sacarose, frutose e glúten.
Apresenta baixa osmolaridade, ótima
tolerabilidade e aceitação. Com no
mínimo 80% do prazo de validade.PREGOMIN PEPTI
Fórmula
infantil
semi-elementar
Fórmula infantil para lactentes e
crianças que apresentem alergia à
proteína do leite de vaca e/ou7 de soja,
distúrbios
absortivos
ou
outras
condições clínicas que requerem terapia
nutricional com dieta ou fórmula
semielementar e hipoalergênica à base
de proteína extensamente hidrolisada de
LA
soro do leite, TCM, óleos vegetais, de
Mortierella alpina e de peixe;
maltodextrina, vitaminas, minerais,
nucleotídeos e oligoelementos. Isento
de lactose, sacarose, frutose e glúten.
Apresenta baixa osmolaridade, ótima
tolerabilidade e aceitação. Com no
mínimo 80% do prazo de validade.PREGOMIN PEPTI
Suplemento nutricional oral em pó
formulado com nutrientes essenciais
para os idosos como ACT3, que é uma
combinação única de proteínas (40gr),
cálcio (480mg) e vitamina D (11ug) que
LA
atua na redução de quedas e fraturas.
Com componente que contribui para o
equilíbrio da flora intestinal. Sabores
diversos. Exemplo do produto: Nutrem
Sênior. Lata de 370gr.
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20

21
(Cota
para
ME
ou
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22

23
(Cota
para
ME
ou
EPP)

Suplemento nutricional oral em pó
formulado com nutrientes essenciais
para os idosos como ACT3, que é uma
combinação única de proteínas (40gr),
cálcio (480mg) e vitamina D (11ug) que
atua na redução de quedas e fraturas.
Com componente que contribui para o
equilíbrio da flora intestinal. Sabores
diversos. Exemplo do produto: Nutrem
Sênior. Lata de 370gr.
Suplemento nutricional oral em pó
composto por 100% leite em pó
desnatado, 40% maltodextrina, 60%
lactose, frotooligossacarídeos, 100%
gordura láctea, 30% inulina, 70% FOS,
minerais,
vitaminas,
emulsificante
lecitina de soja e aromatizante. É isento
de colesterol e lactose. Sabores.
Exemplo do produto: Nutren Active.
Lata de 400gr.
Suplemento nutricional oral em pó
composto por 100% leite em pó
desnatado, 40% maltodextrina, 60%
lactose, frotooligossacarídeos, 100%
gordura láctea, 30% inulina, 70% FOS,
minerais,
vitaminas,
emulsificante
lecitina de soja e aromatizante. É isento
de colesterol e lactose. Sabores.
Exemplo do produto: Nutren Active.
Lata de 400gr.
Suplemento nutricional em pó composto
pelos seguintes nutrientes: cálcio, ferro,
magnésio, zinco, cobre, manganês,
iodo, molibdênio, cromo, potássio,
cloreto, selênio, fósforo, vitamina A,
vitamina C, vitamina D, vitamina E,
vitamina K, vitamina B1, vitamina B2,
vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6,
vitamina B7, vitamina B9, vitamina
B12 e colina. Sabores diversos.
Exemplo do produto: Ensure. Lata
400gr.
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27
(Cota
para
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ou
EPP)

Suplemento nutricional em pó composto
pelos seguintes nutrientes: cálcio, ferro,
magnésio, zinco, cobre, manganês,
iodo, molibdênio, cromo, potássio,
cloreto, selênio, fósforo, vitamina A,
vitamina C, vitamina D, vitamina E,
vitamina K, vitamina B1, vitamina B2,
vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6,
vitamina B7, vitamina B9, vitamina
B12 e colina. Sabores diversos.
Exemplo do produto: Ensure. Lata
400gr.
Suplemento nutricional oral ou em pó
para crianças a partir de 1 ano de idade,
nutricionalmente completo e rico em
vitaminas e minerais. Indicado para
crianças
em
risco
nutricional,
desnutridas ou com desaceleração do
crescimento; com doenças crônicas.
Pode ser adicionado diretamente nos
alimentos. Isento de lactose. Não
contém glúten. Sabores diversos.
Exemplo do produto: Fortini. Lata de
400gr.
Suplemento nutricional oral ou em pó
para crianças a partir de 1 ano de idade,
nutricionalmente completo e rico em
vitaminas e minerais. Indicado para
crianças
em
risco
nutricional,
desnutridas ou com desaceleração do
crescimento; com doenças crônicas.
Pode ser adicionado diretamente nos
alimentos. Isento de lactose. Não
contém glúten. Sabores diversos.
Exemplo do produto: Fortini. Lata de
400gr.
Alimento para nutrição enteral ou oralfórmula
líquida
nutricionalmente
completa, normocalórica 91,2 kcl/ml),
normoprotéica (28%) à base de proteína
de soja, isenta de sacarose, lactose e
glúten. Fonte de proteína- 70&proteína
isolada
de
soja.
Carboidrato:
maltodextrina. Fonte de lipídios: óleos
vegetais. Exemplo de produto: Nutri
Enteral Soya, Isosource Soya. Frasco de
1 litro.
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Alimento para nutrição enteral ou oralfórmula
líquida
nutricionalmente
completa, normocalórica 91,2 kcl/ml),
normoprotéica (28%) à base de proteína
de soja, isenta de sacarose, lactose e
28 glúten. Fonte de proteína- 70&proteína LT 750 R$
isolada
de
soja.
Carboidrato:
maltodextrina. Fonte de lipídios: óleos
vegetais. Exemplo de produto: Nutri
Enteral Soya, Isosource Soya. Frasco de
1 litro.
Alimento nutricional para pacientes em
tratamento
de
câncerágua
desmineralizada, proteínas lácteas,
xarope de glicose, sacarose, óleos
vegetais, fibras alimentares, óleo de
peixe, citrato de potássio, cloreto de
sódio, fosfato de magnésio dibásico,
29
citrato
de
sódio,
mistura
de
(Cota
carotenóides, cloreto de colina, vitamina
para
C, taurina, vitamina E, L-carnitina, UN 365 R$
ME
lactato ferroso, sulfato de manganês,
ou
gluconato de cobre, vitamina B6, DEPP)
pantotenato de cálcio, ácido fólico, Dbiotina, cloreto de cromo, vitamina D,
B12, B1, molibdato de sódio, fluoreto
de sódio, vitamina B2, iodato de
potássio, vitamina K, aromatizantes,
regulador de acidez. Exemplo do
produto: Forticare. Frasco com 125ml.
Alimento nutricional para pacientes em
tratamento
de
câncerágua
desmineralizada, proteínas lácteas,
xarope de glicose, sacarose, óleos
vegetais, fibras alimentares, óleo de
peixe, citrato de potássio, cloreto de
sódio, fosfato de magnésio dibásico,
citrato
de
sódio,
mistura
de
carotenóides, cloreto de colina, vitamina
30 C, taurina, vitamina E, L-carnitina, UN 1.095 R$
lactato ferroso, sulfato de manganês,
gluconato de cobre, vitamina B6, Dpantotenato de cálcio, ácido fólico, Dbiotina, cloreto de cromo, vitamina D,
B12, B1, molibdato de sódio, fluoreto
de sódio, vitamina B2, iodato de
potássio, vitamina K, aromatizantes,
regulador de acidez. Exemplo do
produto: Forticare. Frasco com 125ml.
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Alimento nutricional- suplemento em
pó completo e balanceado que oferece
31 alto teor de proteína. Rico em
(Cota vitaminas, minerais e acrescido de
para fibras,contribuindo
para
uma
LA
ME alimentação balanceada e saudável.
ou Isenta de lactose e glúten. Versão sem
EPP) sabor também isento de sacarose.
Exemplo do produto: Nutridrink MAX.
Lata de 350gr.
Alimento nutricional- suplemento em
pó completo e balanceado que oferece
alto teor de proteína. Rico em
vitaminas, minerais e acrescido de
fibras,contribuindo
para
uma
32
LA
alimentação balanceada e saudável.
Isenta de lactose e glúten. Versão sem
sabor também isento de sacarose.
Exemplo do produto: Nutridrink MAX.
Lata de 350gr.
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R$

Total geral

R$

Fica designada nova data para a abertura da sessão do pregão para o dia 15/09/2016 às
10 horas, na sala do Departamento Municipal de Compras e Licitações da Prefeitura de
Monsenhor Paulo.
As presentes alterações, bem como o edital completo podem ser retirados no sítio desta
prefeitura no endereço www.monsenhorpaulo.mg,gov.br ou no prédio da Prefeitura no horário
de 09 h às 16 h, no Departamento Municipal de Compras e Licitações.
As demais condições do edital permanecem inalteradas.

Monsenhor Paulo, 01 de setembro de 2016.

Marcelino Felipini Silva
Pregoeiro

