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PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

Pregão Eletrônico   Nº 00033/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

20 SUPLEMENTO
NUTRICIONAL

Mililitro 100 R$ 2.790,0000 R$ 12,2000 R$ 1.220,0000

Marca: FRESENIUS
Fabricante: FRESENIUS
Modelo / Versão: FRESENIU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPLEMENTO NUTRICIONAL, COMPONENTES PROTEÍNA ISOLADA SORO LEITE,
COMPONENTES ADICIONAIS C/ OU S/ SABOR, OUTROS COMPONENTES ISENTO GLÚTEN E LACTOSE

21 SUPLEMENTO
NUTRICIONAL

Mililitro 100 R$ 3.005,0000 R$ 13,0000 R$ 1.300,0000

Marca: FRESENIUS
Fabricante: FRESENIUS
Modelo / Versão: FRESENIUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPLEMENTO NUTRICIONAL, COMPONENTES PROTEÍNA ISOLADA SORO LEITE,
COMPONENTES ADICIONAIS C/ OU S/ SABOR, OUTROS COMPONENTES ISENTO GLÚTEN E LACTOSE

Total do Fornecedor: R$ 2.520,0000
 

12.401.269/0001-69 - NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

2 PADRÃO REFERÊNCIA Grama 150 R$ 6.927,0000 R$ 13,3333 R$ 2.000,0000
Marca: NAN COMFOR 1
Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA
Modelo / Versão: LATA DE 400G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fórmula infantil de partida, adicionada de prebióticos. usada em crianças de 0 a seis meses
de idade. Para contribuir no tratamento nutricional da constipação, contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma
concentração de 4gr/l. Informação nutricional: proteínas: 70% proteína do soro do leite 30% caseína ,gorduras: 97% gordura vegetal
óleo de palma, óleo palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de soja e 3% gordura láctea advinda da proteína do leite de vaca .
carboidratos: 100% lactose prebióticos: 4gr / litro 90% galactooligossacarídeos 10% frutooligossacarídeos. Ingredientes: soro de leite
desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, oleína de palma, óleo de palma, óleo de canola, galactooligossacarídeo,
óleo de milho, sais minerais citrato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de
zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio, lecitina de soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas
vitamina c, taurina, niacina, vitamina e, pantotenato de cálcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, vitamina b2, ácido fólico, vitamina k,
biotina, vitamina d, vitamina b12 e l-camitina. Não contém glúten. Com rendimento de acordo com a descrição do fabricante. Informações
nutricionais na embalagem, contendo data de fabricação e prazo de validade. SUGESTÃO: Nan 1 Confort

3 PADRÃO REFERÊNCIA Grama 150 R$ 10.048,5000 R$ 66,8929 R$ 10.033,9400
Marca: NAN ESPESSAR
Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA
Modelo / Versão: LATA DE 800G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Formula infantil, especialmente indicada para o tratamento dietético da regurgitação. É
adequado para a alimentação de lactentes, como fonte alimentar única, desde o nascimento até aos 6 meses de idade, quando não
amamentados. É espessado com amido natural e contém L.reuteri, eficazes na redução da regurgitação. Contém proteínas
moderadamente hidrolisadas, que permitem uma digestão facilitada. Leite de vaca desnatado, lactose, amido, oleína de palma, soro de
leite desmineralizado, óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina A, vitamina D, vitamina E,
vitamina K, vitamina C, Vitamina B1, vitamina B12, niacina, vitamina B6, ácido fólico, ácido pantotênico, vitamina B12, biotina), taurina,
sais minerais 9iodeto de potássio, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinco). SUGESTÃO: Nan AR

6 DIETA ENTERAL Grama 200 R$ 8.190,0000 R$ 12,5000 R$ 2.500,0000
Marca: NAN COMFOR 1
Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA
Modelo / Versão: LATA DE 400G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soro de leite desmineralizado, lactose, leite desnatado, galactooligossacarídeo, óleo de
palma, coco e canola; concentrado proteico de soro de leite, óleo de milho, frutooligossacarídeo, carbonato de cálcio, citrato de potássio,
bitartarato de colina, cloreto de potássio, vitamina C, citratro de sódio, taurina, óxido de magnésio, pirosfato fárrico, inositol, sulfato de
potássio, ácido fólico, sulfato de Zinco, vitaminas E e A, L-carnitina, niacina, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, betacaroteno,
vitaminas B6 e B1, iodeto de potássio, ácido fólico, sulfato de manganês, selenito de sódio, vitamina D, biotina, vitamina K, NÃO CONTÉM
GLÚTEN. SUGESTÃO: Leite Aptamil I

9 SUPLEMENTO
NUTRICIONAL

Grama 100 R$ 7.795,0000 R$ 44,0000 R$ 4.400,0000
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Marca: NUTREN JUNIOR
Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA
Modelo / Versão: LATA DE 400G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suplemento nutricional para crianças, rico em energia, vitaminas e minerais. Não contém
lactose e glúten e pode ser consumido por via oral ou por sondas. O uso de um produto como o Fortini permite que a criança tenha um
ganho de peso e crescimento linear com incremento harmônico entre macro e micronutrientes e desta forma, tenha ganho de peso e
crescimento adequados para a idade. Fortini sem sabor pode ter o sabor e a consistência de preferência da criança, pois pode ser
adicionado aos alimentos salgados ou doces, sólidos ou líquidos, contribuindo para a aceitação do suplemento e a manutenção de uma
dieta equilibrada e saudável, além de evitar o desperdício do produto. SUGESTÃO: Fortini

10 SUPLEMENTO
NUTRICIONAL

Unidade 100 R$ 7.578,0000 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000

Marca: NUTREN SENIOR
Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA
Modelo / Versão: LATA DE 370G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suplemento oral pó, suplemento para idosos, pacientes idosos, suplementação de nutrição
enteral, suplementação oral, hipercalórico, hiperproteico, suplemento geriatria, com fibras, sem glúten, caquexia, desnutrição, vitamina
D, cálcio, ganho de peso, falta de apetite, osteoporose, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. Nutren Senior é um suplemento nutricional,
formulado com nutrientes essenciais para os idosos como ACT 3, que é uma combinação única de proteínas (40gr), cálcio (480mg) e
vitamina D (11ug) que atua na redução de quedas e fraturas. Possui também Prebio1, que é um composto exclusivo da Nestlé a base de
inulina e FOS (frutoligossacarideos) que contribui para o equilíbrio da flora intestinal. Contém EPA/DHA e alta quantidade de vitamina do
complexo B (folato, B1, B2 ) zinco e selênio, para auxiliar no estado nutricional dos pacientes desnutridos ou em risco de desnutrição, e
melhorar a força e a capacidade funcional. SUGESTÃO: Nutren Senior

11 PADRÃO REFERÊNCIA Grama 100 R$ 4.378,0000 R$ 13,0000 R$ 1.300,0000
Marca: NESTOGENO 1
Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA
Modelo / Versão: LATA DE 400G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fórmula infantil composta de Maltodextrina, leite de vaca desnatado (fonte protéica), oleína
de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, taurina, vitamina E, vitamina PP,
pantoteonato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D3, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina B12),
minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio). NÃO CONTÉM GLÚTEN. SUGESTÃO: Nestogeno 1

12 DIETA ENTERAL Grama 100 R$ 5.870,0000 R$ 57,0000 R$ 5.700,0000
Marca: NUTREN ACTIVE
Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA
Modelo / Versão: LATA DE 400G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Complemento alimentar com 30 vitaminas e minerais, 0% de gordura e nutrientes
balanceados. O complemento alimentar é indicado para adolescentes, adultos e idosos que estão abaixo do peso ou precisam de um
reforço de vitaminas e minerais, como esportistas e/ou pessoas que rejeitam algum tipo de alimento. O consumo deve estar aliado a uma
dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Não contém quantidades significativas de gorduras totais, trans, saturadas,
monoinsaturadas, polinsaturadas e colesterol. * %VD: valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal e as Vitaminas e
Minerais com base na IDR de adultos (Resoluções ANVISA 360/03 e 269/05). Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas. Ingredientes: Maltodextrina, açúcar, leite em pó desnatado, fosfato de cálcio dibásico,
bitartarato de colina, óxido de magnésio, carbonato de cálcio, vitamina C, mioinositol, sulfato de zinco, vitamina E, sulfato ferroso,
niacina, vitamina A, pantotenato de cálcio, sulfatos de manganês e de cobre, fluoreto de sódio, vitaminas B6, B2 e B1, molibdato de
sódio, aromatizantes, corante artificial ponceau e corante natural vermelho de beterraba, espessante carragenina. Não contém Glutén.
Contém Lactose. Disponíveis nos sabores, Chocolate, Baunilha, Banana. Lata com 400g. Com rendimento de acordo com a descrição do
fabricante. Informações nutricionais na embalagem, contendo data de fabricação e prazo de validade. SUGESTÃO: Sustagem

13 DIETA ENTERAL Grama 100 R$ 4.781,0000 R$ 47,8100 R$ 4.781,0000
Marca: NUTREN KIDS
Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA
Modelo / Versão: LATA DE 350G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sacarose, leite em pó desnatado instantâneo (leite em pó desnatado e emulsificante lecitina
de soja), maltodextrina, fosfato de cálcio, fosfato de magnésio, ascorbato de sódio, sulfato de zinco, acetato de dl-alfa tocoferil, ferro
carbonil, niacinamida, sulfato de manganês, palmitato de retinil, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitamina B12, cloridrato de
tiamina, vitamina K1, cloridrato de piridoxina, iodeto de potássio, colecalciferol, ácido fólico, riboflavina, cloreto de cromo, molibdato de
sódio, biotina, selenito de sódio, aromatizante, estabilizante carragena. Não contém glúten. Contém lactose. SUGESTÃO: Leite Sustagem
Kids - Sabores Distintos.

15 SUPLEMENTO
NUTRICIONAL

Grama 100 R$ 7.142,0000 R$ 71,4200 R$ 7.142,0000

Marca: NUTREN SENIOR SEM SA
Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA
Modelo / Versão: LATA DE 370G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suplemento calórico para adulto e idoso sem sabor fórmula polimerica em pó, enriquecida
com vitaminas, minerais, ácidos e fibras soluveis isento de lactose e glúten e sacarose com no mínimo 80% do prazo de validade.
Embalagem com 400 g. SUGESTÃO: Nutridrink Max

16 DIETA ENTERAL Litro 150 R$ 5.376,0000 R$ 20,6666 R$ 3.100,0000
Marca: ISOSOURCE SOYA FIBER
Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA
Modelo / Versão: TETRA SQUARE 1 L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fórmula enteral nutricionalmente completa, normocalórica e normoproteica com 100% de
proteína de soja e 17g/l de fibra alimentar. Criada especialmente para atender às necessidades nutricionais de pacientes com função
anormal do intestino e inatividade prolongada, contendo os seguintes ingredientes: Água, maltodextrina, proteína isolada de soja, óleo de
canola, triglicerídeos de cadeia média, fibra de soja, goma guar parcialmente hidrolisada, citrato de potássio, fosfato tricálcico, inulina,
citrato de sódio, bitartarato de colina, cloreto de potássio, óxido de magnésio, cloreto de magnésio, vitamina C, vitamina E, sulfato
ferroso, sulfato de zinco, niacinamida, vitamina A, vitamina K, vitamina D, sulfato de manganês, pantotenato de cálcio, gluconato de
cobre, biotina, vitamina B1, vitamina B6, iodeto de potássio, vitamina B2, selenito de sódio, ácido fólico, vitamina B12, cloreto de cromo,
molibdato de sódio, antiespumantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e polidimetilsiloxano, emulsificante lecitina de soja,
aromatizante, estabilizante carragena e corante natural urucum. SUGESTÃO: Isosource Soya Fiber

17 DIETA ENTERAL Grama 100 R$ 14.400,0000 R$ 69,9700 R$ 6.997,0000
Marca: RESOURCE THICKENUP C
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Fabricante: NESTLE HEALTH SCIENCE (Deutschland)
Modelo / Versão: LATA DE 125G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espessante e gelificante à base de goma xantana para alimentos quentes ou frios que não
altera a cor, sabor, cheiro e não forma grúmos. Não contém glúten, contém trações de leite. Rendimento: 1 lata(125g) rende 104 porções
de 1,2g. Ingredientes: Maltodextrina, espessante goma xantana e gelificante cloreto de potássio. Com rendimento de acordo com a
descrição do fabricante. Informações nutricionais na embalagem, contendo data de fabricação e prazo de validade. SUGESTÃO: Resource
Thicken Up Clear

Total do Fornecedor: R$ 55.353,9400
 

31.509.020/0001-16 - NUTRIVITTA HOSPITALAR EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 DIETA INFANTIL Grama 300 R$ 33.900,0000 R$ 99,6355 R$ 29.890,6500
Marca: PREGOMIN PEPTI
Fabricante: DANONE
Modelo / Versão: LATA/400G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dieta (leite) semi-elementar e hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada
de soro de leite. Indicações: Aimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do leite de vaca e / ou soja, distúrbios
absortivos ou outras condições clínicas que requerem uma terapia nutricional com dieta ou fórmula semi-elementar e hipoalergênica.
Isento de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. Ingredientes: Xarope de glicose, proteína hidrolizada de soro do leite,
triglicerídeos de cadeia média, óleos vegetais (colza, girassol, palma), fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, cloreto de
potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina, vitamina C, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, taurina,
inositol, sulfato ferroso, vitaminaE, sulfato de zinco, Lcarnitina, uridina, citidina, adenosina, inosina, niacina, dpantotenato de cálcio,
guanosina, dbiotina, sulfato de cobre, ácido fólico, sulfato de manganês, vitamina A, B2, B12, B1, D,B6, iodeto de potássio, vitamina K,
selenito de sódio, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos. Faixa etária: Desde o nascimento. Densidade calórica: 66 kcal /
100ml Proteina: 1,8 gr / 100ml (proteinas extremamente hidrolizada do soro do leite) Carboidrato: 6,8 gr / 100ml (maltodextrina).
Lipidio: 3,5 gr / 100ml (50% TCM, óleos vegetais (colza, girassol, Mortierella alpina) e óleo de peixe). Sódio: 18mg/100ml, Potássio:
65mg/100ml, Cálcio: 50mg/100ml, Fósforo: 28mg/100ml, Ferro: 0,8mg/100ml, Relação Ca:P: 1,8, Osmolaridade: 190 mOsm/l,
Osmolalidade: 210 mOsmo/kg/água, Cargas de soluto renal: 148 mOsm/l, outros nutrientes: L-carnitina, colina, inositol, vitaminas e
minerais. Rendimento da lata: 3.100ml / 2060 kcal. Lata de 400 gr. Com rendimento de acordo com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem, contendo data de fabricação e prazo de validade.

4 PADRÃO REFERÊNCIA Grama 100 R$ 30.176,0000 R$ 180,0000 R$ 18.000,0000
Marca: NEOCATE LCP
Fabricante: DANONE
Modelo / Versão: LATA/400G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira
infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose e à base de aminoácidos livres. NÃO CONTÉM
GLUTÉN. "AVISO IMPORTANTE: Este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de 1 (um) ano de idade com
indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho". O leite
materno é o melhor alimento para o lactente. O aleitamento materno é recomendado até os dois anos de idade ou mais. As gestantes e
as mulheres que amamentam precisam ingerir uma dieta saudável e equilibrada. O uso de mamadeiras, bico e chupetas pode dificultar o
aleitamento materno, principalmente quando se deseja manter ou retornar à amamentação. A introdução de substitutos do leite materno
só deverá ser feita com a orientação de um especialista, que deve esclarecer quanto ao custo, risco e impactos sociais desta substituição
para o bebê. Para a saúde do bebê, é importante preparar os substitutos do leite materno corretamente e com cuidados de higiene.
Sempre seguir as orientações e quantidades prescritas pelo médico ou nutricionista. Este produto só deve ser utilizado quando o
aleitamento materno não for possível e deve ser utilizado sob prescrição de médico ou nutricionista.Material de acordo com a Lei nº
11.265/2006, a Portaria nº 2.051/2001 e a Resolução RDC nº 222/2002.

5 DIETA INFANTIL Grama 200 R$ 16.456,0000 R$ 82,0000 R$ 16.400,0000
Marca: APTAMIL PEPTI
Fabricante: DANONE
Modelo / Versão: LATA/400G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Composto para crianças com alergia a proteína do leite de vaca ou de soja, sem quadro
diarreico, pois é elaborada com proteína extensamente hidrolisada, apresentando 85% de peptídeos e 15% de aminoácidos. Possui adição
de prebióticos, essenciais para saúde intestinal, além de ácidos graxos poli-insaturados e nucleotídeos, que podem ajudar na imunidade
do bebê. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Valores nutricionais 100 g, 484kcalorias, carboidratos: 52 g , lactose:21 g, proteína:12 g e Gorduras
totais:26 g. Ingredientes: Proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, maltodextrina, óleos vegetais (palma, canola, coco,
girassol), fibras alimentares (galacto-oligossacarídeos e frutooligossacarídeos), fosfato tricálcico, cloreto de potássio, óleo de peixe,
cloreto de magnésio, citrato trissódico, óleo de Mortierella alpina, carbonato de cálcio, cloreto de colina, vitamina C, taurina, sulfato
ferroso, inositol, sulfato de zinco, nucleotídeos (uridina, citidina, adenosina, inosina, guanosina), vitamina E, L-carnitina, niacina, ácido
pantotênico, biotina, sulfato de cobre, ácido fólico, vitamina A, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B2, vitamina D, vitamina B6, sulfato
de manganês, iodeto de potássio, vitamina K, selenito de sódio, emulsificantes ésteres de ácido cítrico e mono e diglicerídeo.

7 DIETA ENTERAL Grama 200 R$ 8.610,0000 R$ 21,3525 R$ 4.270,5000
Marca: APTAMIL 2 PREMIUM
Fabricante: DANONE
Modelo / Versão: LATA/400G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leite integral, maltodextrina, fibras alimentares (galactooligossacarídeo,
frutooligossacarídeo), óleo de milho, lactose, citrato trissódico, carbonato de cálcio, citrato tripotássico, cloreto de potássio, bitartarato de
colina, vitamina C, óxido de magnésio, sulfatos ferroso e de zinco, vitaminas E e A, niacina, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio,
vitaminas B6 e B1, β – caroteno, sulfato de manganês, vitamina B2, ácido fólico, iodato de potássio, vitaminas K, D e B12, aromatizante.
Não contém glúten.

8 PADRÃO REFERÊNCIA Grama 100 R$ 5.161,0000 R$ 47,4495 R$ 4.744,9500
Marca: APTAMIL SOJA 1
Fabricante: DANONE
Modelo / Versão: LATA/400G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, para lactentes desde o nascimento até
os 6 meses de idade, que atenda às recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS. Indicada nos casos de alergia à proteína do leite de
vaca, intolerância à lactose ou em situações nas quais for indicado retirar o leite de vaca da dieta. Composição nutricional: Fonte proteica:
proteína isolada de soja enriquecida com Lmetionina; Fonte de carboidratos: maltodextrina (100%); Fonte de lipídeos: gordura vegetal
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(100%). Isenta de sacarose, glúten, leite e produtos lácteos. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação
superior a 60dias

19 PADRÃO REFERÊNCIA Grama 50 R$ 13.774,5000 R$ 179,8000 R$ 8.990,0000
Marca: NEOCATE LCP
Fabricante: DANONE
Modelo / Versão: LATA/400G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fórmula infantil industrializada elementar para crianças de 0 a 36 meses de idade com
alergia ao leite de vaca e a outros alimentos ou com distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Composta por 100% de aminoácidos
livres e sintéticos e não alergênicos, óleos vegetais e TCM. Suplementada com ácido araquidônio (ARA) e ácido docosahexaenoíco (DHA).
Isenta de ingredientes que contenham soja ou traços de soja, isenta de lactose, galactose, frutose, sacarose, glúten e ingredientes de
origem animal. Sem sabor. Embalagem contendo a descrição das características do produto, data de fabricação e validade, número do
lote, sendo indispensável registro no Ministério da Saúde.

Total do Fornecedor: R$ 82.296,1000
 
 

Valor Global da Ata: R$
140.170,0400

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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