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Licitação: 000114/19 PREGÃO PRESENCIAL
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade

 - 
1 002.010.065 DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA LIQUIDA NORMOCALÓRICA(1.2 KCAL/ML) L 5.000

Dieta enteral nutricionalmente completa líquida normocalórica (1.2 kcal/ml) e hiperproteica, isenta de sacarose e lactose, para
nutrição enteral ou oral, com no mínimo 20% de proteína. Isento de fibras. Sabor baunilha. Embalagem de 1 litro.  

2 002.010.068 DIETA HIPERCALÓRICA, PARA TRATAMENTO RENAL EM TRATAMENTO CONSERVADOR FR 3.600
Dieta hipercalórica, para tratamento renal em tratamento conservador, rica em aminoácidos essenciais, prevenindo a desnutrição
sem aumento de ureia e compostos nitrogenados. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Densidade calórica 2,0kcal/ml. 
Possui mínimo de 7% de proteínas,mínimo de 40% de carboidratos (100% maltodextrina) e mínimo de  30% de lipídios. Sabor
baunilha. Embalagem tetrapack 200ml. 

3 002.010.071 DIETAS EM PÓ INFANTIL, POLIMÉRICA LATA 2.700
Dieta em pó infantil, polimérica, nutricionalmente completa e balanceada, com proteína animal. Diluição instantânea de no
mínimo 1,0 Kcal/ml. Com colina, taurina e carnitina. Indicado para via oral e enteral. Sabor baunilha. De fácil diluição, sem a
necessidade de mixer ou liquidificador. Acondicionada em embalagem que garanta as propriedades do produto - Lata 400g.

4 002.011.044 FORMULA ANTI-REGURGITACÃO PARA LACTENTES LATA 200
Fórmula anti-regurgitação para lactentes com composição específica para condições de refluxo gastroesofágico. Composição:
Leite em pó desnatado, lactose, óleos vegetais, maltodextrina, carbonato de cálcio, vitamina C, taurina, cloreto de colina, sulfatos
ferroso e de zinco, vitamina E, nicotinamida,
vitamina A, sulfato de cobre, d-pantotenato de cálcio, ácido fólico, sulfato de manganês, vitaminas A, B12; ß-caroteno, d-biotina,
vitaminas D, B1, B6; iodeto de potássio, vitamina K, espessante goma jataí. Não contem glúten. Lata 400g. 

5 002.010.072 FORMULA EM PO COMPLETA VO/ENTERAL LATA 5.000
Fórmula em pó completa VO/Enteral. Fórmula em pó para diluição em água, nutricionalmente completa e balanceada, polimérica,
normolipídica, normocalórica em diluição padrão e normoproteica, contendo maior parte da fonte proteica de proteína do leite de
alta qualidade. Indicação oral e enteral. De fácil diluição, sem a necessidade de mixer ou liquidificador. Lata (400g) com rendimento
superior a 1700 kcal. Acondicionada em embalagem que garanta as propriedades do produto. Sabor baunilha. 

6 002.011.042 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE PROBIÓTICOS LATA 2.700
Fórmula infantil de partida, adicionada de probióticos, com relação caseína/proteína de soro e exclusivo mix de 98% de 98% de
gorduras de origem vegetal de ótima digestibilidade, mistura de probióticos (GOS e FOS) Composição: Soro de leite, óleos
vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol, leite desnatado em pó, galactoligossacarídeo,
frootoligossacarídeo, maltodextrina, carbonato de cálcio ,mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de potássio, caseinato de cálcio,
carbonato de magnésio, taurina, cloreto de colina, nucleotídeos (uridina, citidina, adenosina, inosina e guanosina), fosfato de
potássio dibásico, sulfato ferroso, L-triptofano, vitamina E,L-carnitina, sulfato de zinco, ionositol, fosfato de cálcio tribásico, niacina,
glutamato, cúprico, D-pantotenato de cálcio, vitamina B1.vitamina A, vitamina B2,vitamina ,ácido fólico, iodato de potássio, sulfato
de manganês, vitamina K, selênio, vitamina D, vitamina B12, emulsificante monoediglicerídeo. Não contém glúten.Para crianças de
0 a 06 meses. Lata MÍNIMO 400g. 

7 002.011.043 FORMULA INFANTIL LÁCTEA DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6.MÊS LATA 1.000
Fórmula infantil láctea de seguimento para lactentes a partir do 6º mês de vida, adicionada com Immunofortis (90% GOS e 10%
FOS), Composição: Leite integral, maltodextrina, fibras alimentares (galactooligossacarídeos, fruto-oligossacarídeos), lactose, óleo
de milho, 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,
ß-caroteno, sulfato de manganês, vitamina B2, ácido fólico, iodato de potássio, vitaminas K, D e B12, aromatizante. Não contem
glúten. Lata 400g.

8 002.010.067 FORMULA LIQUIDA NORMOCALÓRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA L 3.600
Fórmula líquida normocalórica, nutricionalmente completa, com formulação exclusiva para atender as necessidades de pacientes
com diabetes tipo 1 e 2 ou com intolerância à glicose. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Suplementada com fibras, com no
mínimo 17% de proteína e no máximo 35% de carboidrato. Adicionado de todas as vitaminas e sais minerais. Apresentação na
forma líquida. Validade: no mínimo 90 dias a partir da entrega. Embalagem sistema aberto de 1000ml. 

9 002.010.070 FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA LIQUIDA A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA L 15.000
Fórmula nutricional completa líquida à base de proteína isolada de soja (com 100% de proteína de soja) normocalórica (1,2kcal/ml)
e normoproteica, isenta de sacarose e lactose, para nutrição enteral ou oral. Acrescido de fibras solúveis e insolúveis (mínimo de
17 gramas) e de tcm como uma das fontes lipídicas. Sabor baunilha. Embalagem Tetrapack 1 litro.

10 002.010.066 NUTRIÇÃO ORAL DESENHADA ESPECIFICAMENTE PAR CICATRIZAÇÃO ULCERAS DE PRESSÃO E OUTRASFR 600
Nutrição oral desenhada especificamente para cicatrização de úlceras de pressão e outras situações que exijam estímulos da
cicatrização. Suplemento alimentar hiperproteico, acrescido de arginina e prolina e com alto teor de micronutrientes relacionados à
cicatrização. Isento de glúten. Possui no mínimo 24% de proteínas (mínimo 14% arginina), mínimo de 45% de carboidratos e
máximo de 25% de lipídios. Validade: no mínimo 90 dias a partir da entrega. Embalagens de 200ml. 


