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Nº Processo: 143 - 55 / 2022 Modalidade:Pregão Presencial Tipo Licitação: Menor Preço

Comissão:

Data: 12/12/2022

Balizamento: Por Item Data Entrega: 10/01/2023 Data Abertura: 10/01/2023

MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS

Detalhamento dos Itens

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS – MG

Item Material/Serviço Unidade Qtde

LATA 50,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL completa e balanceada para Nutrição Enteral ou Oral. Alimento em pó para diluição. Alimento indicado especialmente
para atender às necessidades de pessoas portadoras de diabetes. Contribui para recuperação nutricional de pacientes diabéticos Igual superior ou
equivalente à fórmula Nutren Diabetes. Formas de apresentação embalagem: Lata 400 gr.

1

EMBALAGEM 150,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL e Suplemento matinal mingau multi cereais contem nutrientes essenciais como Zinco, Cálcio, Vitamina A, Vitamina C e
Ferro específico para complementar à alimentação de crianças a partir do 6º mês e uma ótima opção para lanches intermediários. Fórmula Igual
superior ou equivalente às fórmulas: Mucilon, ou nutribom. Formas de apresentação embalagem: Embalagem acima de 200 gr.

2

LATA 150,0000

FORMULA NUTRICIONAL infantil em pó, para via oral ou enteral, nutricionalmente completo, rico em vitaminas e minerais, é um composto lácteo
da Danone que possui nutrientes essenciais. Indicado para crianças com risco nutricional, desnutrição e nutrição enteral prolongada. É o único sem
açúcar, possui DHA e ômega-3, e contém nutrientes que o tornam completo e balanceado para completar a alimentação das crianças. Formula
igual ou superior a formula: Milnutri Completa. Lata de 400g.

3

LATA 100,0000
FORMULA NUTRICIONAL infantil em pó, para via oral ou enteral, nutricionalmente completo, rico em vitaminas e minerais, é um composto lácteo
da Danone que possui nutrientes essenciais. Indicado para crianças com risco nutricional, desnutrição e nutrição enteral prolongada. Formula igual
ou sup. a formula: Milnutri SOJA. Lata de 400g.

4

LATA 150,0000
FORMULA NUTRICIONAL infantil em pó, para via oral ou enteral, nutricionalmente completo, rico em vitaminas e minerais. Permite diluição de
1.0Kcal/ml à 1.5Kcal/ml. Indicado para crianças com risco nutricional, desnutrição e nutrição enteral prolongada. NÃO CONTÉM FIBRAS,
LACTOSE E GLÚTEN. Form. igual ou sup. a formula: Trophic Infant. Lata 800 gr

5

LATA 150,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes. Alimento destinado para suprir as necessidades dietoterápicas, formula de
segmento para lactentes e crianças de primeira infância. A partir do 6º mês. Com DHA e ARA e nucleotídeos. Não contém glúten contém leite e
derivados e derivados de peixe e soja.. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: NAN 2 pro. Formas de apresentação embalagem: Lata de
800 gr.

6

LATA 150,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes. Alimento destinado para suprir as necessidades dietoterápicas, formula de
segmento para lactentes e crianças de primeira infância, indicado para 12 – 36 meses. Com DHA e ARA, Prebioticos e Taurina. Fórmula igual ou
equivalente à fórmula: Aptanutri 3. Formas de apresentação embalagem: Lata de 800 gr.

7

LATA 150,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes. Alimento destinado para suprir as necessidades dietoterápicas fórmula
destinada para crianças de 0 a 6 meses. Com fonte proteica e ácido docosahexoenóico (DHA). Alimento especializado para lactentes saudáveis.
Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: NAN 1 pro. Formas de apresentação emb.: Lata de 800 gr.

8

LATA 150,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes a partir do 6 mês, em seqüência ao esquema alimentar iniciado nos
primeiros meses de vida. Alimento em pó para diluição com predominância protéica de caseína; é acrescida de óleos vegetais, maltodextrina e
enriquecida com vitaminas, minerais. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: Nestogeno 2. Formas de apresentação emb.: Lata de 800 gr.

9

LATA 150,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes a partir dos  6 meses de vida.  Alimento destinado para suprir as
necessidades dietoterápicas específicas. Alimento em pó para diluição. Com DHA E ARA. Com proteínas lácteas de ótima digestibilidade.  Não
Contém Glúten. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: Aptamil 2. Formas de apresentação embalagem: Lata de 800 gr.

10
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LATA 150,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes a partir dos 6 meses. Fórmula infantil destinada ao tratamento dietético da
obstipação, para lactentes quando não amamentados. Alimento em pó para diluição. Contém ingredientes ativos, eficazes na melhoria significativa
do trânsito intestinal, frequência e consistência das fezes com efeito na melhoria dos movimentos intestinais e suavização das fezes, mistura
proteica hipoalergénica otimizada e de digestão fácil ricas em Fibras especiais. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: NAN 2 confor.
Formas de apresentação emb.: Lata de 800 gr.

11

LATA 150,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes até os 6 meses de vida. Alimento destinado para suprir as necessidades
dietoterápicas específicas. Alimento em pó para diluição. Contém DHA E ARA e mistura de Prebióticos (GOS e FOS). Com proteínas lácteasde
ótima digestibilidade. Não Contém Glúten. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: Aptamil 1. Formas de apresentação emb.: Lata de 800
gr.

12

LATA 150,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes de 0 a 6 meses. Alimento em pó para diluição com predominância protéica
de caseína; é acrescida de óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula:
Nestogeno 1. Formas de apresentação embalagem: Lata de 800 gr.

13

LATA 80,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes de 0 a 6 meses destinada a necessidades dietoterápicas específicas. Não
contém  proteínas lácteas. Indicado para lactentes a partir de 6 meses de idade, com intolerância à lactose ou em situações nas quais for indicado
retirar o leite de vaca da dieta. Alimento destinado para suprir as necessidades dietoterápicas. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula:
Aptamil AR Formas de apresentação embalagem: Lata de 400 gr.

14

LATA 100,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes de 0 a 6 meses destinada a necessidades dietoterápicas específicas. Não
contém  proteínas lácteas. Indicado para lactentes a partir de 6 meses de idade, com intolerância à lactose ou em situações nas quais for indicado
retirar o leite de vaca da dieta. Alimento destinado para suprir as necessidades dietoterápicas. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula:
Aptamil soja 1. Formas de apresentação embalagem: Lata de 400 gr.

15

LATA 150,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes de 0 a 6 meses. Fórmula infantil destinada ao tratamento dietético da
obstipação, para lactentes desde o nascimento quando não amamentados. Alimento em pó para diluição. Contém ingredientes ativos, eficazes na
melhoria significativa do trânsito intestinal, frequência e consistência das fezes com efeito na melhoria dos movimentos intestinais e suavização das
fezes, mistura proteica hipoalergénica otimizada e de digestão fácil ricas em Fibras especiais. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: NAN
1 confor. Formas de apresentação emb.: Lata de 800 gr.

16

LATA 100,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de
lactose. Alimento destinado para suprir as necessidades dietoterápicas específicas. Alimento em pó para diluição. Com DHA E ARA, nucleotídeos e
proteínas lácteas. Idade recomendada: a partir do nascimento. Não Contém Glúten. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: Aptamil sem
lactose. Formas de apresentação embalagem: Lata de 800 gr.

17

LATA 150,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes e crianças. Fórmula igual ou sup. a formula:  Sustagem Kids, Fortini Ou
Sustem Kids, Ou Ensure Kids.

18

LATA 150,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes especialmente para crianças. Alimento em pó para diluição sem Lactose
enriquecido com Ferro, Zinco e Vitaminas A, C e D. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: Ninho sem lactose Formas de apresentação
emb.: Lata de 380 gr.

19

LATA 100,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes. Fórmula infantil especial, isenta de lactose, enriquecida com vitaminas,
nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos. Para lactentes de 0 a 12 meses com intolerância à lactose. Alimento em pó para diluição.20
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Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: NAN sem lactose. Formas de apresentação emb.: Lata de 400 gr.

LATA 150,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para alimentação de lactentes. Fórmula infantil especial para lactentes de 0 a 6 meses. Com DHA, ARA e
Nucleotídeos. Não contém glúten. Alimento em pó para diluição. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: NAN supreme 1. Formas de
apresentação emb.: Lata de 800 gr.

21

LATA 150,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para atender as necessidades nutricionais das crianças na fase pré-escolar. Alimento em pó para diluição
com as proteínas, fibras prebióticas contribui para o equilíbrio da flora intestinal. Composto de prebióticos, ácidos graxos, Rico em Biotina e fonte de
Cálcio, Zinco e Vitaminas C, D e E. Não contém glúten. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: Ninho Fases 1. Formas de apresentação
emb.: Lata de 400 gr.

22

LATA 150,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para atender as necessidades nutricionais das crianças na fase pré-escolar. Alimento em pó para diluição
com as proteínas, fibras prebióticas contribui para o equilíbrio da flora intestinal. Composto de prebióticos, ácidos graxos, Rico em Biotina e fonte de
Cálcio, Zinco e Vitaminas C, D e E. Não contém glúten. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: Ninho Fases 2 mais. Formas de
apresentação emb: Lata de 400 gr.

23

LATA 80,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL infantil ideal para atender as necessidades nutricionais das crianças na fase pré-escolar. Alimento em pó para diluição
com as proteínas, fibras prebióticas contribui para o equilíbrio da flora intestinal. Composto de prebióticos, ácidos graxos, Rico em Biotina e fonte de
Cálcio, Zinco e Vitaminas C, D e E. Não contém glúten. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: Ninho Fases 3 mais. Formas de
apresentação emb.: Lata de 400 gr.

24

LATA 150,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL infantil indicada para lactentes e crianças da primeira infância com intolerância ou alergia a proteína do leite de vaca,
lactose, com necessidades dietoterápicas especificas com restrição de lactose e a base de aminoácidos livres. Fórmula igual ou superior a formula:
Neocate LCP. Lata de  400gr.

25

LATA 150,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL nutricionalmente completo, para nutrição enteral ou oral, hipossódico sem sacarose, à base de proteína isolada de soja,
rica em isoflavonas. Normocalórico na diluição padrão. Isento de sacarose e lactose. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: Nutrison
Soya. Formas de apresentação emb.: Lata de 800 gr.

26

EMBALAGEM 100,0000

FORMULA NUTRICIONAL para adulto em pó, para via oral ou enteral, nutricionalmente completo, rico em vitaminas e minerais com concentração
ideal para a recuperação ou manutenção do bom estado nutricional de pacientes. Sua fórmula nutricionalmente completa, sem glúten e sem
lactose, contém fibras que auxiliam na recuperação de pacientes com transtornos gastrointestinais ou com nutrição enteral prolongada. Fórmula
igual ou sup. a formula: Trophic Basic. Embalagem de  800gr.

27

EMBALAGEM 80,0000

FORMULA NUTRICIONAL para adulto em pó, para via oral ou enteral, nutricionalmente completo, rico em vitaminas e minerais com concentração
ideal para a recuperação ou manutenção do bom estado nutricional de pacientes.Sua fórmula nutricionalmente completa, sem glúten e sem lactose,
contém fibras que auxiliam na recuperação de pacientes com transtornos gastrointestinais ou com nutrição enteral prolongada. Fórmula igual ou
sup. a formula: Trophic Fiber. Embalagem de  800gr.

28

LATA 350,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL para manutenção e / ou recuperação do estado nutricional.  Alimento em pó para diluição, nutricionalmente completo
para nutrição enteral ou oral. Osmolalidade: 350 mOsm/kg de água. Isenta de glúten, colesterol e lactose. Indicada para intolerância à lactose,
desnutrição, doença celíaca, anorexia, estados neurológicos. ingredientes: Maltodextrina, xarope de milho, proteína do soro do leite, sacarose,
caseinato de potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola de baixo teor erúcico, triglicerídeos de cadeia média, óleo de milho, lecitina de soja,
fosfato de sódio, fosfato de potássio, vitaminas (vitamina A, vitamina D, vitamina E, K, C, B1, B2, niacina, vitamina B6, ácido fólico, ácido
pantotênico, vitamina B12, tiamina e taurina), cloreto de magnésio, carbonato de cálcio, bitartarato de colina, cloreto de cálcio, minerais (manganês,

29
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ferro, cobre, zinco, selênio, cromo, molibdênio e iodo), Lcarnitina, acidulante ácido cítrico e aromatizante. Igual Superior ou Equivalata 400gramas

LATA 100,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL para nutrição diária e Complemento Alimentar oral. Alimento em pó para diluição nutricionalmente completo. Nutrição
enteral em pó à base de proteína isolada de soja, rica em isoflavonas. Nutricionalmente completa e normocalórica na diluição padrão. Hipossódica,
isenta de sacarose e lactose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Apresentação: Lata de 800 g. Igual superior ou equivalente à fórmula Nutrison Soya.
Formas de apresentação embalagem: Lata 800 gr.

30

LATA 300,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL para nutrição diária e Complemento Alimentar  oral. Alimento em pó para diluição nutricionalmente completo, para
suplementação de nutrição enteral ou oral de idosos, indicado para prevenção e tratamento de pacientes com relato de perda de apetite / baixa
ingestão, estão em fase de recuperação, para redução da perda óssea e muscular / mantém e/ou melhora o estado nutricional / força. Alimento
hiperprotéico especialmente criado para atender as necessidades específicas dos idosos. Contém ACT-3, combinação única de cálcio, proteína e
vitamina D. Não contém glúten. Igual superior ou equivalente à fórmula Nutren Sênior. Apresentação: embalagem Lata de 800 gr.

31

LATA 150,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL para nutrição diária e Complemento Alimentar oral. Alimento em pó para diluição, nutricionalmente composto de fibras,
cálcio, ferro, zinco, fósforo, magnésio e vitaminas A, C, D, E e complexo B. Com adição de vitaminas e minerais, fonte de proteínas,  prébio1,
auxiliar no equilíbrio da flora intestinal. Indicada para pacientes convalescentes, idosos, paciente com baixo peso, desnutridos, inapetentes ou que
necessitam complementar a alimentação. Densidade calórica: 230kcal em 200 ml de produto pronto, com leite integral. Igual superior ou
equivalente à fórmula Nutren Active. Formas de apresentação embalagem: Lata 400 gr.

32

LATA 100,0000

FÓRMULA NUTRICIONAL para nutrição diária infantil e Complemento Alimentar  oral. Alimento em pó para diluição nutricionalmente completo,
com indicação para crianças a partir de 4 anos de idade. Contém 26 vitaminas e minerais e é rico em cálcio, ferro e zinco, nutrientes essenciais que
contribuem para uma alimentação saudável. Contem vitaminas (colina, vitamina C, inositol, vitamina E, niacina, vitamina A, ácido pantotênico,
vitamina D, B6, K, B1, biotina, vitamina B2, ácido fólico e vitamina B12), aromatizantes, espessante goma xantana e emulsificante lecitina de soja.
Contém Glúten. Igual superior ou equivalente à fórmula Nutren kids. Formas de apresentação embalagem: Lata 350 gr.

33

EMBALAGEM 150,0000
FÓRMULA NUTRICIONAL para situações metabólicas especiais para nutrição enteral ou oral formulado para pacientes com função renal
comprometida em diálise. Densidade 2kcal por ml. Fórmula Igual superior ou equivalente à fórmula: Nutri Renal D. Formas de apresentação emb.:
embalagem de 200 ml.

34

EMBALAGEM 100,0000

FORMULA NUTRICIONAL para via oral ou enteral, nutricionalmente completo, rico em vitaminas e minerais com concentração ideal para a
recuperação ou manutenção do bom estado nutricional de pacientes com doenças neurológicas ou desnutrição, cuja necessidade energética é
elevada. A fórmula deste produto é nutricionalmente completa e possui um exclusivo mix de proteínas que oferecem mais força ao organismo.
Necessidade elevada de calorias associada ou não à restrição hídrica. Formula igual ou sup. a formula: Trophic 1.5. Embalagem de 1 litro.

35


