RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 91/2018 - MODALIDADE – Pregão Eletrônico N° 27/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de suplementos alimentares para dieta enteral
Item Qtde
Un. Especificação
Preço unitário Fornecedor Vencedor
2
500,00 lt
Leite em pó fórmula infantil com ferro para lactantes a partir do 1° ao 6° mês de 10,00
MERCO
SOLUÇÕES
EM
vida. Apresentação em pó, contendo no mínimo 400 gramas.
SAUDE S/A
3
100,00 lt
Leite em pó infantil com ferro para lactantes a partir do 6° mês de vida. 10,00
MERCO
SOLUÇÕES
EM
Apresentação em pó, contendo no mínimo 400 gramas.
SAUDE S/A
8
48,00
un
Alimento para crianças, apresentando um composto lácteo que possui nutrientes 23,00
MERCO
SOLUÇÕES
EM
que contribuem para o seu crescimento. Contém prebióticos DHA, sem adição de
SAUDE S/A
açúcar e aromatizantes. A fórmula possui uma combinação de nutrientes essenciais
tais como Cálcio, Ferro, Zinco, Vitaminas A, C e D. Apresentação lata com
aproximadamente 800 g. Produto NESLAC COMFOR.
9
240,00 lt
Dieta enteral em pó nutricionalmente completa balanceada, normocalórica, 31,20
MERCO
SOLUÇÕES
EM
normoproteica e normolipídica. Isenta de glúten e lactose, com proteína de alta
SAUDE S/A
qualidade, para uso via oral ou enteral. È a solução nutricional ideal para pacientes
com trato gastrointestinal funcionante, com necessidades nutricionais especiais.
Indicado para manutenção e recuperação da saúde, bem-estar e um adequado
estado nutricional. Apresentação; lata de 400g. PRODUTO NUTREN 1.0
10
210,00 lt
Dieta (Leite) Semi-Elementar e hipoalergênica, à base de proteína extensamente 80,00
Nutriport Comercial Ltda
hidrolisada de soro de leite. Indicações: Alimentação de lactentes e crianças que
apresentam alergia ao leite de vaca e/ou soja, distúrbios absortivos ou outras
condições clínicas. Isento de lactose, sacarose, frutose e glúten. Apresentação lata
de 400 g. Produto Pregomin Pepti.
7
550,00 lt
Dieta enteral em pó polimérica, nutricionalmente completa e balanceada, indicada 14,98
Pro-Vida
Comércio
e
para manutenção ou recuperação do estado nutricional. Isenta de lactose e glúten,
Equipamentos Ltda EPP
com maior aporte de proteína de alto valor biológico. Indicado para maiores de 10
anos. Apresentação; lata de 400 g Produto Ensure, Total Nutrition ou similar. Sabor
baunilha.
1
350,00 lt
Suplemento nutricional enriquecido com vitaminas e minerais para adulto e 13,10
INTEGRA
SOLUÇÕES
crianças a partir de 04 anos. Apresentação em pó, contendo no mínimo 400 gramas.
MÉDICAS LTDA - EPP
Sabor: Baunilha.
5
12,00
l
Dieta enteral 1,5 Cal, fórmula líquida e hipercalórica, nutricionalmente completa 25,99
INTEGRA
SOLUÇÕES
para nutrição oral ou enteral em pacientes com necessidades protéicas elevadas,
MÉDICAS LTDA - EPP
capaz de satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes por curto ou longo
período de uso da dieta, isenta de lactose, sacarose, glúten - Osmolite 1.5 Cal,
Isosource 1.5 Cal ou similar. Embalagem Frasco de 1 litro.
6
180,00 lt
Dieta enteral em pó polimérica, nutricionalmente completa, e balanceada, indicada 30,9900
INTEGRA
SOLUÇÕES
para manutenção ou recuperação do estado nutricional. Isenta de lactose e glúten,
MÉDICAS LTDA - EPP
com maior aporte de proteína de alto valor biológico. Indicado para a faixa etária
de 1 a 10 anos. Apresentação lata 400 g Produto Nutren Junior, Pediasure ou
similar. Sabor baunilha.
4
48,00
un
Suplemento em pó para alimentação oral ou por sonda para criança acima de 1 ano 49,0000
JPH BARROS COMERCIAL
de idade com dificuldade de ingestão de macro e micronutrientes. Não deve conter
EIRELI
glúten. SEM SABOR. O suplemento de fórmula especial deverá ser acondicionado
em lata com medida de 400 g e na embalagem deverá constar externamente a
identificação, fabricação, validade, lote e procedência. Produto Fortini ou similar.
Sabor: SEM SABOR.
Rio Negro, 27 de abril de 2018 – Misael Antonio Köene - Pregoeiro

