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HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 - PROCESSO N° 850/2017 – RP Nº 15/2016 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 

DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE)  MESES 
 
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02 e conforme ADJUDICAÇÃO das 
propostas em anexo aos autos, HOMOLOGO a licitação em epígrafe à empresa abaixo:  
 

EMPRESA: SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT preço unit 
total  

1 

Alimento nutricionalmente 
completo, formulado para auxílio 
ao controle glicêmico. Com 
mínimo 15% de proteína de 
origem animal e máximo 46% de 
carboidrato (Carboidrato de lenta 
liberação). Com presença de no 
mínimo dois tipos de carboidratos 
Presença de fibras. Sabor 
baunilha Isento de lactose e 

glúten e sacarose. GLUCERNA 

PÓ / ABBOTT 

Embalage
m de 400gr 

225 R$ 51,90 

R$ 11.677,50 

3 

Alimento nutricionalmente 
completo normocaiórico (1,0 
kcal/mL na diluição padrão), 
indicado para crianças de 1 a 10 
anos de idade, para recuperação 
e manutenção do estado 
nutricional. Com mínimo de 12% 
proteína. Sabor baunilha. Isento 
de lactose. Não contém glúten. 
Não necessita de uso de mix ou 
liquidificador para diluição. 

PEDIASURE COMPLETE / 

ABBOTT 

Embalage
m de 400gr 

225 R$ 37,05 

R$ 8.336,25 

5 

Nutrição completa e balanceada, 
indicada para alimentação oral ou 
enteral, normocalórica 
(1,0Kcal/ml) normoprotéica 
(15%), teor e qualidade de 
lipídios de acordo com AHA 
(30%), com 10,7g da combinação 
Fos e Inulina/Litro, isenta de 

glúten e lactose. ENSURE / 

ABBOTT 

Embalage
m de 900gr 

460 R$ 80,90 

R$ 37.214,00 
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8 

 Dieta completa e balanceada, 
indicada para crianças de 1 a 10 
anos, nutricionalmente completa 
para alimentação via oral ou 
enteral, contém DHA e ARA, 
prebiótícos e probióticos, de 
acordo com NAS/NRC RDAs e 
AAP/COM, normocalórica 
(1,0kcal/ml) normoprotéica 
(12%VCT). normolipídica (35%) 
baixa osmoiaridade 
(281mOsm/l). Com no mínimo 2 

opções de sabores. PEDIASURE 

COMPLETE / ABBOTT 
 

Embalagem 
com 900gr 

244 R$ 84,00 

R$ 20.496,00 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
preço 
unit total 

16 

Alimento nutricionalmente completo, 
formulado para auxílio ao controle 
glicêmico. Com mínimo 15% de proteína 
de origem animal e máximo 46% de 
carboidrato (Carboidrato de lenta 
liberação). Com presença de no mínimo 
dois tipos de carboidratos Presença de 
fibras. Sabor baunilha Isento de lactose 

e glúten e sacarose. GLUCERNA PO / 

ABBOTT 

Embal
agem 
de 
400gr 

75 R$ 51,90 

R$ 3.892,50 

18 

Alimento nutricionalmente completo 
normocaiórico (1,0 kcal/mL na diluição 
padrão), indicado para crianças de 1 a 
10 anos de idade, para recuperação e 
manutenção do estado nutricional. Com 
mínimo de 12% proteína. Sabor 
baunilha. Isento de lactose. Não contém 
glúten. Não necessita de uso de mix ou 

liquidificador para diluição. PEDIASURE 

COMPLETE / ABBOTT 

Embal
agem 
de 
400gr 

75 R$ 37,05 

R$ 2.778,75 

20 

Nutrição completa e balanceada, 
indicada para alimentação oral ou 
enteral, normocalórica (1,0Kcal/ml) 
normoprotéica (15%), teor e qualidade 
de lipídios de acordo com AHA (30%), 
com 10,7g da combinação Fos e 
Inulina/Litro, isenta de glúten e lactose. 

ENSURE / ABBOTT 

Embal
agem 
de 
900gr 

153 R$ 80,90 

R$ 12.377,70 
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23 

Dieta completa e balanceada, indicada 
para crianças de 1 a 10 anos, 
nutricionalmente completa para 
alimentação via oral ou enteral, contém 
DHA e ARA, prebiótícos e probióticos, 
de acordo com NAS/NRC RDAs e 
AAP/COM, normocalórica (1,0kcal/ml) 
normoprotéica (12%VCT). normolipídica 
(35%) baixa osmoiaridade (281mOsm/l). 
Com no mínimo 2 opções de sabores. . 

PEDIASURE COMPLETE / ABBOTT 

Embal
agem 
com 
900gr 

81 R$ 84,00 

R$ 6.804,00 

 
 

EMPRESA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
preço 
unit total 

2 

Alimento para situações metabólicas 
especiais para Nutrição Enteral ou Oral, 
formulado com arginina, nucleotídeos e 
ácidos graxos ômega 3. Normocaiórico 
(1.0 kcal/mL), hiperprotéíco, com 100% 
proteína de origem animal (23% L-
arginina - 65 g/L), fonte de carboidrato 
100% maltodextrina e fonte de lípidíos 
presença de óleo de peixe e TCM. Com 
duas opções de sabores. Isento de 

lactose e sacarose. IMPACT 200ML 

Slim 
de 
200ml 

165 R$ 10,60 

R$ 1.749,00 

4 

Alimento para suplementação oral, 
normocaiórico (1.0 kcal/mL na diluição 
padrão) e hiperprotéíco, densenvolvido 
especialmente para atender as 
necessidades nutricionais de pacientes 
idosos. Com 100% fonte de proteína de 
origem animal e fonte de carboidratos 
100% maltodextrina. Sem sabor. 
Presença de fibras (FOS e 
Inulina),enriquecido com cálcio e 
vitamina D . Isento de sacarose e 
glúten. 

NUTREN SENIOR 370GR 

Embal
agem 
de 
370gr 

254 R$ 37,85 

R$ 9.613,90 

6 

Dieta líquida, estéril, nutricionalmente 
completa, para alimentação oral ou 
enteral,específica para pacientes 
nefropatas em tratamento dialítico, 
hipercalórica 18 a 20 (Kcal) com 
proteína de (15% a 18%). 

NOVASOURCE REN 200ML 

Embal
agem 
de 200 
a 
250ml 

150 R$ 9,50 

R$ 1.425,00 

14 
Módulo de glutamina para nutrição 

enteral ou oral  RESOURCE 

GLUTAMINA 5G 

Sachê 
de 5g 
a 10g 

200 R$ 6,56 
R$ 1.312,00 
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15 

Espessante e gelificante para alimentos 
que não altera cor, sabor e cheiro dos 

alimentos quentes ou frios. TICKEN UP 

CLEAR 125G 

Latas 
de 
125g a 
400g. 

200 R$ 57,15 

R$11.430,00 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
preço 

unit total 

17 

Alimento para situações metabólicas 
especiais para Nutrição Enteral ou 
Oral, formulado com arginina, 
nucleotídeos e ácidos graxos ômega 3. 
Normocaiórico (1.0 kcal/mL), 
hiperprotéíco, com 100% proteína de 
origem animal (23% L-arginina - 65 
g/L), fonte de carboidrato 100% 
maltodextrina e fonte de lípidíos 
presença de óleo de peixe e TCM. 
Com duas opções de sabores. Isento 

de lactose e sacarose. IMPACT 200ML 

Tetra 55 R$ 10,60 

R$ 583,00 

19 

Alimento para suplementação oral, 
normocaiórico (1.0 kcal/mL na diluição 
padrão) e hiperprotéíco, densenvolvido 
especialmente para atender as 
necessidades nutricionais de pacientes 
idosos. Com 100% fonte de proteína 
de origem animal e fonte de 
carboidratos 100% maltodextrina. Sem 
sabor. Presença de fibras (FOS e 
Inulina),enriquecido com cálcio e 
vitamina D . Isento de sacarose e 

glúten. NUTREN SENIOR 370GR 

Embal
agem 
de 
370gr 

84 R$ 37,85 

R$ 3.179,40 

21 

Dieta líquida, estéril, nutricionalmente 
completa, para alimentação oral ou 
enteral,específica para pacientes 
nefropatas em tratamento dialítico, 
hipercalórica 18 a 20 (Kcal) com 
proteína de (15% a 18%). 

NOVASOURCE REN 200ML 

Embal
agem 
de 200 
250ml 

50 R$ 9,50 

R$ 475,00 

29 
Módulo de glutamina para nutrição 

enteral ou oral RESOURCE 

GLUTAMINA 5G 

Sachê 
de 5g 
a 10g 

50 R$ 6,56 
R$ 328,00 

30 

Espessante e gelificante para 
alimentos que não altera cor, sabor e 
cheiro dos alimentos quentes ou frios. 

TICKEN UP CLEAR 125G 

Latas 
de 
125g a 
400g. 

50 R$ 57,15 

R$ 2.857,50 
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EMPRESA: EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR HOSP LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
preço 

unit total 

9 

 Dieta enteral nutricionalmente 
completa em pó, isenta de sacarose, 
lactose e glúten. Hipercalórica (1.5 
Kcal), hiperproteica (63 g/l) tendo como 
perfil proteico 100% soro do leite 
Maltodextrina como única fonte de 

carboidrato. NUTRIDRINK MAX / 

DANONE 
 

Embal
agem 
com 
400gr 

488 R$ 50,95 

R$ 24.863,60 

10 

Dieta enteral nutricionalmente 
completa em pó, normocalórica isenta 
de sacarose, lactose e glúten. No perfil 
proteico, com predominância de 
proteína da soja 70 a 80% . 
Normolipídica, com presença de óleo 
de canola e oléo de girassol, sendo a 
relação W6:w3 4:1 e gordura saturada 

até 6%. NUTRI ENTERAL SOYA / 

NUTRIMED 

Embal
agem 
com 
800gr 

1238 R$ 54,90 

R$ 67.966,20 

11 

Leite em pó totalmente isento de 
proteína do leite de vaca. Composto de 
aminoácidos que representam a menor 
porção de uma proteína que aliviam os 
sintomas dos bebês com Alergia à 
Proteína do Leite de Vaca (APLV) e 
contribui para o crescimento saudável. 
Indicações: Nutrição enteral 
precoce/mínima em terapia intensiva 
neonatal e pediátrica, transição de 
nutrição parenteral para enteral, 
síndrome do intestino curto e outros 
distúrbios absortivos moderados a 
graves, alergia alimentar (ao leite de 
vaca, à soja, a hidrolisados e a 
múltiplas proteínas), com estado 
nutricional comprometido, placebo para 
diagnóstico de alergia alimentar. 
Ingredientes: xarope de glicose, óleos 
de coco, açafrão e soja; L-arginina, L-
aspartato, L-leucina, L-acetado de 
lisina, fosfato de cálcio dibásico, L-
glutamina, Lprolina, citrato tripotássio, 
L-valina, L-isoleucina, glicina, L-
treonina, L-tirosina, L-fenilalanina, 
Lserina, L-histidina, L-alanina, L—
cisitna, Ltriptofano, cloreto de sódio, L-
metionina, aspartato de magnésio, 
cloreto de magnésio, citrato de cálcio, 
bitartáro de colina, inositol, cloreto de 
potássio, vitamina c, sulfato ferroso, 

Embal
agem 
com 
400gr 

200 R$151,00 

R$ 30.200,00 
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taurina, sulfato de zinco, L-carnitina, 
niacina, vitamina E, pantotenato de 
cálcio, sulfatos de manganês e de 
cobre, vitaminas B6, B2, B1 e A, iodeto 
de potássio, cloreto de romo, ácido 
fólico, selenito de sódio, molibdato de 
sódio, vitamina K, D-biotina, vitaminas 
D3 e B12, emulsificante ésteres de 
ácido cítrico e ácidos graxos com 
glicerol.Contém fenilalanina. Não 
contém lactose, galactose, sacarose, 

frutose e glúten. NEOCATE LCP/ 

SUPPORT 

12 

Alimento para situações metabólicas 
especiais para pacientes com função 
renal comprometida, Densidade 
Calórica: 2.0; Carboidratos: 63%; 
Fonte Carboidratos: 100% 
Maltodextrina; Proteínas: 7%; Fonte 
Proteínas: 60% Proteína do soro do 
leite; 40% Caseinato de cálcio e sódio; 
Lipídios: 30%; Fonte Lipídios: 17,8% 
TCM, 70,2% Óleo de Canola e 12% 
Óleo de girassol; Osmolaridade: 830. 

NUTRI PRE D 2.0 

Sache 
com 
92gr 

225 R$ 16,80 

R$ 3.780,00 

13 

Alimento nutricionalmente completo, 
para crianças de 1 a 10 anos, que 
permite diluição de 1,0 e 1,5, 
normoproteica (9% de proteína), fonte 
de carboidrato com no mínimo 80% de 

maltodextrina. Sem sabor. FORTINI 

PO / DANONE 

Embal
agem 
de 
400gr 

300 R$ 52,50 

R$ 15.750,00 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
preço 

unit total 

27 

Alimento para situações metabólicas 
especiais para pacientes com função 
renal comprometida, Densidade 
Calórica: 2.0; Carboidratos: 63%; 
Fonte Carboidratos: 100% 
Maltodextrina; Proteínas: 7%; Fonte 
Proteínas: 60% Proteína do soro do 
leite; 40% Caseinato de cálcio e sódio; 
Lipídios: 30%; Fonte Lipídios: 17,8% 
TCM, 70,2% Óleo de Canola e 12% 
Óleo de girassol; Osmolaridade: 830. 

NUTRI PRE D 2.0 

Sache 
com 
92gr 

56 R$ 16,80 

R$ 940,80 
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28 

Alimento nutricionalmente completo, 
para crianças de 1 a 10 anos, que 
permite diluição de 1,0 e 1,5, 
normoproteica (9% de proteína), fonte 
de carboidrato com no mínimo 80% de 

maltodextrina. Sem sabor. FORTINI 

PO / DANONE 

Embal
agem 
de 
400gr 

75 R$ 52,50 

R$ 3.937,50 

 

 

EMPRESA: J.M.M. PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA ME  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
preço 
unit total 

24 

Dieta enteral nutricionalmente completa 
em pó, isenta de sacarose, lactose e 
glúten. Hipercalórica (1.5 Kcal), 
hiperproteica (63 g/l) tendo como perfil 
proteico 100% soro do leite 
Maltodextrina como única fonte de 

carboidrato. NUTRI ENTERAL 1.5 / 

NUTRIMED 

Embal
agem 
com 

400gr 

162 
R$ 

63,28 

R$ 10.251,36 
 

25 

Dieta enteral nutricionalmente completa 
em pó, normocalórica isenta de 
sacarose, lactose e glúten. No perfil 
proteico, com predominância de 
proteína da soja 70 a 80% . 
Normolipídica, com presença de óleo de 
canola e oléo de girassol, sendo a 
relação W6:w3 4:1 e gordura saturada 

até 6%. NUTRI ENTRERAL 

SOYA/NUTRIMED 

Embal
agem 
com 

800gr 

412 
R$ 

64,25 

R$ 26.471,00 

26 

Leite em pó totalmente isento de 
proteína do leite de vaca. Composto de 
aminoácidos que representam a menor 
porção de uma proteína que aliviam os 
sintomas dos bebês com Alergia à 
Proteína do Leite de Vaca (APLV) e 
contribui para o crescimento saudável. 
Indicações: Nutrição enteral 
precoce/mínima em terapia intensiva 
neonatal e pediátrica, transição de 
nutrição parenteral para enteral, 
síndrome do intestino curto e outros 
distúrbios absortivos moderados a 
graves, alergia alimentar (ao leite de 
vaca, à soja, a hidrolisados e a múltiplas 
proteínas), com estado nutricional 
comprometido, placebo para 
diagnóstico de alergia alimentar. 
Ingredientes: xarope de glicose, óleos 
de coco, açafrão e soja; L-arginina, L-
aspartato, L-leucina, L-acetado de 
lisina, fosfato de cálcio dibásico, L-

Embal
agem 
com 

400gr 

50 
R$ 

198,85 

R$ 9.942,50 
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glutamina, Lprolina, citrato tripotássio, 
L-valina, L-isoleucina, glicina, L-
treonina, L-tirosina, L-fenilalanina, 
Lserina, L-histidina, L-alanina, L—
cisitna, Ltriptofano, cloreto de sódio, L-
metionina, aspartato de magnésio, 
cloreto de magnésio, citrato de cálcio, 
bitartáro de colina, inositol, cloreto de 
potássio, vitamina c, sulfato ferroso, 
taurina, sulfato de zinco, L-carnitina, 
niacina, vitamina E, pantotenato de 
cálcio, sulfatos de manganês e de 
cobre, vitaminas B6, B2, B1 e A, iodeto 
de potássio, cloreto de romo, ácido 
fólico, selenito de sódio, molibdato de 
sódio, vitamina K, D-biotina, vitaminas 
D3 e B12, emulsificante ésteres de 
ácido cítrico e ácidos graxos com 
glicerol.Contém fenilalanina. Não 
contém lactose, galactose, sacarose, 

frutose e glúten. NEOCAT LCP / 

DANONE 

 

ITENS DESERTOS: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

7 

Dieta líquida, nutricionalmente completa, indicada 
para alimentação oral ou enteral para pacientes 
com perda de peso induzida pelo câncer, 
caloricamente densa (1,26kcal/ml), enriquecida 
com EPA (1,1 g/ 240 ml),hiperprotéica (21% 
VCT), hipolipídica (18% VCT), apresenta uma 
relação w6: w3: 0,4: 1,0, suplementada com zinco, 
magnésio, fósforo, ácido fólico, vitamina B12, 
antioxidantes, taurina, colina e carnitina. Contém 
4,9g/240 ml de fibras, sendo 2,6g/240ml de FOS - 
sabor baunilha. 

Embalagem 
com 380g 

150 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
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Dieta líquida, nutricionalmente completa, indicada 
para alimentação oral ou enteral para pacientes 
com perda de peso induzida pelo câncer, 
caloricamente densa (1,26kcal/ml), enriquecida 
com EPA (1,1 g/ 240 ml),hiperprotéica (21% 
VCT), hipolipídica (18% VCT), apresenta uma 
relação w6: w3: 0,4: 1,0, suplementada com zinco, 
magnésio, fósforo, ácido fólico, vitamina B12, 
antioxidantes, taurina, colina e carnitina. Contém 
4,9g/240 ml de fibras, sendo 2,6g/240ml de FOS - 
sabor baunilha. 

Embalagem 
com 380g 

50 

 

 

 

 

OS ITENS DE Nº 001 A 015 REFERE-SE A COTA PRINCIPAL, CORRESPONDENTE A 75% 

(SETENTA E CINCO POR CENTO) DO TOTAL LICITADO, E PODERÁ SER OFERTADO POR 

QUALQUER EMPRESA QUE ATENDA AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DESTE EDITAL. 

 

OS ITENS DE Nº 016 A 030 REFERE-SE A COTA RESERVADA, CORRESPONDENTE A 25% 

(VINTE E CINCO POR CENTO) DO TOTAL LICITADO, E PODERÁ SE OFERTADO APENAS 

POR MICROENPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE QUE ATENDA AS 

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DESTE EDITAL. 
 

Tendo em vista que não houve vencedor para os itens 17, 19, 21,  27, 28, 29 e 30 da cota 

reservada, os mesmos foram adjudicados para os vencedores da cota principal, nos 

termos do item VII, 17 do edital. 
 

Os pagamentos serão efetuados em 10 (dez) dias, contados da data da entrega efetiva de 
todos os produtos constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancária 
cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura.  

               
                            Piracaia, 07 de julho de 2.017 
 
 
 
 
 

           ____________________________________________________ 

                                     JOSE SILVINO CINTRA 

                                         Prefeito Municipal 


