
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018 – PROCESSO Nº 868/2018 – RP nº 22/2018 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIETAS E 

SUPLEMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I . 

 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02, e conforme ADJUDICAÇÃO da proposta em 

anexo aos autos, HOMOLOGO a licitação em epígrafe à empresa abaixo:  

 

EMPRESA: LEONE E SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

NUTRICIONAIS LTDA ME  

ITEM DESCRIÇÃO UNID 
QUAN

T 
PREÇO UNIT 

1 

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. 

Embalagem 

de 300 a 400gr 
300  R$      47,00 

2 

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. 

Embalagem 

de 370gr 
225  R$      46,00  

4 

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%. 

Embalagem com 

800gr 

3975 

 
 R$      37,00  

7 
Espessante e gelificante para alimentos que não altera cor, 

sabor e cheiro dos alimentos quentes ou frios. 

Latas de 125g a 

400g. 
150  R$      33,50 

8 

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. 

Embalagem com 

400gr 
225  R$      37,00  

17 

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. 

Embalagem 

de 300 a 400gr 
100  R$      47,00 

18 

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. 

Embalagem 

de 370gr 
75  R$      46,00  



20 

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%. 

Embalagem com 

800gr 

1325 

 
 R$      37,00  

23 
Espessante e gelificante para alimentos que não altera cor, 

sabor e cheiro dos alimentos quentes ou frios. 

Latas de 125g a 

400g. 
50  R$      33,50 

24 

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. 

Embalagem com 

400gr 
75  R$      37,00  

 

 

EMPRESA: A.T. MORALES NUTRICIONAIS EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO UNIT 

3 

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%). 

Embalagem de 

200 a 250ml 
113  R$      11,00  

19 

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%). 

 

Embalagem de 

200 a 250ml 
37  R$      11,00  

 

EMPRESA: EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 

HOSPITALARES LTDA  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO UNIT 

5 

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, 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. 

Embalagem de 

400gr 
150  R$      195,00  



9 

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. 

Sache com 92gr 

ou embalagem de 

1000ml 

225  R$      17,00  

10 

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. 

Embalagem de 

400gr 
900  R$      53,31  

11 

Alimento para situações metabólicas especiais para Nutrição 

Enteral ou Oral, formulado com arginina, nucleotídeos e 

ácidos graxos ômega 3. Normocaiórico (1.0 kcal/ml), 

hiperprotéico, com 100% proteína de origem animal (23% L-

arginina – 65 g/L), fonte de carboidrato 100% maltodextrina 

e fonte de lipídios, presença de óleo de peixe e TCM. Com 

duas opções de sabores. Isento de lactose e sacarose. 

Slim de 200 ml 188  R$   18,30 

15 

Fórmula infantil hipoalergênica formulada com proteína 

extensamente hidrolisada para alimentação de lactentes e 

crianças que apresentem alergia a proteína do leite de vaca 

e/ou de soja, sem quadro diarreico. Distribuição nutricional: 

4,84 kcal/g. Proteínas: 10% (100% proteína extensamente 

hidrolisada do soro de leite) Carboidratos: 43% (60% 

maltodextrina e 40% sacarose). Lipídios: 47% (99% de 

gordura vegetal e 1% óleo de peixe). Osmolaridade: 250 

moms/l.Ingredientes: Proteina hidrolisada do soro de leite, 

maltodextrina, oleos vegetais (palma, canola,coco, girassol), 

galacto-oligossacarideos (GOS), fruto-oligossacarideos 

(FOS), fosfato tricalcico, cloreto de potassio, oleo de peixe, 

cloreto de magnesio, citrato trissodico, oleo de Mortierella 

alpina, carbonato de calcio, vitamina C, cloreto de colina, 

taurina, sulfato ferroso, inositol, sulfato de zinco, 

nucleotideos(uridina, citidina, adenosina, inosina, guanosina), 

vitamina E, L-carnitina, niacina, d-pantotenato de calcio, d-

biotina, sulfato de cobre, acido folico, vitaminas A, B12, B1, 

B2, D, B6, sulfato de manganes, iodeto de potassio, vitamina 

K, selenito de sodio, emulsifi cantes esteres de acido citrico e 

mono e diglicerideos. 

Latas de 800 gr 150  R$      95,05 

16 

Fórmula infantil e de segmento para lactentes, hipercalorica, 

nutricionalmente completa, com maior concentração de 

nutrientes como proteínas, vitaminas e minerais que as 

fórmulas infantis de rotina, além de ser suplementada com 

LCPufas (ARA eDHA), prebióticos (GOS/FOS) e 

nucleotídeos. Sua composição completa permite a oferta de 

maior quantidade de nutrientes em menor volume.  

Latas de 400gr 300  R$      112,50 

 

 

EMPRESA: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO UNIT 

6 Módulo de glutamina para nutrição enteral ou oral. 
Sachê de 5g a 

10g 
150  R$      6,00 

12 

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. 

Embalagem de 

400gr 
225  R$      41,00  



13 

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. 

Embalagem com 

900gr 
2250  R$      81,70  

14 

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. 

Embalagem com 

900gr 
300  R$        82,00  

 

EMPRESA: LP SANTOS ATACADISTA ME 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO UNIT 

21 

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, 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. 

Embalagem de 

400gr 
50  R$      194,00  

25 

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. 

Sache com 92gr 

ou embalagem de 

1000ml 

75  R$      20,00  

26 

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. 

Embalagem de 

400gr 
300  R$      52,00  



31 

Fórmula infantil hipoalergênica formulada com proteína 

extensamente hidrolisada para alimentação de lactentes e 

crianças que apresentem alergia a proteína do leite de vaca 

e/ou de soja, sem quadro diarreico. Distribuição nutricional: 

4,84 kcal/g. Proteínas: 10% (100% proteína extensamente 

hidrolisada do soro de leite) Carboidratos: 43% (60% 

maltodextrina e 40% sacarose). Lipídios: 47% (99% de 

gordura vegetal e 1% óleo de peixe). Osmolaridade: 250 

moms/l.Ingredientes: Proteina hidrolisada do soro de leite, 

maltodextrina, oleos vegetais (palma, canola,coco, girassol), 

galacto-oligossacarideos (GOS), fruto-oligossacarideos 

(FOS), fosfato tricalcico, cloreto de potassio, oleo de peixe, 

cloreto de magnesio, citrato trissodico, oleo de Mortierella 

alpina, carbonato de calcio, vitamina C, cloreto de colina, 

taurina, sulfato ferroso, inositol, sulfato de zinco, 

nucleotideos(uridina, citidina, adenosina, inosina, guanosina), 

vitamina E, L-carnitina, niacina, d-pantotenato de calcio, d-

biotina, sulfato de cobre, acido folico, vitaminas A, B12, B1, 

B2, D, B6, sulfato de manganes, iodeto de potassio, vitamina 

K, selenito de sodio, emulsifi cantes esteres de acido citrico e 

mono e diglicerideos. 

 

Latas de 800 gr 50  R$      119,00 

32 

Fórmula infantil e de segmento para lactentes, hipercalorica, 

nutricionalmente completa, com maior concentração de 

nutrientes como proteínas, vitaminas e minerais que as 

fórmulas infantis de rotina, além de ser suplementada com 

LCPufas (ARA eDHA), prebióticos (GOS/FOS) e 

nucleotídeos. Sua composição completa permite a oferta de 

maior quantidade de nutrientes em menor volume.  

Latas de 400gr 100  R$     110,00 

 

EMPRESA: SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO UNIT 

22 
 

Módulo de glutamina para nutrição enteral ou oral. 

Sachê de 5g a 

10g 
50  R$      6,00  

28 

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. 

Embalagem de 

400gr 
75  R$      42,00  

29 

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. 

Embalagem com 

900gr 
750  R$      81,70  

30 

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. 

Embalagem com 

900gr 
100  R$        82,00  

Condições de pagamento: 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.  

 



ITEM FRACASSADO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO UNIT 

27 

Alimento para situações metabólicas especiais para Nutrição 

Enteral ou Oral, formulado com arginina, nucleotídeos e 

ácidos graxos ômega 3. Normocaiórico (1.0 kcal/ml), 

hiperprotéico, com 100% proteína de origem animal (23% L-

arginina – 65 g/L), fonte de carboidrato 100% maltodextrina 

e fonte de lipídios, presença de óleo de peixe e TCM. Com 

duas opções de sabores. Isento de lactose e sacarose. 

 

Slim de 200 ml 62 

 

FRACASSAD

O 

              

     Piracaia, 20 de agosto de 2.018 

 

                               DR. JOSE SILVINO CINTRA 

                                             Prefeito Municipal 

 


