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Modalidade:
Licitação: 34/2020 - PE

133/2020Processo/Ano:

Objeto:
Pregão eletrônico
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTOS
NUTRICIONAIS, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em seus anexos, notadamente o Anexo I -
Termo de Referência.

Fornecedor Marca Qtd. Un. Desconto Preço Unitário Preço Total Situação Classif.
Item

Fornecedor: A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA
Alimento nutricionalmente completo para uso oral ou enteral. Normocalórico,
normoproteico, normolipidico. Indicado para crianças de 1 a 10 anos de
idade, sem problemas de absorção e que necessitem de nutrição
especializada para recuperação e manutenção do estado nutricional:
inadequação alimentar associada ou não à diversas situações clinicas; déficit
de crescimento e baixo peso; desnutrição; intolerância à lactose. Com ou
sem sabor. (50010238)

0,0700 42000,00 Venceu 1GR.600000,000
NUTREN
JUNIOR ¿

400g

3

Alimento para dieta enteral, líquido, nutricionalmente completo, polimérico,
normocalórico (minimo de 1,0kcal/ml). Adicionado de fibras solúveis e
insolúveis. Sem sacarose, lactose e glúten, com adição de vitaminas e
minerais. (72020257)

0,0140 7000,00 Venceu 1ML500000,000ISOSOURCE
SOYA FIBER

6

Alimento/Dieta enteral/oral líquida nutricionalmente completa, normocalórica
e normolipídica e hiperproteica. Criada especialmente para atender às
elevadas necessidades proteicas de pacientes e alimentação de curto e
longo período. Sabor baunilha. Isento de lactose e glúten. (50010253)

0,0180 21600,00 Venceu 1ML1200000,000NOVASOURC
E SENIOR NE

14

Alimento/Dieta enteral/oral liquida nutricionalmente completa, normocalórica,
normoproteica e normolipidica. Criada para atender às necessidades
nutricionais na manutenção e recuperação do estado nutricional e
alimentação de transição. Osmolalidade 360 mOsm/kg de água. Com ou
sem sabor. Isento de lactose e glúten. (50010254)

0,0110 3960,00 Venceu 1ML360000,000ISOSOURCE
SOYA/NESTL

15

Alimento/Módulo de L-glutamina para dieta enteral ou oral. A glutamina é um
aminoácido condicionalmente essencial em situações clínicas especiais. Não
contém glúten. Apresentação: sachês a partir de 5  gramas cada. (50010149)

1,7000 10200,00 Venceu 1UND6000,000
GLUTAMAX

VITAFOR
SAC

16

Dieta enteral liquida, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica
normorproteica, com adição de fibras para regularização do trânsito
intestinal. Isenta de Sacarose, lactose e Glúten. (50010265)

0,0160 8000,00 Venceu 1ML500000,000ISOSOURCE
1.5/NESTLE

22
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Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, normocalórica
(minima de 1,0 kcal/ml) normoproteica. Isenta de Sacarose, Lactose e
Glúten. (50010266)

0,0100 5000,00 Venceu 1ML500000,000ISOSOURCE
SOYA/NESTL

23

Dieta enteral líquida,nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 Kcal/ml)
hiperproteica,. Isenta de glúten. (50010267) 0,0160 11200,00 Venceu 1ML700000,000NOVASOURC

E HI PROTEI
24

Dieta enteral nutricionalmente completa, hiperprotéica e alta densidade
calórica. Isenta de lactose. Contém todas as vitaminas e sais minerais, além
de colina. (50010269)

0,0160 4800,00 Venceu 1ML300000,000NOVASOURC
E HI PROTEI

25

Dieta enteral nutricionalmente completa, normocalórica e adequado teor
proteico, isenta de lactose. Criada especialmente para atender a pacientes
com função anormal do intestino. Acrescida de fibras. NÃO CONTÉM
GLÚTEN. (50010271)

0,0140 14000,00 Venceu 1ML1000000,000ISOSOURCE
SOYA FIBER

27

Módulo de triglicerídeos de cadeia média com ácidos graxos essenciais para
nutrição enteral ou oral. Fonte de energia de rápida absorção, prevenindo a
carência de ácidos graxos essenciais. (50010299)

0,1000 27500,00 Venceu 1ML275000,000BEM VITAL
TCM AGE NU

45

Nutrição completa e balanceada para crianças de 1 a 10 anos.
Normocalorico, normoproteico e normolipidico. Com sabor. (50010302) 0,0500 16000,00 Venceu 1GR.320000,000

NUTREN
JUNIOR ¿

400g

46

Nutrição completa e balanceada, hipercalórica. Fornece nutrição adequada
para pacientes com necessidades adicionais de nutrientes ou para aqueles
que requerem baixo volume de alimentação. Densidade calórica:1,5 kcal/ml,
sabores variados. (50010303)

0,0210 25200,00 Venceu 1ML1200000,000NUTREN
1.5/NESTLE

20

47

Nutrição liquida hipercalórica suplementada com arginina. Nutrição para
pacientes graves com imunoestimulante.  Pacientes com ulcera de pressão,
fistulas, queimaduras e por ser semi elementar indicada também para
pacientes com síndrome disabsortiva. (50010304)

0,0500 35000,00 Venceu 1ML700000,000NOVASOURC
E PROLINE N

48

Alimento/Dieta enteral em pó oligomérica. Alimento para nutrição enteral
e/ou oral que fornece macro e micronutrientes, contribuindo para a
recuperação do estado nutricional. Terapia nutricional precoce em pacientes
críticos, com retardo do esvaziamento gástrico e riscos de broncoaspiração,
dificuldade na absorção de proteína intacta associada a desconfortos
gastrointestinais e pacientes em desmame de nutrição parenteral. Isento de
lactose e glúten. Com sabor. (50010246)

0,2610 86130,00 Venceu 1GR.330000,000
PEPTAMEN

NESTLE
400G

64

Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, hiperproteico.
Desenvolvido pensando nas necessidades do paciente idoso. Sem Sabor
ideal para receitas doces e salgadas. Não contém Glúten. Nutren Senior
(72020265)

0,0640 86400,00 Venceu 1GR.1350000,000
NUTREN
SENIOR
NESTLE

72

Nutrição completa e balanceada complemento na nutrição diária, possui
fibras Cálcio, Ferro, B6 e B12. Indicada para adultos e idosos seletivos e/ou
inapetentes. Normocalorico, sabores variados. Marca Ensure Abbott
(72020274)

0,1230 83025,00 Venceu 1GR.675000,000
ENSURE

ABBOTT/400
G

79

Alimento/Dieta enteral em pó oligomérica. Alimento para nutrição enteral
e/ou oral que fornece macro e micronutrientes, contribuindo para a
recuperação do estado nutricional. Terapia nutricional precoce em pacientes
críticos, com retardo do esvaziamento gástrico e riscos de broncoaspiração,
dificuldade na absorção de proteína intacta associada a desconfortos

0,1996 21956,00 Venceu 1GR.110000,000
PEPTAMEN

NESTLE
400G

84
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gastrointestinais e pacientes em desmame de nutrição parenteral. Isento de
lactose e glúten. Com sabor. (50010246) 0,1996 21956,00 Venceu 1GR.110000,000

PEPTAMEN
NESTLE

400G
Alimento/Módulo de proteína para dieta enteral ou oral. Prontamente
dispersível em água. Criado especialmente para o preparo ou
suplementação de alimentos para dietas enterais ou orais. Não contém
glúten. (50010259)

0,1333 9997,50 Venceu 1GR.75000,000
NUTREN

JUST
NESTLE/2

86

Alimento nutricionalmente completo para dieta enteral ou oral com baixo teor
de sódio sem sacarose, isento de glúten. Indicado para pacientes com risco
nutricional, desnutrição, anorexia. Marca Nutri Enteral Soya (72020262)

0,0730 27375,00 Venceu 1GR.375000,000
NUTRI

ENTERAL
SOYA/N

91

Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, hiperproteico.
Desenvolvido pensando nas necessidades do paciente idoso. Sem Sabor
ideal para receitas doces e salgadas. Não contém Glúten. Nutren Senior
(72020265)

0,0640 28800,00 Venceu 1GR.450000,000
NUTREN

SENIOR/NES
TLE

92

Alimento/Nutrição em pó, especializada, enteral/oral, completa e balanceada,
normocalórica, normoproteica e normolipídica. Indicado para atender
pacientes com necessidade de controle glicêmico. Não contém glúten e
lactose. Com sabor. Marca Glucerna (72020268)

0,1400 42000,00 Venceu 1GR.300000,000GLUCERNA/A
BBOTT 400

93

Alimento/Nutrição em pó, especializada, enteral/oral, completa e balanceada,
normocalórica, normoproteica e normolipídica. Indicado para atender
pacientes com necessidade de controle glicêmico. Não contém glúten e
lactose. Com sabor. Marca Nutrien 1.0 (72020269)

0,0800 24000,00 Venceu 1GR.300000,000NUTRIEN 1.0
NESTLE/4

94

Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, a base de
peptídeos 100% proteína hidrosilada. Indicado para terapia Nutricional
precoce em pacientes de 1 a 10 anos de idade em desmane de nutrição
parenteral, com retardo de esvaziamento gástrico e risco de
broncoaspiração. Com sabor. (50010335)

0,2400 18000,00 Venceu 1GR.75000,000
PEPTAMEN

JUNIOR/NES
T

97

Nutrição completa e balanceada complemento na nutrição diária, possui
fibras Cálcio, Ferro, B6 e B12. Indicada para adultos e idosos seletivos e/ou
inapetentes. Normocalorico, sabores variados. Marca Ensure Abbott
(72020274)

0,0950 21375,00 Venceu 1GR.225000,000ENSURE/ABB
OTT NESTLE

99

Total do Fornecedor: R$680.518,50

Fornecedor: Center Nutri Comercio de Produtos para Nutrição En
Dieta nutricionalmente completa, normocalórica e normoprotéica. Isenta de
lactose e glúten, Kcal/ml mínima 1.0.  Apresentação: sistema fechado.
(50010275)

0,0200 24000,00 Venceu 1ML1200000,000FRESUBIN
ORIGINAL/EA

29

Módulo de proteína de alto valor biológico para dieta enteral ou oral. Sabor
natural. (50010297) 0,1970 19700,00 Venceu 1GR.100000,000

FRESUBIN
PROTEIN

POW

43

Módulo de proteína para nutrição enteral. Isento de sabor. (50010298) 0,1970 19700,00 Venceu 1GR.100000,000
FRESUBIN
PROTEIN

POW

44

Nutrição liquida hiperproteica e hipercalórica. Indicada para paciente com
perda de peso induzida pelo câncer ou com risco para esta condição. Com 0,0750 19500,00 Venceu 1ML260000,000FRESUBIN

LIPID DRINK
49
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sabor. (50010305) 0,0750 19500,00 Venceu 1ML260000,000FRESUBIN
LIPID DRINK

Total do Fornecedor: R$82.900,00

Fornecedor: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Alimento/Nutrição em pó, especializada, enteral/oral, completa e balanceada,
normocalórica, normoproteica e normolipídica. Indicado para atender
pacientes com necessidade de controle glicêmico. Não contém glúten e
lactose. Com sabor. Marca Glucerna (72020268)

0,1520 136800,00 Venceu 1GR.900000,000GLUCERNA/A
BBOTT 400

73

Total do Fornecedor: R$136.800,00

Fornecedor: POLO  REPRESENTACOES LTDA
Alimento/Complemento alimentar para crianças a partir de 3 anos de idade.
Indicado para seletividade alimentar; baixo peso; recuperação nutricional;
crianças ativas.  Adicionado de vitaminas e minerais, rico em cálcio, ferro,
zinco e fosforo. (50010243)

0,0810 25920,00 Venceu 1GR.320000,000Sustain
JR/350 G

9

Suplemento nutricional específico para úlceras de decúbito para uso oral
hiperprotéico. Com micronutrientes importantes para a cicatrização (zinco,
selênio, vitamina C, A e E), além de arginina. Com sabor. ISENTO DE
LACTOSE. (50010313)

0,0890 26700,00 Venceu 1ML300000,000Impact/1L
51

Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral, com densidade
calórica de 1,2 calorias por mililitro. Formulado com um mix de proteínas
animal e vegetal, isento de sacarose, lactose e glúten. Com sabor. Marca
Trophic Basic (72020263)

0,0410 49200,00 Venceu 1GR.1200000,000TROPHIC
BASIC/1 L

53

Alimento nutricionalmente completo para dieta enteral ou oral com baixo teor
de sódio sem sacarose, isento de glúten. Indicado para pacientes com risco
nutricional, desnutrição, anorexia. Marca Trophic Basic (72020261)

0,0660 64350,00 Venceu 1GR.975000,000TROPHIC
BASIC/800 G

70

Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses.  Enriquecida com
Lc-PufasDHA e  ARA, nu leotideios e fibras. Nan Comfor 1 (72020271) 0,0600 67500,00 Venceu 1GR.1125000,000

NAN
COMFOR
1/800 G

76

Suplemento alimentar em pó para crianças de 3 a 10 anos, para uso oral ou
enteral, nutricionalmente completo, hipercalórico (1,5 Kcal/gr), fornecendo
alto aporte de nutrientes em pequeno volume, ISENTO DE LACTOSE E
GLÚTEN, Acrescido de todas as vitaminas e sais minerais, além de colina,
carnitina e taurina. Marca Fortini/Danone (72020335)

0,1080 24300,00 Venceu 1GR.225000,000
FORTINI

DANONE/400
G

102

Total do Fornecedor: R$257.970,00

Fornecedor: PRO-VIDA Comércio de Equipamentos Ltda EPP
Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral. Formulado com
proteínas animal e/ou vegetal (soja), lactose e glúten.  Com Sabor.
(50010237)

0,0430 18920,00 Venceu 1GR.440000,000
TOTAL

NUTRITION
NUTE

2

Alimento/Suplemento/complemento nutricional. Adicionado de fibras,
proteínas e nutrientes essenciais como vitaminas e minerais. Indicado para: 0,0440 22000,00 Venceu 1GR.500000,000

MILKGEN
PREBIOTIC

19
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convalescentes, idosos, baixo peso, desnutridos e inapetentes. Adicionado
de fibras. Sem glutem. (50010262) 0,0440 22000,00 Venceu 1GR.500000,000NU

Espessante de alimentos quentes ou frios, em nutrição enteral ou oral.Não
altera a cor, o sabor ou a textura dos alimentos. Favorece a deglutição,
reduzindo o risco de aspiração. (50010279)

0,1430 28600,00 Venceu 1GR.200000,000MAXISPERSE
NUTERAL/2

31

Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral. (50010294) 0,1190 32725,00 Venceu 1GR.275000,000
NEOFIBER

NUTERAL/40
0

41

Módulo de proteína de alto valor biológico (caseinato de cálcio). Indicado
como suplemento ou complemento protéico na alimentação diária de adultos
e de crianças. (50010296)

0,2030 20300,00 Venceu 1GR.100000,000
MAXIPR¿

NUTERAL/23
0

42

Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral. Formulado com
um mix de proteínas animal e vegetal, isento de sacarose, lactose e glúten.
Fonte de fibras, 60% de fibra alimentar solúvel, 40% fibra alimetar insolúvel.
Com ou sem sabor. (50010322)

0,0450 31500,00 Venceu 1GR.700000,000
TOTAL

NUTRITION
SOY

55

Total do Fornecedor: R$154.045,00

Fornecedor: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS  - ME

Composto alimentar, para lactantes a apartir dos 18 meses, isento de
sacarose, acrescido de DHA e prebiotico. (50010263) 0,0380 15200,00 Venceu 1GR.400000,000

NESLAC
COMFOR ¿

800G

20

Composto lacteo com fibras prebioticas, com biotina fonte de calcio, zinco,
vitaminas C, D e E. (50010264) 0,0300 12000,00 Venceu 1GR.400000,000NESTONUTRI

¿ 800G/NE
21

Fórmula Infantil Hipoalergênica com Ferro para Lactantes com Proteína
Parcialmente Hidrolisada, DHA e ARA, de 0 a 12 meses. (50010282) 0,0900 31500,00 Venceu 1GR.350000,000NAN H.A. ¿

400G/NEST
33

Formula infantil para lactantes a partir do 10º mês, adicionada de prebioticos,
DHA , ARA  e LCPUFAS. (50010284) 0,0380 19000,00 Venceu 1GR.500000,000

NAN
COMFOR 3 ¿

800G/

34

Formula infantil para lactantes de 6 a 12 meses, adicionada de prebioticos,
DHA , ARA e LCPUFAS. (50010286) 0,0370 44400,00 Venceu 1GR.1200000,000

NAN
COMFOR 2 ¿

800G/

35

Fórmula Infantil para lactantes de 0 a 12 meses que apresentam
regurgitação, com proteínas modificadas em sua relação caseína e/ou
proteína do soro do leite. Com agente espessante. (50010287)

0,0380 15200,00 Venceu 1GR.400000,000
NAN

EspessAR ¿
800G/

36

Fórmula Infantil para lactantes de 0 a 12meses, com 100 % proteínas do
soro do leite parcialmente hidrolisadas em peptídeos. Enriquecida com Lc-
Pufas DHA e ARA,com ferro e vitaminas. (50010288)

0,0960 30720,00 Venceu 1GR.320000,000NAN H.A. ¿
400G/NEST

37

Fórmula Infantil para lactantes de 0 a 6 meses, à base de 100% proteína
isolada de soja. Enriquecida com ferro, cálcio, vitaminas, L-metionina.
(50010289)

0,0570 22800,00 Venceu 1GR.400000,000NAN SOJA ¿
800G/NEST

38

Fórmula Infantil para lactentes de 6 a 12 meses, com proteínas modificadas
em sua relação caseína/proteína do soro do leite Enriquecida com o Lc-
PufaDHA, além de zinco, ferro e vitaminas. (50010290)

0,0370 37000,00 Venceu 1GR.1000000,000
NAN

COMFOR 2 ¿
800G/

39

Alimento/Dieta Enteral/oral em pó, especializada para Doença Inflamatória
Intestinal, principalmente Doença de Crohn. Polimérica, nutricionalmente 0,6820 54560,00 Venceu 1GR.80000,000MODULEN ¿

400G/NESTL
56
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completa, normocalórica, normoprotéica. Isento de lactose e glúten.
Indicação via oral ou via sonda enteral. Sem sabor. (50010326) 0,6820 54560,00 Venceu 1GR.80000,000MODULEN ¿

400G/NESTL
Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 6 meses, com proteínas modificadas
em sua relação proteína do soro do leite/caseína sem sacarose. Enriquecida
com ferro e vitaminas. (50010331)

0,0360 43200,00 Venceu 1GR.1200000,000NESTOGENO
1 ¿ 800G/N

60

Fórmula Infantil para lactentes de 6 a 12 meses, com proteínas modificadas
em sua relação caseína/proteína do soro do leite sem sacarose. Enriquecida
com ferro e vitaminas. (50010333)

0,0320 32000,00 Venceu 1GR.1000000,000NESTOGENO
2 ¿ 800G/N

61

Alimento/Nutrição em pó, especializada, enteral/oral, completa e balanceada,
normocalórica, normoproteica e normolipídica. Indicado para atender
pacientes com necessidade de controle glicêmico. Não contém glúten e
lactose. Com sabor. Marca Nutrien 1.0 (72020269)

0,0890 80100,00 Venceu 1GR.900000,000NUTRIEN
1.0/400 G

74

Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, a base de
peptídeos 100% proteína hidrosilada. Indicado para terapia Nutricional
precoce em pacientes de 1 a 10 anos de idade em desmane de nutrição
parenteral, com retardo de esvaziamento gástrico e risco de
broncoaspiração. Com sabor. (50010335)

0,3740 84150,00 Venceu 1GR.225000,000PEPTAMEN
JUNIOR P¿ N

77

Fórmula Infantil isenta de lactose para lactantes de 0 a 12 meses, com
proteínas modificadas em sua relação caseína/proteína do soro do leite
(Enriquecida com nucleotídeos, Lc-pufasDHA e ARA, ferro e vitaminas).
(50010283)

0,0590 17700,00 Venceu 1GR.300000,000NAN S.L. ¿
400G/NEST

87

Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses.  Enriquecida com
Lc-PufasDHA e  ARA, nu leotideios e fibras. Nan Comfor 1 (72020271) 0,0620 23250,00 Venceu 1GR.375000,000

NAN
COMFOR
1/800 G

96

Total do Fornecedor: R$562.780,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Alimento/Fórmula infantil à base de proteína extensamente hidrolisada,
com/sem lactose e hipoalergênica indicada para crianças com alergia às
proteínas do leite de vaca sem sintomas de má absorção. Indicado para
crianças de 0 a 1 ano de idade com alergia às proteínas intactas do leite.
Sem sabor. Com DHA e ARA. Não contem glúten. (50010255)

0,1668 57546,00 Venceu 1GR.345000,000
APTAMIL

PEPTI
DANONE

65

Alimento/Módulo de proteína para dieta enteral ou oral. Prontamente
dispersível em água. Criado especialmente para o preparo ou
suplementação de alimentos para dietas enterais ou orais. Não contém
glúten. (50010259)

0,1576 35460,00 Venceu 1GR.225000,000
NUTRI

CASEIN
NUTRIME

66

Fórmula Infantil isenta de lactose para lactantes de 0 a 12 meses, com
proteínas modificadas em sua relação caseína/proteína do soro do leite
(Enriquecida com nucleotídeos, Lc-pufasDHA e ARA, ferro e vitaminas).
(50010283)

0,0430 38700,00 Venceu 1GR.900000,000APTAMIL SL
PROEXPERT

67

Nutrição oral especialmente formulada para diabéticos. Indicada para
pacientes portadores de Diabetes tipo 1 e 2 e tolerância anormal à glicose. É
formulado com o sistema de carboidratos de lenta absorção que ajuda no
controle da glicemia. Com sabor. (50010311)

0,0130 21450,00 Venceu 1ML1650000,000
NUTRI

DIABETIC
NUTRI

68

Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do 0,3410 341000,00 Venceu 1GR.1000000,000PREGOMIN69
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leite de vaca e / ou soja, distúrbios absortivos ou outras condições clínicas
que requerem uma terapia nutricional com dieta ou fórmula semi-elementar e
hipoalergênica. Isento de lactose, sacarose e glúten. Marca Pregomin Pepti
(72020260)

0,3410 341000,00 Venceu 1GR.1000000,000PEPTI/400 G

Alimento nutricionalmente completo para dieta enteral ou oral com baixo teor
de sódio sem sacarose, isento de glúten. Indicado para pacientes com risco
nutricional, desnutrição, anorexia. Marca Nutri Enteral Soya (72020262)

0,0690 77625,00 Venceu 1GR.1125000,000
NUTRI

ENTERAL
SOYA/N

71

Fórmula elementar à base de 100% de aminoácidos livres, nutricionalmente
completa. Isenta de lactose e glúten, com teores de nutrientes atendendo
aos valores mínimos e máximos do Codex Alimentarius FAO/OMS para
vitaminas e minerais, indicada para: Alergia a proteína do leite de vaca, a
soja, a múltiplos alimentos e a hidrolisados protéicos. Marca Neocate
(72020270)

0,4250 191250,00 Venceu 1GR.450000,000NEOCATE
LCP/400 G

75

Suplemento nutricional específico para úlceras de decúbito, para uso oral ou
enteral, hiperprotéico. Com micronutrientes importantes para a cicatrização
(zinco, selênio, vitamina C, A e E), além de arginina, COM LACTOSE. Com
sabor. Marca Cubitan (72020276)

0,0860 77400,00 Venceu 1ML900000,000CUBITAN/200
ML

81

Suplemento alimentar em pó para crianças de 3 a 10 anos, para uso oral ou
enteral, nutricionalmente completo, hipercalórico (1,5 Kcal/gr), fornecendo
alto aporte de nutrientes em pequeno volume, ISENTO DE LACTOSE E
GLÚTEN, Acrescido de todas as vitaminas e sais minerais, além de colina,
carnitina e taurina. Marca Fortini/Danone (72020335)

0,0598 40365,00 Venceu 1GR.675000,000FORTINI PÓ
DANONE/40

82

Total do Fornecedor: R$880.796,00

Fornecedor: V & V NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA
Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral. Formulado com
proteínas animal e/ou vegetal (soja), isento de sacarose, lactose e glúten.
Com Sabor. (50010321)

0,0430 18920,00 Venceu 1GR.440000,000
TROPHIC

BASIC
800GR/

4

Alimento para dieta enteral, líquido, nutricionalmente completo, polimérico,
hipercalórico (1,5kcal/mL). Com proteína do leite e proteína da soja. Sem
sacarose e glúten, com adição de vitaminas e minerais. Com sabor.
(50010239)

0,0210 21000,00 Venceu 1ML1000000,000TROPHIC 1.5
1000ML/P

5

Alimento para dieta enteral, líquido, nutricionalmente completo, polimérico,
normocalórico (mínimo de 1,0kcal/ml). Com proteínas do leite e proteína de
soja. Sem sacarose, lactose e glúten, sem fibras, com adição de vitaminas e
minerais. (72020258)

0,0200 14000,00 Venceu 1ML700000,000
TROPHIC

BASIC
1000ML

7

Alimento/Complemento energético à base de maltodextrina, elaborado para
substituir o açúcar comum e enriquecer caloricamente os alimentos. Isento
de sacarose. (50010245)

0,0350 17500,00 Venceu 1GR.500000,000
CARBOCH

400GR/PROD
IE

11

Alimento/Dieta Enteral/Oral formulado para situações e distúrbios renais para
pacientes renais agudos ou crônicos em diálise com uremia, que necessitem
de maior aporte calórico-proteico e restrição de volume. Isento de Lactose e
Glúten. (50010250)

0,0400 20000,00 Venceu 1ML500000,000
HDMAX

200ML/PRODI
ET

12

Alimento/Dieta enteral/oral liquida nutricionalmente completa hipercalórica.
Criada especialmente para atender pacientes com elevadas necessidades 0,0210 25200,00 Venceu 1ML1200000,000TROPHIC 1.5

1000ML/P
13
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calóricas e proteicas, restrição hídrica e intolerância a grandes volumes.
Densidade Calórica de 1.5. Com ou sem Sabor. Isento de lactose e glúten.
(50010252)

0,0210 25200,00 Venceu 1ML1200000,000TROPHIC 1.5
1000ML/P

Dieta enteral nutricionalmente completa, normocalórica e adequado teor
proteico.  Isenta delactose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. (50010270) 0,0111 13320,00 Venceu 1ML1200000,000

TROPHIC
SOYA

1000ML/

26

Dieta enteral nutricionalmente completa, normocalórica e com adequado teor
proteico. Hipossódica, isenta de sacarose, lactose. Não contem gluten.
(50010273)

0,0111 4440,00 Venceu 1ML400000,000
TROPHIC

SOYA
1000ML/

28

Dieta para uso oral ou enteral, polimérica, nutricionalmente completa, isenta
de lactose e sacarose. Possui proteína de soja . Acrescida de vitaminas, sais
minerais e fibras. (50010278)

0,0420 16800,00 Venceu 1GR.400000,000
TROPHIC

FIBER
800GR/

30

Suplemento Nutricional lácteo em pó, enriquecido com vitaminas e minerais,
indicado para situações em que há aumento das necessidades de vitaminas,
minerais e proteína, tais como: crescimento, desnutrição leve, desgaste
físico ou mental, gestação, lactação e má alimentação de uma forma geral.
Enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo instantâneo. Sabores
variados. (50010315)

0,0370 14800,00 Venceu 1GR.400000,000SUSTENLAC
400GR/PROD

52

Alimento/Dieta enteral/oral liquida nutricionalmente completa, normocalórica,
normoproteica e normolipidica com 100% proteína de soja. Criada
especialmente para atender às necessidades nutricionais na manutenção e
recuperação do estado nutricional de pacientes. Isento de lactose e glúten.
Com ou sem sabor. Marca Trophic Soya (72020266)

0,0190 34200,00 Venceu 1ML1800000,000
TROPHIC

SOYA
1000ML/

57

Nutrição oral especialmente formulada para diabéticos. Indicada para
pacientes portadores de Diabetes tipo 1 e 2 e tolerância anormal à glicose. É
formulado com o sistema de carboidratos de lenta absorção que ajuda no
controle da glicemia. Com sabor. (50010311)

0,0155 8525,00 Venceu 1ML550000,000
DIAMAX

1000ML/PRO
DIE

88

Alimento nutricionalmente completo para dieta enteral ou oral com baixo teor
de sódio sem sacarose, isento de glúten. Indicado para pacientes com risco
nutricional, desnutrição, anorexia. Marca Trophic Basic (72020261)

0,0660 21450,00 Venceu 1GR.325000,000
TROPHIC

BASIC
800GR/

90

Total do Fornecedor: R$230.155,00

Fornecedor: VACCARIN & ALFF LTDA
Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral, hipercalorico, com
proteinas de soja e/ou animal. Isento de sacarose, lactose e glúten. Com
sabor. (50010236)

0,0260 20800,00 Venceu 1ML800000,000
NUTRI

ENTERAL
1.5/10

1

Alimento/Complemento energético à base de maltodextrina, elaborado para
substituir o açúcar comum e enriquecer caloricamente os alimentos. Isento
de sacarose e enriquecida de vitamina B1. (50010244)

0,0800 25600,00 Venceu 1GR.320000,000CARBOFOR
VITAFOR 400

10

Fórmula Infantil a base de proteína isolada de soja, isenta de lactose, para
lactantes de 6 a 12 meses, com alergia a proteína do leite. (50010281) 0,0450 22500,00 Venceu 1GR.500000,000Aptamil Soja

02 (dan
32

Nutrição liquida lipoproteica e hipercalórica com cálcio. Nutrição para
paciente renal em tratamento conservador. Densidade calórica: 2,0 kcal/ml,
COM SABOR. (50010309)

0,0550 11000,00 Venceu 1ML200000,000
NUTRI

RENAL/200
ML

50

Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral, com densidade 0,0350 42000,00 Venceu 1ML1200000,000NUTRI54



Página: 9 9/

E-mail: conims@conims.com.br  Site: www.conims.com.br

ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530  CNPJ: 00.136.858/0001-88  Telefone: (46) 3313-3550

[CONIMS] - Quadro Comparativo de Preços (Fornecedor)

calórica de 1,2 calorias por mililitro. Formulado com um mix de proteínas
animal e vegetal, isento de sacarose, lactose e glúten. Com sabor. Marca
Nutri Enteral 1.2 (72020264)

0,0350 42000,00 Venceu 1ML1200000,000ENTERAL
1.2/10

Alimento/Dieta enteral/oral liquida nutricionalmente completa, normocalórica,
normoproteica e normolipidica com 100% proteína de soja. Criada
especialmente para atender às necessidades nutricionais na manutenção e
recuperação do estado nutricional de pacientes. Isento de lactose e glúten.
Com ou sem sabor. Marca Nutri Enteral Soya (72020267)

0,0190 34200,00 Venceu 1ML1800000,000
NUTRI

ENTERAL
SOYA/1

58

Dieta nutricionalmente completa, polimérica, hipercalórica e hiperprotéica,
prevenindo ou tratando a desnutrição em pacientes cirúrgicos. Isenta de
sacarose, lactose e glúten. Indicado para pacientes com necessidades
nutricionais aumentadas e restrição de volume.Com adição de fibras.
Apresentação (sistema fechado). Marca Nutrison Protein/Danone (72020277)

0,0660 39600,00 Venceu 1ML600000,000
NUTRISON
PROTEIN

PLU

62

Alimento/Fórmula infantil à base de proteína extensamente hidrolisada,
com/sem lactose e hipoalergênica indicada para crianças com alergia às
proteínas do leite de vaca sem sintomas de má absorção. Indicado para
crianças de 0 a 1 ano de idade com alergia às proteínas intactas do leite.
Sem sabor. Com DHA e ARA. Não contem glúten. (50010255)

0,1230 14145,00 Venceu 1GR.115000,000
APTAMIL

PEPTI
DANONE

85

Alimentação de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do
leite de vaca e / ou soja, distúrbios absortivos ou outras condições clínicas
que requerem uma terapia nutricional com dieta ou fórmula semi-elementar e
hipoalergênica. Isento de lactose, sacarose e glúten. Marca Pregomin Pepti
(72020260)

0,3390 67800,00 Venceu 1GR.200000,000PREGOMIN
PEPTI/400 G

89

Fórmula elementar à base de 100% de aminoácidos livres, nutricionalmente
completa. Isenta de lactose e glúten, com teores de nutrientes atendendo
aos valores mínimos e máximos do Codex Alimentarius FAO/OMS para
vitaminas e minerais, indicada para: Alergia a proteína do leite de vaca, a
soja, a múltiplos alimentos e a hidrolisados protéicos. Marca Neocate
(72020270)

0,4200 63000,00 Venceu 1GR.150000,000NEOCATE/40
0 G

95

Suplemento nutricional específico para úlceras de decúbito, para uso oral ou
enteral, hiperprotéico. Com micronutrientes importantes para a cicatrização
(zinco, selênio, vitamina C, A e E), além de arginina, COM LACTOSE. Com
sabor. Marca Cubitan (72020276)

0,0900 27000,00 Venceu 1ML300000,000CUBITAN/200
ML

101

Total do Fornecedor: R$367.645,00

Total dos Itens Vencedores: R$3.353.609,50


