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PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

Nº Processo.:

Nº Licitação:

Objeto......: Registro de Preços para aquisição futura e eventual de produtos alimentícios nutricionais, objetivando atender demanda da
Secretaria Municipal de Saúde.

203

112

Modalidade....: PREGAO PRESENCIAL

Tipo Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Vlr. TotalVlr. UnitárioQuantidadeUnidade Medida

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS

/ 2018

1 UNID. 300,0000 236,6666 70.999,9800ALERGOMED - DIETA SEMI-ELEMENTAR A BASE DE HIDROLIZADO - proteico hipoalergenico, e 
maltodextrina, enriquecida com vitaminas e minerais.  Embalagens de 400 g

2 GRAMAS 600.000,0000 0,0766 45.960,0000ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL, Normocalórico, 
normoprotéico e normolipídico. Densidade calórica: 1,0 kcal/mL Distribuição energética: Proteínas: 12% (50% 
proteína do soro do leite, 50% caseinato de potássio obtido do leite de vaca) Carboidratos: 53% (66% 
maltodextrina, 34% sacarose), Lipídeos: 35% (41% óleo de girassol, 25% óleo de canola, 20% TCM, 7% óleo de 
milho, 5% lecitina de soja, 2% gordura láctea)

3 GRAMAS 900.000,0000 0,1033 92.970,0000ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL- nutricionalmente completa, com fórmula adaptada para uso oral 
ou nutrição por sonda em pacientes a partir de 1 a 10 anos. Com TCM, normocalorico, normoproteica c/ 
proteínas de alto valor biológico, com proteínas do soro do leite, isenta de lactose, colesterol, glúten e fibra, em . 
Distribuição Calórica de 10 a 12% de Proteina, 40 a 54% de Carboidrato, Lipidios de 35 a 44%.

4 GRAMAS 300.000,0000 0,1033 30.990,0000ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL- nutricionalmente completa, com fórmula adaptada para uso oral 
ou nutrição por sonda em pacientes a partir de 1 a 10 anos. Com TCM, normocalorico, normoproteica c/ 
proteínas de alto valor biológico, com proteínas do soro do leite, isenta de lactose, colesterol, glúten e fibra, em . 
Distribuição Calórica de 10 a 12% de Proteina, 40 a 54% de Carboidrato, Lipidios de 35 a 44%.

5 LITRO 400,0000 56,8000 22.720,0000DIAMAX LITRO

6 LITRO 1.000,0000 69,8800 69.880,0000DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA - para pacientes nefropata não  dialísados tratamento conservador. Isenta de lactose, 
com no máximo 10% de sacarose, Suplementada com csrnitina e taurina.  Com densidade calórica de 1,3 - 2,0 kcal/ml e 
distribuição calórica de 5% - 10% de proteína, 50 a 70 % de carboidrato e 20% a 45% de lipídio. Com teores de vitaminas 
e minerais que satisfaçam as necessidades de um indivíduo adulto. Constando externamente na embalagem data de 
fabricação e validade e numero de registro.  Liquido

7 LITRO 750,0000 103,0000 77.250,0000DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E VENTILAÇÃO 
MECÂNICA, isenta de lactose, glúten e com baixos teores de colesterol. Enriquecida com vitaminas e sais minerais 
antioxidantes e fibras. Densidade calórica de 1,0- 1,5 kcal/ml e distribuição calórica de 14 a 27% de proteína, 28 a 52% de 
carboidrato e 30 a 56% de lipídio. Com teores de vitaminas e minerais que satisfaçam as necessidades de um indivíduo 
adulto. Com excelente perfil lipidico. Constando externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero de 
registro. COM FIBRAS, Liquido.

8 LITRO 250,0000 103,0000 25.750,0000DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E VENTILAÇÃO 
MECÂNICA, isenta de lactose, glúten e com baixos teores de colesterol. Enriquecida com vitaminas e sais minerais 
antioxidantes e fibras. Densidade calórica de 1,0- 1,5 kcal/ml e distribuição calórica de 14 a 27% de proteína, 28 a 52% de 
carboidrato e 30 a 56% de lipídio. Com teores de vitaminas e minerais que satisfaçam as necessidades de um indivíduo 
adulto. Com excelente perfil lipidico. Constando externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero de 
registro. COM FIBRAS, Liquido.

9 GRAMAS 1.200.000,0000 0,1100 132.000,0000DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS OU EM SITUAÇÕES DE 
HIPERGLICEMIA, nutricional completa, com alto teor de ácidos graxos monoinsaturados e baixo teor de 
ácidos graxos saturados, isenta de lactose, sacarose, suplementada com fibras solúveis e insolúveis. 
Densidade calórica de 0,93 ? 1,5 kcal/ml e distribuição calórica de 15 a 24% de proteína, 34 a 55% de 
carboidrato e 29 a 55% de lipídio. Com teores de vitaminas e minerais que satisfaçam as necessidades de 
um indivíduo adulto. Contendo fibras solúveis e insolúveis. Constando externamente na embalagem data de 
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fabricação e validade e numero de registro.

10 GRAMAS 400.000,0000 0,1100 44.000,0000DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS OU EM SITUAÇÕES DE 
HIPERGLICEMIA, nutricional completa, com alto teor de ácidos graxos monoinsaturados e baixo teor de 
ácidos graxos saturados, isenta de lactose, sacarose, suplementada com fibras solúveis e insolúveis. 
Densidade calórica de 0,93 ? 1,5 kcal/ml e distribuição calórica de 15 a 24% de proteína, 34 a 55% de 
carboidrato e 29 a 55% de lipídio. Com teores de vitaminas e minerais que satisfaçam as necessidades de 
um indivíduo adulto. Contendo fibras solúveis e insolúveis. Constando externamente na embalagem data de 
fabricação e validade e numero de registro.

11 LITRO 6.000,0000 56,4500 338.700,0000DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS OU EM SITUAÇÕES DE 
HIPERGLICEMIA, nutricional completa, com alto teor de ácidos graxos monoinsaturados e baixo teor de ácidos 
graxos saturados, isenta de lactose, sacarose, suplementada com fibras. Densidade calórica de 1,0 a  1,5 
kcal/ml e distribuição calórica de 15 a 24% de proteína, 34 a 55% de carboidrato e 29 a 49% de lipídio. 
maltodextrina e fibras Com teores de vitaminas e minerais que satisfaçam as necessidades de um indivíduo 
adulto. Constando externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero de registro.

12 LITRO 2.000,0000 56,4500 112.900,0000DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS OU EM SITUAÇÕES DE 
HIPERGLICEMIA, nutricional completa, com alto teor de ácidos graxos monoinsaturados e baixo teor de ácidos 
graxos saturados, isenta de lactose, sacarose, suplementada com fibras. Densidade calórica de 1,0 a  1,5 
kcal/ml e distribuição calórica de 15 a 24% de proteína, 34 a 55% de carboidrato e 29 a 49% de lipídio. 
maltodextrina e fibras Com teores de vitaminas e minerais que satisfaçam as necessidades de um indivíduo 
adulto. Constando externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero de registro.

13 LITRO 600,0000 62,0800 37.248,0000Dieta enteral líquida, oligomérica, nutricionalmente completa, normocalórica (1,0 Kcal/ml), hiperprotéica e 
baixo 
teor de lipídios com presença de TCM. Com distribuição calórica de 18% de proteína (proteína do soro do 
leite 
hidrolisada), 57% de carboidrato (maltodextrina) e 25% de lipídio (óleo de canola, óleo de açafrão, óleo de 
peixe 
e Triglicerídeos de Cadeia Média). Isenta de fibras, sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade de 
300mOsm/l. 
.

14 GRAMAS 1.200.000,0000 0,0700 84.000,0000DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM PROTEÍNA DA 
SOJA E/OU CASEINATO Isenta de lactose, sacarose e glúten, com baixa osmolalidade.. Densidade calórica de 
1,0 a 1,6 kcal/ml. Distribuição calórica de 10 a 21 de proteína,47 A 61% de carboidrato e 18 a 35% de lipídios, 
com Maltodextrina, Constando externamente na embalagem data de fabricação.

15 GRAMAS 400.000,0000 0,0700 28.000,0000DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM PROTEÍNA DA 
SOJA E/OU CASEINATO Isenta de lactose, sacarose e glúten, com baixa osmolalidade.. Densidade calórica de 
1,0 a 1,6 kcal/ml. Distribuição calórica de 10 a 21 de proteína,47 A 61% de carboidrato e 18 a 35% de lipídios, 
com Maltodextrina, Constando externamente na embalagem data de fabricação.

16 LITRO 600,0000 110,3500 66.210,0000DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE PEPTIDEOS - com baixo indice glicemico com proteinas de alta 
qualidade contendo proteinas do soro do leite, normolipidica com presença de TCM. Isenta de lactose, sacarose, 
colesterol e glúten. Aplicação em pacientes com função gastrointestinal comprometida, diarréia, má absorção, pancreatite, 
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síndrome do intestino curto. Densidade calorica 1,0 a 1,5 kcal /ml, proteínas: 16 a 21 % , carboidratos, 49 a 69 % e lipídios 
16 a 33%. enriquecida com pre bioticos, FOS. Sistema Aberto 

17 LITRO 600,0000 93,6666 56.199,9600DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM AMINOÁCIDOS 
RAMIFICADOS E BAIXO TEOR DE AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS. Para pacientes hepatopatas. Isento de sacarose e 
glúten. Densidade calórica de 1,2 a 1,5 kcal/ml. Distribuição calórica de 10 a 15% de proteína,60 a 70% de carboidrato e 
10 a 33% de lipídios. com maltodextrina, Constando externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero 
de registro.

18 LITRO 6.000,0000 35,4000 212.400,0000DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM PROTEÍNA DA SOJA E/OU 
CASEINATO. Isenta de lactose, sacarose e glúten, com baixa osmolalidade. Enriquecida com L-carnitina e taurina. 
Densidade calórica de 1,0 a 1,2 kcal/ml. Distribuição calórica de 10 a 20%proteina , 52 a 60% de carboidrato e 25 a 32% 
de lipídios. Constando externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero de registro. COM FIBRAS

19 LITRO 2.000,0000 35,4000 70.800,0000DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM PROTEÍNA DA SOJA E/OU 
CASEINATO. Isenta de lactose, sacarose e glúten, com baixa osmolalidade. Enriquecida com L-carnitina e taurina. 
Densidade calórica de 1,0 a 1,2 kcal/ml. Distribuição calórica de 10 a 20%proteina , 52 a 60% de carboidrato e 25 a 32% 
de lipídios. Constando externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero de registro. COM FIBRAS

20 UNID. 60.000,0000 1,0133 60.798,0000DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, USO VIA ORAL OU ENTERAL, especialmente desenvolvida para 
pessoas com Doença de Chron. Presença de TGF-ß2, agente citoprotetor da mucosa intestinal, com ação 
antiinflamatória. Isenta de lactose, glúten e colesterol. Embalagem de 400g Constando externamente na 
embalagem data de fabricação e validade e numero de registro.Distribuição Calórica de proteinas: 14%, 
carboidratos 44%, Lípideos 42%.

21 UNID. 20.000,0000 1,0133 20.266,0000DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, USO VIA ORAL OU ENTERAL, especialmente desenvolvida para 
pessoas com Doença de Chron. Presença de TGF-ß2, agente citoprotetor da mucosa intestinal, com ação 
antiinflamatória. Isenta de lactose, glúten e colesterol. Embalagem de 400g Constando externamente na 
embalagem data de fabricação e validade e numero de registro.Distribuição Calórica de proteinas: 14%, 
carboidratos 44%, Lípideos 42%.

22 GRAMAS 100.000,0000 0,1766 17.660,0000DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, OLIGOMÉRICA de alta absorção, Hipercalórica, normoproteica, 
com proteína hidrolisada de alto valor biológico (100% proteína do soro do leite), presença de TCM, isenta de 
lactose, glúten e colesterol. Indicada para melhorado estado nutricional de crianças de 1 a 10 anos com função 
gastrintestinal gravemente comprometida, diarréia, má-absorção, queimados, fibrose cística.  DISTRIBUIÇÃO 
CALORICA DE 10 A 12 % DE PROTEINA, 40 A 55% DE CARBOIDRATO, LIPIDIOS 33 A 44%Constando 
externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero de registro

23 LITRO 6.000,0000 48,6633 291.979,8000DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL, 
desnutrição, geriatria, necessidades calóricas e proteicas elevadas, caquexia, restrição hidrica, avc, pre e pos operatorio . 
Densidade calórica 1,5 a 2,0 kcal/ml. Distribuição calórica: 15 a 20% proteína, 37 a 60% carboidratos (MALTODEXTRINA), 
25% 
a 45% lipídeos. Com maltodextrina, com mix de fibras soluveis e insoluveis COM TEORES DE VITAMINAS E MINERAIS 
QUE SATISFAÇAM AS NECESSIDADES DE UM INDIVIDUO ADULTO . Constando externamente na embalagem data de 
fabricação e validade e numero de registro.

24 LITRO 2.000,0000 48,6633 97.326,6000DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL, 
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desnutrição, geriatria, necessidades calóricas e proteicas elevadas, caquexia, restrição hidrica, avc, pre e pos operatorio . 
Densidade calórica 1,5 a 2,0 kcal/ml. Distribuição calórica: 15 a 20% proteína, 37 a 60% carboidratos (MALTODEXTRINA), 
25% 
a 45% lipídeos. Com maltodextrina, com mix de fibras soluveis e insoluveis COM TEORES DE VITAMINAS E MINERAIS 
QUE SATISFAÇAM AS NECESSIDADES DE UM INDIVIDUO ADULTO . Constando externamente na embalagem data de 
fabricação e validade e numero de registro.

25 GRAMAS 80.000,0000 0,2433 19.464,0000DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA normocalórica, hiperprotéica, enriquecida com 
nutrientes imunomoduladores, como arginina, ômega 3 e nucleotídeos. Isento de lactose, sacarose e glúten.  
Densidade calórica 1,0 a 1,3 kcal/ml.  Para pacientes com resposta imunológica comprometida, como nutrição 
pré-operatória, cicatrização de úlceras de pressão. Constando externamente na embalagem data de fabricação 
e validade e numero de registro.

26 GRAMAS 600.000,0000 0,2200 132.000,0000DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, SEMI-ELEMENTAR com nutrientes imunomoduladores. 
Normocalórica e hiperproteica, rica em fibras solúveis e insoluveis. Isenta de sacarose e glúten. Densidade 
calórica de 1,0 a 1,2 kcal/ml. Distribuição calórica de 20 a 25% de proteína, 40 a 50% de carboidrato e 30 a 40% 
de lipídios. Constando externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero de registro. Contém 
L-carnitina e taurina.

27 GRAMAS 200.000,0000 0,2200 44.000,0000DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, SEMI-ELEMENTAR com nutrientes imunomoduladores. 
Normocalórica e hiperproteica, rica em fibras solúveis e insoluveis. Isenta de sacarose e glúten. Densidade 
calórica de 1,0 a 1,2 kcal/ml. Distribuição calórica de 20 a 25% de proteína, 40 a 50% de carboidrato e 30 a 40% 
de lipídios. Constando externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero de registro. Contém 
L-carnitina e taurina.

28 GRAMAS 2.100.000,0000 0,0733 153.930,0000DIETA PADRÃO EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA ADMINISTRAÇÃO ENTERAL OU VIA 
ORAL - isenta de lactose, glúten com densidade calórica de 0,90 a 1,5 kcal/l e distribuição calórica de 12% a 
17% de proteína, 42% a 62% de carboidrato e 25 a 35 % de lipídios. Com teores de vitaminas e minerais que 
satisfaçam as necessidades de um adulto.

29 GRAMAS 700.000,0000 0,0733 51.310,0000DIETA PADRÃO EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA ADMINISTRAÇÃO ENTERAL OU VIA 
ORAL - isenta de lactose, glúten com densidade calórica de 0,90 a 1,5 kcal/l e distribuição calórica de 12% a 
17% de proteína, 42% a 62% de carboidrato e 25 a 35 % de lipídios. Com teores de vitaminas e minerais que 
satisfaçam as necessidades de um adulto.

30 GRAMAS 120.000,0000 0,3400 40.800,0000DIETA SEMI-ELEMENTAR A BASE DE HIDROLIZADO PROTEICO - hipoalergenico, e maltodextrina, 
enriquecida com vitaminas e minerais. Indicado para crianças de 0 a 1 ano de idade. Proteína 12%, carboidrato 
44% e lipídios 44%.

31 UNID. 800,0000 69,8000 55.840,0000ENSURE - Suplemento oral especialmente planejado para oferecer nutrição completa e equilibrada com adição 
de frutooligossacárides (FOS), enriquecido com 28 vitaminas e minerais essenciais, antioxidantes, (vitaminas C 
e E), selênio, zinco e beta-caroteno. Rico em ácidos graxos mono e poliinsaturados. Composição nutricional, 
Carboidratos (20%), proteínas (21%), gorduras (25%), fibras (3,6 g). Pote de 400 gr.

32 UNID. 120,0000 83,1333 9.975,9960ESPESSANTE RESOURCE THICHEN CLEAR lata 125g

33 GRAMAS 800.000,0000 0,0800 64.000,0000LEITE EM PO - formulação infantil com proteinas modifica a base do soro de leite,acrescida de óleos 
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vegetais,tendo como fonte de carboidrato a lactose,enriquecida de vitaminas minerais,ferro e outros 
oligoelementos recomendados p/ lactentes até 6 mes de vida,contendo na 
embalagem a descrição das características do produto,data de fabricação e validade.

34 GRAMAS 120.000,0000 0,2650 31.800,0000FORMULA INFANTIL - destinada a atender as necessidades nutricionais dos prematuros e/ ou recém nascidos 
de baixo peso, levando em consideração sua imaturidade digestiva e metabólica; acrescida de soro de leite, 
ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (LC-PUFAs), triglicérides de cadeia média, óleos vegetais, óleos 
de peixe, lecitica de ovo, L- Histidina, taurina, carnitina, inositol e enriquecida com vitaminas, oligoelementos e 
minerais, com 400 gramas, contendo na embalagem a descrição das caracteristicas do produto, data de 
fabricação e validade.

35 LATA 200,0000 37,6100 7.522,0000FORMULA INFANTIL ANTI - REGURSGITAÇÃO COM ADIÇÃO DE AMIDO DE MILHO PRÉ GELATINIZADO LEITE DE 
VACA DESNATADO*, LACTOSE, AMIDO, OLEÍNA DE PALMA, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, ÓLEO DE 
CANOLA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE MILHO, LECITINA E SOJA, VITAMINAS (A, D, E, K, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO 
PANTOTÊNICO, B12, BIOTINA), TAURINA, SAIS MINERAIS (IODETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO 
DE COBRE, SULFATO DE ZINCO). NÃO CONTEM GLÚTEN. *(FONTE PROTEICA), ESPESSADO COM AMIDO PRE 
GELATINIZADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO DE VIDA.

36 UNID. 300,0000 51,0166 15.304,9800FRESUBIN 2 KCAL HP-EASY BAG DE 500ML Fresubin 2 kcal HP. Dieta enteral líquida, hipercalórica e hiperprotéica, 
polimérica, com osmolaridade de 395 mOsm/l. Isento de fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Acondicionado em 
sistema fechado Easy Bag de 500 ml. Constar na embalagem data de fabricação e validade. 

37 LITRO 700,0000 37,7266 26.408,6200ISOSOURCE 1.5 - Isosource 1.5. Fórmula líquida, hipercalórica e nutricionalmente completa, isenta de sacarose, lactose e 
glúten. Uso oral ou enteral.

38 GRAMAS 1.200.000,0000 0,0666 79.920,0000LEITE EM PO - formulação infantil com proteinas modifica a base do soro de leite,acrescida d óleos 
vegetais,tendo como fonte de carboidrato a lactose,enriquecida de vitaminas minerais,ferro e outros 
oligoelementos recomendados p/ lactentes até o 6 mês de vida,contendo na embalagem a descrição das 
características do produto,data de fabricação e validade.

39 GRAMAS 600.000,0000 0,0800 48.000,0000LEITE EM PO - formulação infantil de segmento, com proteínas modificadas a base do soro de leite, acrescida 
de óleos vegetais , tendo como fonte de carboidrato a  base de lactose, enriquecida de vitaminas, minerais, ferro 
e outros  oligoelementos recomendados para lactentes após o 6 mês de vida, contendo na embalagem a 
descrição das características do produto, data de fabricação e validade.

40 GRAMAS 80.000,0000 0,1100 8.800,0000LEITE EM PO - formulação infantil dietética a base de proteínas isolada de soja, polímeros de glicose e 100% de 
óleos vegetais, isenta de sacarose e lactose, com adição de vitaminas e minerais, I-metionina e taurina, 
acondicionado em embalagem com no mínimo 400g, contendo na embalagem a descrição das características do 
produto,   data de fabricação e validade. INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 MESES.

41 LATA 1.000,0000 59,3666 59.366,6000LEITE EM PO - formulação infantil isenta de lactose a base de leite de vaca, óleos vegetais e maltodextrina (única fonte de 
carboidrato), é enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos, indicado para lactentes e 
crianças com intolerância à lactose, com no mínimo  400 gramas, contendo na embalagem a descrição das características 
do produto,  data de fabricação e validade.

42 KG. 150,0000 201,5966 30.239,4900MODULO DE FIBRA ALIMENTAR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ou via oral, constituído de de fibra solúvel e 
insoluvel . Isento de sabor, podendo ser acrescidas a dietas doces ou salgadas e a dieta enteral. Constando 
externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero de registroISENTO DE SACAROSE
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43 UNID. 100,0000 117,5800 11.758,0000MODULO DE FIBRAS DA RESOURCE FIBER MAIS ALIMENTAR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL  - ou via oral, Resource 
Fiber Mais da marca Nestle, constituído de 100% de fibra solúvel. Isento de sabor, podendo ser acrescidas a dietas doces 
ou salgadas e a dieta enteral. Constando externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero de registro. 
Embalagem de 260 gr.

44 UNID. 120,0000 45,6466 5.477,5920MODULO DE LIPIDIOS Triglicerídeos de cadeia média, TCM-AGE ( acidos graxos essenciais), frasco com 250 ml. (TCM)

45 KG. 100,0000 59,3533 5.935,3300MODULO DE POLIMEROS DE GLICOSE (MALTODEXTRINA) com baixa osmolaridade e rápida absorção, isenta de 
proteínas e lipídios. Constando externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero de registro.

46 KG. 100,0000 448,9266 44.892,6600MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO  com 100% de caseinato de cálcio em pó, para 
suplementação via oral. Constando externamente na embalagem data de fabricação e validade e numero de 
registro.

47 UNID. 750,0000 200,9000 150.675,0000Neocate ,fórmula de aminoácidos balanceada, não alergênica, totalmente isenta de proteína do leite de vaca, 
indicada para crianças. Embalagem de 400gr.

48 UNID. 250,0000 200,9000 50.225,0000Neocate ,fórmula de aminoácidos balanceada, não alergênica, totalmente isenta de proteína do leite de vaca, 
indicada para crianças. Embalagem de 400gr.

49 LATA 200,0000 220,0000 44.000,0000NEOCATE advance ,fórmula de aminoácidos balanceada, não alergênica, totalmente isenta de proteína do leite 
de vaca, indicada para crianças. lata 400 gramas

50 UNID. 5.000,0000 15,4675 77.337,5000NUTREN 1.5 FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE  COMPLETA E BALANCEADA, HIPERCALOCRICA , 
NORMOCALORICA, NORMOLIPIDICA, 1.5 KCAL Proteínas: 15% (45% caseinato de sódio e cálcio; 35% 
proteína isolada de soja e 20% proteína de soja), Carboidratos: 57% (61% maltodextrina, 39% sacarose) 
Lipídeos: 28% (48% óleo de girassol, 47% óleo de milho e 5% lecitina de soja). SABOR BAUNILHA, ISENTA DE 
LACTOSE E GLUTEN.EMBALAGENS DE 200 ML

51 LATA 500,0000 67,7333 33.866,6500LATA 400G

52 LATA 400,0000 179,4900 71.796,0000PREGOMIN PEPTI ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LATA 400MG

53 LITRO 5.250,0000 77,1433 405.002,3250SUPLEMENTO ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO - com alta densidade calórica, hipercalorica, 
hiperproteica, sendo 1.2 a 1.5 kcal / ml, isento de lactose e glúten. Indicado para recuperação do estado 
nutricional, elevadas necessidades de calorias e proteinas, desnutrição, oncologia, prevenção de ulceras de 
pressão em pacientes de risco. constando externamente na embalagem, data de fabricação e validade e 
numeros de rgistro. distribuição calórica: proteina: 18 a 25%, carboidratos: 43 a 45 %, lipidios 35 a 39 %. 
Com teores de vitamina e minerais que satisfaçam as necessidades de individuo adulto nas necessidades 
especiais destacadas a acima

54 LITRO 1.750,0000 77,1433 135.000,7750SUPLEMENTO ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO - com alta densidade calórica, hipercalorica, 
hiperproteica, sendo 1.2 a 1.5 kcal / ml, isento de lactose e glúten. Indicado para recuperação do estado 
nutricional, elevadas necessidades de calorias e proteinas, desnutrição, oncologia, prevenção de ulceras de 
pressão em pacientes de risco. constando externamente na embalagem, data de fabricação e validade e 
numeros de rgistro. distribuição calórica: proteina: 18 a 25%, carboidratos: 43 a 45 %, lipidios 35 a 39 %. 
Com teores de vitamina e minerais que satisfaçam as necessidades de individuo adulto nas necessidades 
especiais destacadas a acima
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55 LITRO 750,0000 157,9266 118.444,9500SUPLEMENTO ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO com alta densidade calórica, hipercalorica, hiperproteica, 
sendo 2.0 kcal / ml, isento de lactose e glúten. Indicado para recuperação do estado nutricional, elevadas necessidades de 
calorias e proteinas, desnutrição, oncologia, prevenção de ulceras de pressão em pacientes de risco. constando 
externamente na 
embalagem, data de fabricação e validade e numeros de rgistro. distribuição calórica: proteina: 18 a 23%, carboidratos: 43 
a 65 %, lipidios 23 a 39 %. Com teores de vitamina e minerais que satisfaçam as necessidades de individuo adulto nas 
necessidades especiais destacadas a acima

56 LITRO 250,0000 157,9266 39.481,6500SUPLEMENTO ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO com alta densidade calórica, hipercalorica, hiperproteica, 
sendo 2.0 kcal / ml, isento de lactose e glúten. Indicado para recuperação do estado nutricional, elevadas necessidades de 
calorias e proteinas, desnutrição, oncologia, prevenção de ulceras de pressão em pacientes de risco. constando 
externamente na 
embalagem, data de fabricação e validade e numeros de rgistro. distribuição calórica: proteina: 18 a 23%, carboidratos: 43 
a 65 %, lipidios 23 a 39 %. Com teores de vitamina e minerais que satisfaçam as necessidades de individuo adulto nas 
necessidades especiais destacadas a acima

57 LITRO 2.000,0000 39,6200 79.240,0000TROPHIC 1,5 - TROPHIC 1,5 - dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (1.5 Kcal/ml) e mornoproteica. Isenta 
de sacarose, lactose e glúten. Indicado para desnutrição moderada a grave com necessidade calórica aumentada. 
Distribuição Calórica: 
Proteínas: 15% ou 56,8g/l; 
Carboidratos: 55% ou 206g/l;
Lipídeos: 30% ou 50 g/l; 
Fonte de Proteínas: 49% Caseinato de Cálcio, 27% Isolado Proteíco de Soja e 24% Proteína isolada do Soro do Leite;
Fonte de Lipídeos: 59% Óleo de Canola, 34% Óleo de Milho e 7% Lecitina de Soja;
Fonte de Carboidratos: 100% maltodextrina.


