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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO  RECEBIDO 
DepcIrt3mento dQ Licitações 
DITA:  6(1   
HORA:  
ASS: ' 

Yatin Carolina Oliveira  Fernand( 
Mat.  73691277-2 

Campo Grande — MS, 22 de novembro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — MS. 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

INFORMAÇÕES DA SOLICITANTE:  

RAZÃO SOCIAL: SANTOS E GIULIANE LTDA ME 

CNPJ: 21.752.958/0001-09 

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 1367, Campo Grande/MS  

EMAIL:  licitacaomultinutri.com.br  

INFORMAÇÕES DO PROCESSO:  

PREGÃO PRESENCIAL 002/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 109/2021 

OBJETO: Formalização de ata de registro de preços visando a eventual 

aquisição de aparelho de uso doméstico, material hospitalar, gêneros de 

alimentação hospitalar e produtos alimentícios nutricionais, em atendimento a 

Secretaria Municipal de Saúde.  

Ass... de lama digit,  
RODRIGO  FRANCISCO pw WORK. rstANasco 
DOS 	 DOS  SANTOS  2S121101(1,  

SANTOS  25327203875 Da.. 2O2,1124  
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Alimento para dieta  enteral  ou oral, nutricionalmente completa, com fórmula 
adaptada para uso oral ou nutrição por sonda em pacientes a partir de 1 a  lo  
anos. Com  TCM. NORMOCALÓRICO, NORMOPROTEICO COM 
PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, COM PROTEINAS DO SORO 
DO LEITE, ISENTA DE GLÚTEN, COLESTEROL. Em pó com no minimo 400 
gramas. DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA DE 10 A 12 % DE PROTEINA, 40 A 
54% DE CARBOIDRATO, LIPIDIOS 35 A 44%. Contendo externamente na 
embalagem a descrição das características do produto, data de fabricação e 
de validade e número de registro. 
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Senhor(a) pregoeiro(a), 

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes 

esclarecimentos sobre a licitação em questão, em conformidade com o item 

28.1 do Edital para o pregão presencial 2/2021 em acordo com a Lei Federal 

N° 8.666/93 e 10.520/02, sobre os itens 4, 5, 6, 19, 20, 21, 38, 39, 41, 48, 49, 

50, 58, 63. 

Sendo assim, sigo. 

Descritivo atual do ITEM 4: 

A proponente tem o intuito de participar com o produto FORTIN! 

COMPLETE, contudo, diferindo do descritivo, o alimento para dieta  enteral  ou 

oral, nutricionalmente completo para crianças da Danone Nutrícia, possui 55% 

de carboidrato e 33% de lipídeos. Tal diferença de distribuição nos 

macronutrientes não influencia na qualidade nutricional do que ofereceremos. 

Aproveito a oportunidade para apresentar o FORTINI COMPLETE que é 

o único alimento completo em pó para crianças isento de sacarose do 

mercado.  Além disso, possui sabores variados, como chocolate, baunilha e 

vitamina de frutas, que garantem a adesão ao tratamento daqueles que o 

consumirão por Via Oral. 

Tal margem de distribuição dos macronutrientes está impedindo a nossa 

participação com o FORTIN! COMPLETE. Solicitamos que seja realizado um 
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DIETA  ENTERAL  ESPECIALIZADA PARA PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E CRÔNICA EM TRATAMENTO 
DIALITICO, que necessitem de restrição de fluidos e eletrólitos. Isenta de 
lactose, sacarose, com baixo teor de colesterol, suplementada com L-
arg inina. Densidade calórica de 1,5 - 2,0 kcal/ml e distribuição calórica de 
7 a 18% de proteína, 35 a 63% de carboidrato e 28 a 45% de lipídio. com  
proteinas do soro do leite e caseinato de cálcio. 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. 
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ajuste nesses valores, ao passo que nos possibilite participar do certame nesse 

item. 

Descritivo atual do ITEM 5 e 6: 

0 descritivo acima contempla apenas uma marca, ferindo a lei da 

licitação e o principio da isonomia e ampla concorrência. 

A requerente tem o intuito de participar do certame com o produto 

NUTRI RENAL D, que foi desenvolvido especificamente para o paciente com 

insuficiência renal aguda e crônica em tratamento dialitico, por seguir todas as 

recomendações e diretrizes nutricionais de Terapia Nutricional  Enteral  para 

esse público. É hipercalórico, se enquadra nas distribuições de macronutrientes 

apresentadas pelo descritivo, mas não é adicionado de L-arginina. 

Reforçamos que a L-arginina é um aminoácido utilizado para melhorar a 

cicatrização tecidual e não é classificado como ESSENCIAL,  pois é 

sintetizado endogenamente numa quantidade suficiente para atender as 

necessidades nutricionais. Geralmente está presente em produtos para 

CICATRIZAÇÃO de feridas. Por isso, não é ingrediente necessário a ser 

adicionado nesse perfil de dieta. 

Tal especificidade não permite a nossa participação no Certame com o 

NUTRI RENAL D. Solicitamos que seja retirado a exigência de L-arginina dos 

itens 5 e 6. 	 RODRIGO 	 Ass  rtadA deforma diqAel 
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Dieta nutricionalmente completa, oligomérica de alta absorção, normocalorica, 
normoproteica com proteinas DE ALTA QUALIDADE, CONTENDO 
PROTEINAS DO soro de leite, normolipidica com presença de tcm. Isenta de 
lactose, colesterol e glúten. Aplicação em pacientes com função 
gastrointestinal comprometida, diarréia, má absorção, pancreatite, síndrome do 
intestino curto. Constando data de fabricação e validade e numero de registro. 
Densidade calórica 1,0 a 1,5 kcal /ml, proteinas: 16 a 22 % (GLUTAMINA), 
carboidratos, 49 a 69 °A) (MALTODEXTRINA) e lipídios 25 a 30% (tcm). 

19  

DIETA 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, síndrome do 
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Descritivo atual do ITEM 19: 

A proponente tem a intenção de cotar o produto NUTRISON  

ADVANCED  PEPTISORB, que atende ao descritivo em praticamente todos os 

aspectos, com exceção ã porcentagem de lipídeos presente, que no nosso 

produto, é 15%. 

Aproveito a oportunidade para apresentar os diferenciais do NUTRISON  

ADVANCED  PEPTISORB: 

Além das características padrões, pertinentes a todas as dietas 

oligoméricas, o PEPTISORB possui um EXCLUSIVO  mix  de carotenoides que 

auxilia na redução do  stress  oxidativo e contribui para o sistema imune. 

A porcentagem atual de lipídeos esta impedindo a nossa participação 

com o NUTRISON  ADVANCED  PEPTISORB. Solicitamos que seja realizado 

um ajuste no valor  minim,  para 15%, ao passo que nos possibilite participar 

do certame com esse item. 

Descritivo atual do ITEM 20 e 21: 
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Dieta semi elementar á base de hidrolizado proteico hipoalergenico, e 
maltodextrina, enriquecida com vitaminas e minerais. Indicado para  changes  
de 03 a 10 anos de idade. Proteina 12%, Carboidrato 44 % e lipidios 44 
%Embalagens de 400 g. 
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intestino curto. Densidade calorica 1,0 a 1,5 kcal /ml, proteínas: 16 a 21 %, 
carboidratos, 49 a 69  "Yo  e lipidios 16 a 33%. enriquecida com prebioticos, 
FOS. Sistema Aberto 

A proponente tem a intenção de cotar o produto NUTRISON  

ADVANCED  PEPTISORB, que atende ao descritivo em praticamente todos os 

aspectos, com exceção à porcentagem de lipídeos presente, que no nosso 

produto, é 15%; à presença de fibras e a apresentação. 

A porcentagem atual de lipídeos, bem como a exigência de fibras na 

formulação, e a apresentação em exclusivo sistema aberto, estão impedindo a 

nossa participação com o NUTRISON  ADVANCED  PEPTISORB. 

Solicitamos que seja realizado um ajuste no valor proteico  minim,  para 

15%, que a presença de fibra seja facultativa e que a apresentação possa ser 

também em sistema fechado, ao passo que nos possibilite participar do 

certame com esse item. 

0 descrito acima não permite a participação de nenhum produto. Não há 

dieta com tais características nutricionais. 

0 produto com o qual temos a intenção de concorrer é o NEO  

ADVANCE,  que tem indicação a partir dos 3 anos, mas não contem 

maltodextrina como fonte de carboicirato e e fonte de Aminoecidos livres. 0 que 

comprovadamente extingue a possibilidade de causar alergias nas crianças 

nutridas com ele. 
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Formula infantil de partida com fonte proteica de caseína e soro do leite, é 
acrescida de  oleos  vegetais, maltodextrina, LACTOSE e enriquecida com 
vitaminas, ferro e outros oligoelementos, indicado para a alimentação infantil 
de lactentes nos 6 primeiros meses de vida. A embalagem com 400 gramas, 
contendo descrição das características do produto, data de fabricação e de 
validade e número de registro. Isenta de glúten. 
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Solicitamos que sejam consideradas alterações quanto é fonte de 

carboidratos, e a característica da proteína. 

Descritivo atual do item 41: 

A proponente tem o intuito de participar do certame com o produto 

MILUPA 1. Que atende aos requisitos nutricionais do descritivo, com exceção 

da exigência de conter MALTODEXTRINA como uma das fontes de carboidrato 

da fórmula. 

É importante reiterar que o leite humano possui a LACTOSE como fonte 

EXCLUSIVA de carboidrato. Logo, a opção mais próxima a ele (padrão ouro), 

seria uma fórmula 100% a base de lactose, como é o caso do nosso produto. 

Solicitamos que seja feita uma alteração no descritivo, e que não seja 

exigida a presença de maltodextrina no presente Item em discussão, para que 

assim, possamos participar com o MILUPA 1. 

Descritivo atual do Item 49: 

49 Formula padrão para nutrição  enteral  e oral, liquida, nutricionalmente completa 
e balanceada, hipercalórica (densidade energética de 1.5 Kcal/m1), 
normolipidica, sem adição de fibra alimentar. Distribuição energética: 
Proteínas: 15% (65% caseinato de sódio e cálcio obtidos do leite de vaca e 
35%  proteins  isolada de soja); carboidratos: 57% (63% maltodextrina e 37% 
sacarose); lipídeos: 28% (59%  oleo  de canola e 41%  oleo  de milho). Sabor 
baunilha. Isenta de lactose e glúten. Aspecto fisco: liquida. Embalagem de 200 
ml. 
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Formula pediátrica, nutricionalmente completa, para uso oral ou  enteral.  
Normocalórico, normoprotéico e normolipidico. Densidade calórica: 1,0 
kcal/mL. Distribuição energética: Proteínas: 12% (52% proteína do soro do 
leite, 48% caseinato de potássio obtido do leite de vaca), Carboidratos: 53% 
(33% maltodextrina, 35% sacarose, 32% xarope de milho), Lipídeos: 35% 
(26%  Oleo  de canola com baixo teor erOcico, 42%  oleo  de girassol, 20% TCM, 
7%  oleo  de milho, 5% lecitina de soja) — em pó 
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A proponente apresenta a intenção de participar no item 49 com o 

produto NUTRI  ENTERAL  1.5. Contudo, o descritivo não abre margem para 

participação de outras marcas, pois solicita valores específicos de  

macron  utrientes. 

Aproveito a oportunidade para apresenta-lo: 0 NUTRI  ENTERAL  1.5 

possui 17% de proteína, destas, 100% de alto valor biológico; 58% de 

carboidratos, destes, 100% maltodextrina (isento de sacarose); 25% de 

lipídeos. Conta com o sabor chocolate além do baunilha e pode ser 

administrado por via Oral ou  Enteral.  

Por ser ISENTO DE SACAROSE,  pode ser amplamente administrado. 

Para pacientes diabéticos, renais crônicos e portadores de outras 

necessidades. Além disso, a ausência da sacarose promove maior adesão ao 

tratamento por parte dos usuários, por não deixar sabor residual e não ser 

altamente adocicado. 

Solicitamos que sejam realizados ajustes no descritivo para que 

tenhamos a oportunidade de participar nesse item com o nosso produto. Como 

por exemplo, descrevam margens de porcentagens dos macronutrientes e não 

seja exigidas exclusivamente determinadas fontes de carboidratos, proteínas e  

lip  ideos. 

Descritivo atual do item 50: 

Rua Rui Barbosa, 1367 — loja 1 — Vila Gloria 	RODRIGO 	 Assinado de forma  &pal  por 

FRANCISCO DOS 	RODRIGO FRANCISCO DOS 

Campo Grande/MS — 79004-430 — CNPJ: 21.752.958/0001-09 T05 253272038  

WWW . multinutri.com.br  — Fone: (67) 3043-0800 



Leite em pó, formula infantil dietética à base de proteína isolada de soja, 
polimeros de glicose e 100% de  oleos  vegetais, isenta de sacarose e lactose, 
com adição de vitaminas e minerais, I-metionina e taurina, acondicionado em 
embalagem com no minimo 400g, contendo na embalagem a descrição das 
características do produto, data de fabricação e de validade e número de 
registro. Isenta de  gluten.  INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES. 
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A proponente tem o intuito de participar com o produto FORTINI 

COMPLETE, contudo, diferindo do descritivo, o alimento para dieta  enteral  ou 

oral, nutricionalmente completo para crianças da Danone Nutrícia, possui 5570 

de carboidrato e 33% de lipídeos. Tal diferença de distribuição nos 

macronutrientes não influencia na qualidade nutricional do que ofereceremos. 

Reiteramos que o FORTINI COMPLETE é ISENTO DE SACAROSE,  o 

que é indiscutivelmente mais saudável para as crianças. 

A atual margem de distribuição dos macronutrientes está impedindo a 

nossa participação com o FORTINI COMPLETE. Solicitamos que seja 

realizado um ajuste nesses valores, e que seja retirada a exigência de conter 

sacarose como fonte de carboid ratos. 

Descritivo atual do Item 58: 

0 descritivo acima contempla apenas uma marca, ferindo a lei da 

licitação e o principio da isonomia e ampla concorrência. 

Existem outras marcas que possuem formulas a base de soja, inclusive 

a que queremos participar. Temos o intuito de levar o APTAMIL SOJA, 

contudo, o nosso é segmentado em 2 produtos. 0 destinado à lactentes de 0 a 

6 meses (APTAMIL SOJA 1) e o indicado a partir de 6 meses (APTAMIL SOJA 

2).  

Solicitamos que seja esclarecido qual dos dois atenderia as demandas 

do município, ou, se for necessário para as duas faixas etárias, que o Item 58 
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SUPLEMENTO 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 
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seja fragmentado em: 58.1 e 58.2, e um tenha a indicação de 0 a 6 meses e o 

outro, a partir de 6 meses. 

Descritivo atual do item 63: 

A requerente tem o intuído de concorrer com o produto NUTRIDRINK  

COMPACT PROTEIN,  que é um suplemento hipercalórico (2,4 kcal/ml) e 

hiperproteico que certamente atenderá ás necessidades dos pacientes 

atendidos pelo município. Contudo, nosso produto possui mais proteína que o 

limitado no descritivo (24%), o que é muito benéfico pensando na indicação 

proposta no termo acima. Além disso, possui 40,7% de carboid ratos. 

Solicitamos que sejam feitos ajustes nas margens calóricas, proteicas e 

glicidicas (de carboidrato) para que possamos concorrer com nosso excelente 

produto. 

Por fim, deixamos registrado aqui que, caso as alterações no edital não 

sejam possíveis, que tenhamos o aceite da equipe técnica para participar do 

pregão no dia 30/11, com nossos produtos aqui apresentados, considerando 

que isso não gerará ônus ao município e/ou prejuízo nutricional e na saúde 

geral dos pacientes atendidos. 

Certo de sermos compreendidos e acolhidos, prontamente somos 

agradecidos. 
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Rodrigo Francisco dos Santos.  

Diretor. 
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