Resposta a solicitação de esclarecimento para os itens abaixo, referente ao PE 002/2020:
Dúvida
Item 506 - Gostaríamos de cotar o produto Fiberfor da marca Vitafor®, segue em anexo
a ficha técnica. Fiberfor é um mix de fibras composto por fibras solúveis e insolúveis,
como o solicitado no descritivo, porém algumas das fontes de fibra são diferentes do
escrito no edital, mas tem exatamente a mesma função. O princípio do produto é o mesmo,
porém
com
algumas
fontes/ingredientes
diferentes.
Sendo assim, gostaríamos de saber se podemos participar do certame, sem o risco de
desclassificação.
Item 580 - Em relação ao item 580 gostaríamos de cotar o produto PEDIASURE® da
marca Abbott. Porém o descritivo solicita um produto isento de lactose e recentemente
entrou em vigor uma nova Resolução, RDC 136/2017 alterando algumas regras de
rotulagem, e a partir disso o produto declara uma pequena quantidade de lactose no rótulo.
Vejamos.
O PEDIASURE ®, da marca Abbott, não contém lactose adicionada à sua formulação. A
presença de lactose no produto é derivada de matérias-primas que compõem sua
formulação.
Anteriormente essa quantidade de lactose presente não tinha que ser declarada no rótulo
do produto, mas a partir da nova RDC 136/2017 ela deverá ser descrita.
O produto não teve sua fórmula alterada, continua exatamente com a mesma formulação.
Pacientes com intolerância a lactose podem consumir o produto, pois a quantidade
proveniente apenas da matéria prima é digerida normalmente pelo organismo.
Segue anexo a nova RDC 136/2017, que regulamenta essa mudança no rótulo.
Outra questão está nos percentuais de macronutrientes, tanto o Pediasure quanto os seus
concorrentes diretos, não atendem exatamente esse % de carboidratos e como
consequência não atendem lipídeos e proteína no % exato solicitado.
O PEDIASURE® é uma dieta Enteral em pó, infantil (indicada para faixa etária de 1 a
10 anos), polimérica, nutricionalmente completa. Diluição instantânea. Densidade
calórica de 1,0 a 2,0kcal/mL. Distribuição de macronutrientes: carboidratos de 53%,
proteínas de 12% e lipídeos de 35%. Contém DHA e ARA, prebióticos e probióticos.
Isento de lactose adicionada e glúten. Indicação via oral ou via enteral.
Gostaríamos de saber se podemos participar do certame, sem o risco de desclassificação.
Item 581 - Em relação ao item 581 gostaríamos de cotar o produto PEDIASURE® da
marca
Abbott,
sabor
MORANGO.
Da mesma forma como exposto acima no item 580, o produto não atende exatamente
percentuais solicitados, mas sabemos que o produto atende de forma integral a
necessidade dos municípios para esse item. Já fornecemos exatamente o mesmo produto
para o consórcio com essa mesma necessidade, tendo uma boa aceitação. Gostaríamos de
saber se podemos participar do certame, sem o risco de desclassificação.
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Resposta
Sim, será aceito.

