São José, 06 de novembro de 2020.
AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE ITAJAÍ – CIS-AMAVI
A/C SR. (A) PREGOEIRO (A)
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

A empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.612.312/000497, interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 02/2020 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Alto Vale Itajaí, respeitosamente, solicita esclarecimentos nas questões abaixo mencionadas.
I – DO DESCRITIVO
Em análise do Edital e seus descritivos, observamos características que nos trouxeram dúvidas:

ITEM 580
Suplemento alimentar em pó para crianças de 1-10 anos de idade para uso ora ou enteral, para
prevenção ou tratamento de desnutrição e situações onde há baixa in-gestão de nutrientes. Isento de
lactose e glúten. Sabor baunilha ou Sem sabor (neu-tro). Contendo no mínimo 61% carboidratos ,
11% proteína, 23% lipídios. Lata com 400 gramas. [cis398]
Ao ITEM 580 citado acima, a NUTRIPORT pretende ofertar o produto FORTINI – LATA
400G, conforme descritivo abaixo:
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, em pó, nutricionalmente completa e rica em
vitaminas e minerais. Permite preparo nas diluições 1,0kcal/ml, 1,25kcal/ml e 1,5kcal/ml. Isento de
lactose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Indicações: Crianças em risco nutricional, desnutridas ou com
desaceleração do crescimento; com doenças crônicas (ex. fibrose cística, cardiopatias, doença celíaca,
câncer, etc), anorexia, estomatite, restrição hídrica, em pré ou pós-operatório. Possui 9% de proteínas
(100% caseinato de cálcio), 50% de carboidratos (84% de maltodextrina e 1 6% sacarose) e 41% de
lipídeos (100% de óleos vegetais – óleos de palma, girassol e semente de colza).
ITEM 581
Suplemento hipercalórico, nutrição completa e balanceada para crianças com difi-culdades
alimentartes (“Pick eaters“). Produto com no mínimo: densidade calórica proteína: 1,0 kcal/ml 12%
Carboidrato:44% Lipídeo:44% Distribuição Calórica Fonte de Proteína Caseinato de Na 82%; Conc.
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prot. soro 18%; Fonte de Carboi-drato Xarope de milho hidrolisado 69%; Sacarose 31% Fonte de
Lipídeo Óleo de girassol de alto teor oleico 56%; Óleo de soja 28%TCM 16%; Proteína (g/l) 30
Carboidrato (g/l) 110Lipídeo (g/l) 50Proporção Calorias ñ prot/g N2 187:1Sódio (mg/l – mEq/l) 460
– 20 Potássio (mg/l – mEq/l) 1300 – 33,3Oligoelementos; Se-lênio, Cromo e Molibdênio Nutr. cond.
Essenciais Taurina e Carnitina Osmolari-dade (mOsm/L) 299 Apresentação com no mínimo 400 g
de pó (9 porções/lata). Lata 400 g. Sabor morango. [cis660]
Ao ITEM 581 citado acima, a NUTRIPORT pretende ofertar o produto FORTINI – LATA
400G, conforme descritivo abaixo:
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, em pó, nutricionalmente completa e rica em
vitaminas e minerais. Permite preparo nas diluições 1,0kcal/ml, 1,25kcal/ml e 1,5kcal/ml. Isento de
lactose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Indicações: Crianças em risco nutricional, desnutridas ou com
desaceleração do crescimento; com doenças crônicas (ex. fibrose cística, cardiopatias, doença celíaca,
câncer, etc), anorexia, estomatite, restrição hídrica, em pré ou pós-operatório. Possui 9% de proteínas
(100% caseinato de cálcio), 50% de carboidratos (84% de maltodextrina e 16% sacarose) e 41% de
lipídeos (100% de óleos vegetais – óleos de palma, girassol e semente de colza).

ITEM 582
Suplemento oral pó destinado a diversos tipos de usuários como: pacientes com risco nutricional ou
desnutrição proteicocalórica, hipertensão grave, anorexia, dis-lipidemias, convalescença, restrição
de sódio e/ou sacarose. Produto com no mí-nimo: densidade calórica: 1,09 kcal/ml; ingredientes:
proteínas - 16% (proteína isolada da soja - 70%, caseinato de cálcio - 30%), carboidratos - 56%
(maltodex-trina 100%), lipídeos - 28% (saturados – 6,8%, poliinsaturados - 9,3%, monoinsa-turados
– 10,4%), podendo ser utilizada como nutrição enteral (alimentação por sonda) ou como
suplementação oral. Não contér sacarose, lactose e glúten. Lata com no mínimo 400 g. [cis661
Ao ITEM 582 citado acima, a NUTRIPORT pretende ofertar o produto NUTRI ENTERAL
SOYA – LATA 800G, conforme descritivo abaixo:
Alimento em pó, nutricionalmente completo, para nutrição oral e/ou enteral, à base de proteína
isolada de soja, rico em isoflavonas. Normocalórico na diluição padrão, hipossódico, isento de sacarose,
lactose e glúten. Densidade calórica 1,0 Kcal/ml. Possui 15% de proteínas (80% proteína isolada soja,
14% proteína do soro do leite e 6% caseinato de sódio), 55% de carboidratos (79% maltodextrina e 21%
xarope de milho) e 30% de lipídeos (67% óleo de girassol, 29% óleo de soja e 4% óleo de coco).
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II – DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

No item 10.5.5 do edital é solicitado o seguinte documento:
“10.5.5 - No caso de a empresa detentora da marca terceirizar a produção do produto cotado
para outra empresa, a empresa licitante deverá apresentar contrato de terceirização contendo os
produtos a serem terceirizados, bem como o Certificado de Boas Práticas de Fabricação para a linha
de produção/forma farmacêutica da empresa fabricante.”
Esclarecemos que o Certificado acima citado não é expedido, obrigatoriamente, para empresas
que atuam na área de alimentos, como no caso da requerente que participar do pregão eletrônico.

III - DO PEDIDO

Pelo o exposto, a NUTRIPORT questiona se poderá ofertar os produtos citados nos itens acima
e se será isenta da apresentação do documento exigido no item 10.5.5 do edital.

Assim sendo, colocamo-nos à disposição e aguardamos vosso parecer, através do e-mail
licitacoes.sp@nutriport.com.br.

Atenciosamente,
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FORTINI PÓ

INFORMAÇÕES
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral,
em pó, nutricionalmente com pleta e rica em
vitaminas e minerais. Permite preparo nas
diluições 1,0kcal/ml, 1,25kcal/ml e 1,5kcal/ml.
Isento de lactose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Indicações: Crianças em risco nutricional,
desnutridas
ou
com
desaceleração
do
crescimento; com doenças crônicas (ex. fibrose
cística, cardiopatias, doença celíaca, câncer, etc),
anorexia, estomatite, restrição hídrica, em pré ou
pós-operatório.
Faixa Etária: Crianças menores de 10 anos.
Apresentação: Lata 400g.

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Reconstituição:

INGREDIENTES
Sabor: Baunilha e Neutro (sem sabor).
Baunilha:

Perfil de macronutrientes:
Proteínas (9%): 100% caseinato.
Carboidratos (50%): 84% maltodextrina + 16%
sacarose.
Lipídeos (41%): Óleos de palma, girassol e
semente de colza.
Demais informações:
Relação kcal não proteica/gN: 258:1
Relação ω6: ω3: 5:1

Neutro (sem sabor):

Suplementações: Colina, carnitina e taurina.
Osmolaridade (mOsm/l):
Diluição 1.5 kcal/ml: 410 mOsml/L.
Diluição 1.0 kcal/ml: 304 mOsm/L .
Osmolalidade (mOsm/kg água):
Diluição 1.5 kcal/ml: 530 mOsm/ Kg de água.
Diluição 1.0 kcal/ml: 391 mOsm/ Kg de água.

UMA EMPRESA DO GRUPO DANONE

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

UMA EMPRESA DO GRUPO DANONE

Fórmula padrão para nutrição enteral e oral,
nutricionalmente completa, com densidade
energética normal (1,0kcal/ml), normoproteico,
normolipídico, sem fibras e hipossódico. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. ISENTO DE LACTOSE.
Indicações: desnutrição, anorexia nervosa,
neoplasias, cardiopatias, doenças neurológicas.
Reconstituição:

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

1.0 kcal/ml: Diluir 45g (9 colheres medida*) do produto em 50
ml de água. Adicionar mais água até completar o volume final
de 200ml. Misture até a completa homogeneização.
1.2 kcal/ml: Diluir 55g (11 colheres medida*) do produto em
100 ml de água. Adicionar mais água até completar o volume
final de 200ml. Misture até a completa homogeneização.
1.5 kcal/ml: Diluir 70g (14 colheres medida*) do produto em
100 ml de água. Adicionar mais água até completar o volume
final de 200ml. Misture até a completa homogeneização.

*1 colher medida: 5g
Apresentação/ Rendimento:
Lata: 800g ~ 17 porções ~ 3608 kcal
Distribuição energética: 451 kcal/100g (somente o
pó)
Volume médio para 100% do IDR para vitaminas
e minerais (ml): 877 ml ou 877 kcal.
Perfil de macronutrientes:
Carboidratos (55%): 79% maltodextrina, 21%
xarope de milho.
Proteínas (15%): 80% proteína de soja; 14%
proteína do soro do leite, 6% caseinato de sódio.
Lipídeos (30%): 60% óleo de girassol, 29% óleo de
soja, 4% óleo de coco.

Material destinado exclusivamente para participação de processos licitatórios. Proibida a
distribuição a outros públicos e/ou reprodução total ou parcial.

