
 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

À; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - MT; 

At. Sr.(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2019 

Prezados Senhores: 

A NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.500.770/0001-69, com sede na Rua Av. Inglaterra, nº 

123 telefone 043 3351-5027, na cidade de Londrina, estado do Paraná. 

 

 DOS FATOS 

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, 

adquiriu o respectivo Edital, conforme estabelecido. Ao verificar as condições para 

participação no pleito em tela, deparou-se com itens onde a marca que representa 

“PRODIET” fica restringida em participar por causa de sua embalagem, portanto, 

solicitamos autorização para participarmos nos seguintes itens: 

 

Item 1 - Solicitamos nossa participação com o produto Immax 350g/PRODIET, 

com o seguinte descritivo: 

Formula especializada para recuperação nutricional de pacientes oncológicos, adultos e 

idosos que possuem alteração no paladar e apetite, com necessidades aumentadas de 

proteínas. Fortificada com Zinco, L- leucina e Proteínas. Sem sabor, pode ser usado por 

via enteral ou oral em preparações doces e salgadas. Não contem sacarose e glúten. Lata 

de 350g. 

Reg. MS: 6.6320.0017 

Validade: 12 meses 

Procedência: Nacional 

Marca: Immax 

Fabricante: Prodiet Nutrição Clínica Ltda 

 

O item encontra-se com a referência direcionada para a marca Nutren Senior 

370g/Nestlé por conta da embalagem exigida de 370g, embora o edital deixe claro que 

será aceito produto de qualidade superior ou similar. Sendo assim, gostaríamos de 



 

 

participar com o produto Immax 350g/Prodiet, que possui a mesma indicação que o 

produto referencial e composição similar, embora a embalagem possua 350g, seu 

rendimento é de 1428 kcal, enquanto o produto Nutren Senior 370g/Nestlé possui 

rendimento de 1503 kcal, bastante similares. Solicito, portanto, autorização para 

cotarmos nosso produto. 

 

A nossa participação no certame é de suma importância para a economicidade do 

certame, tenho certeza que podemos colaborar com preços baixos e qualidade sem 

questionamento. Contamos com a vossa autorização. 

 

Em face do exposto, requer-se seja a presente ESCLARECIMENTO julgada 

procedente, com efeito para, AUTORIZAÇÃO DE NOSSA PARTICIPAÇÃO COM 

OS ITENS PROPOSTOS. 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

LONDRINA 07 DE NOVEMBRO 2019 

 

 

MARCO VALERIO CARVALHO 

DIRETOR- CPF 724017459-04 


