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PREGÃO PRESENCIAL N.º 64/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA. 

 

SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 26.640.161/0001-33, com sede na Avenida Anita Garibaldi 2480 – Loja 

09, Boa Vista - Curitiba/PR, CEP: 82200-550 vem, perante esta comissão apresentar: 

 

ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2019 

 

 

- DO OBJETO  

A presente licitação tem por finalidade do registro de preços para futura e eventual 

aquisição de suplementos alimentares, 

- DOS FATOS 

  A SAVIMED, fornecedora exclusiva de produtos Nestlé-Health Science e Nestlé Nutrition, 

da Nestlé®, que abrange uma variedade de dietas orais e enterais, suplementos e fórmulas infantis, 

vem por meio desta solicitar esclarecimentos com relação aos itens especificados a seguir: Item 2 e 

Item 3. 

 

ITEM 02 – Descritivo: Dieta em pó normocalórica e normoproteica, para administração de forma 

enteral ou oral para pacientes com uma situação nutricional fragilizada ou que precisem de 

auxílio na manutenção de seu estado nutricional. Ingredientes: Maltodextrina, óleo de soja, 

proteína isolada de soja, caseinato de cálcio, proteína isolada do soro do leite, citrato de sódio, 

cloreto de potássio, fosfato de cálcio, carbonato de magnésio, citrato de colina, citrato de 

potássio, fosfato de potássio, ascorbato de sódio, zinco gluconato, gluconato ferroso, acetato 

de alfa-tocoferol, betacaroteno, selenito de sódio, fitomenadiona, palmitato de retinila, 

nicotinamida, molibdato de sódio, pantotenato de cálcio, vitamina D3, sulfato de manganês, 

sulfato de cobre,cloreto de cromo, cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, 

tiamina, iodeto de potássio, ácido fólico, biotina, antiumectante, dióxido de silício, edulcorante 

artificial sucralose. Densidade calórica: 1.0 a 1.5 Kcal/ml,  Proteinas: 15%, Carboidratos: 55%, 

Gorduras: 30%  Marca de Referencia: Trophic Basic. Lata com 800 g. 
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Temos interesse em cotar o produto Nutren 1.0 da Nestle, no entanto o descritivo esta direcionado 

para apenas uma marca, sugerimos alterar para “Lata com 400 g a 800 g”, e abrir mais o descritivo 

para contemplar produtos similares, conforme características a seguir : 

 

NUTREN 1.0 - Lata de 400g 
Indústria fabricante: Nestlé Brasil Ltda. 
Nome comercial: Nutren 1.0 
Características: Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral, 
normocalórico (na diluição padrão). Criado especialmente para atender às necessidades 
nutricionais na manutenção e recuperação do estado nutricional. Distribuição calórica: 50% 
carboidrato, 15% proteína e 35% gorduras. Densidade calórica: 4,64kcal/g. 
Proteínas: 52% Soro de Leite 
48% Caseinato de Potássio Obtido do Leite de Vaca 
Carboidrato: 82% Maltodextrina 
18% Sacarose 
Gorduras: 62% Óleo de Girassol 
32% Óleo de Canola 
6% Lecitina de Soja 
Osmolalidade da fórmula: 350 mOsm/kg de água 
Osmolaridade da fórmula: 280 mOsm/L de água 
Sabor: Baunilha 
Não contém Glúten. 
Registro Anvisa: 400761722 
NUTREN 

 

ITEM 02 – Descritivo: Dieta para nutrição enteral ou oral, densidade energética alta (1.5kcal/ml). 

Ingredientes: Água, maltodextrina, proteína de soro de leite, óleo de canola, caseinato de cálcio, 

caseinato de sódio, proteína isolada de soja, óleo de girassol, cloreto de potássio anidro, 

triglicerídeos de cadeia média, difosfato tricálcico, hidrogênio fosfato de magnésio, fosfato de 

magnésio dibásico, acetato de D-alfa-tocoferila, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de 

zinco, nicotinamida, fitomenadiona, acetato de retilina, D-pantotenato de cálcio, sulfato de 

manganês (II), colecalciferol, cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, cloridrato 

de cloreto de tiamina, sulfato de cobre anidro, cloreto de cromo (III), ácido N-pteroil-L-

glutâmico, molibdato de sódio, selenito de sódio, iodeto de potássio, biotina, aromatizante, 

espessante carragena, emulsificante goma xantana, corante caramelo IV, edulcorante 

sucralose. Embalagem Tetra Pack 1000 ml. Marca de Referencia: Nutri Enteral 1,5. 

 

Temos interesse em cotar o produto Isosource 1.5 Tetra Square 1 litro da Nestle, no entanto o 

descritivo esta direcionado para apenas uma marca, sugerimos alterar para abrir mais o descritivo 

para contemplar produtos similares, conforme características a seguir :  
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ISOSOURCE 1.5 – Tetra Square 1L 
 
Indústria fabricante: Nestlé Brasil Ltda. 
Nome comercial: Isosource 1.5 
Características: Fórmula enteral hipercalórica. Criado especialmente para pacientes com 
elevadas necessidades calóricas e protéicas, com restrição hídrica e/ou com restrição de 
grandes volumes. Distribuição calórica: 41% carboidratos, 17% proteínas e 42% gorduras. 
Proteínas: 84% Caseinato de cálcio e sódio obtido do leite de vaca 
16% Proteína de Soja 
Carboidrato: 100% Maltodextrina 
Gorduras: 41% Óleo de Canola 
32% Óleo de Soja 
24% Triglicerídeos de Cadeia Média 
3% Lecitina de Soja 
Fibras 8g/L: 55% Fibra de Soja 
20% Goma Acácia 
18% Frutooligossacarideos 
7% Inulina 
Osmolalidade da fórmula: 400 mOsm/kg água 
Osmolaridade da fórmula: 308 mOsm/L água 
Sabor: Artificial de baunilha 
Não contém Glúten. 
Registro Anvisa: 400761938 

 

 

- DO REQUERIMENTO 

 

 Com base nas informações apresentadas, solicitamos alteração do descritivo dos itens 

supramencionados, vendo que os produtos Nestlé® possuem qualidade igual ou superior ao 

descritivo, além de proporcionar para vosso certame maior competitividade de produtos com preços 

acessíveis e que trará concorrência ao processo licitatório. 

 

  Atenciosamente: 

 

 

 

Curitiba, 07 de Novembro de 2019. 


