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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2018
PROCESSO Nº 10259/2018.
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES.

Vimos pela presente, solicitar esclarecimento referente aos itens abaixo relacionados do Pregão Presencial nº
137/2018 para aquisição de leites e complementos alimentares para uso dos pacientes em tratamento médico junto
à Secretaria Municipal de Saúde.
Item 04 – Complemento alimentar com no mínimo 24 vitaminas e minerais com variedade de sabores. Isenta de
glúten, Embalagem lata de 400 gramas.
Questionamento: Gostaríamos de saber se podemos cotar o produto NUTREN SENIOR PÓ ( LATA 370 GRMAS )
do fabricante Nestlé, que atende perfeitamente ao descritivo do edital exceto na EMBALAGEM. O NUTREN SENIOR
( PÓ ) se apresenta em embalagem de 370 gramas. Nos sabores Baunilha, Café com leite e Chocolate.

Item 09 – Dieta completa e balanceada para crianças de 1 a 10 anos de idade, nutricionalmente completa para
alimentação via oral ou enteral, para auxiliar no crescimento e desenvolvimento de crianças com dificuldades
alimentares ou com necessidade de manutenção ou recuperação do estado nutricional, contém DHA e ARA,
prebióticos e probióticos, normocalórica (1,0kcal/ml) normoprotéica (12%VCT), normolipídica (35%), isenta de
glúten e lactose. Sabores baunilha, chocolate, morango. Lata de 400 gramas.
Questionamento: Gostaríamos de saber se podemos cotar o produto NUTREN JR ( LATA 400 GRAMAS ) do
fabricante Nestlé, que atende ao descritivo porém não apresenta DHA e ARA, prebioticos e probióticos e seu sabor
é o de Baunilha.

Segundo os estudos mais recentes o DHA e ARA são nutrientes importantes e essenciais nos primeiros meses de
vida da criança conforme segue, mas o descritivo do edital está solicitando dieta completa e balanceada para crianças
de 1 a 10 anos, quando esses nutrientes não são essenciais.
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“Atualmente temos muitas novidades na área de nutrição infantil. Estudos recentes mostram a importância de alguns
nutrientes para o crescimento e desenvolvimento adequados de uma criança. E podemos encontrar uma variedade
enorme de siglas nas fórmulas infantis que estão no mercado. Mas, afinal, o que são essas siglas? Que nutrientes
são esses, e eles são mesmo importantes?
DHA e ARA são dois tipos de gorduras importantíssimas para o desenvolvimento do cérebro e da retina no 3º
trimestre da gestação e nos primeiros meses de vida. A criança precisa receber esses ácidos graxos essenciais da
mãe, via intra-útero, no último trimestre de gravidez e do leite materno nos primeiros 6 meses de vida, pois eles não
são produzidos pelo organismo.” Fonte: Piericultura na Rede – Fev /2017.

Item 10 – Dieta em pó para adultos nutricionalmente completa e balanceada, indicada para manutenção e
recuperação do estado nutricional podendo ser utilizada por via oral ou enteral normocalórica – 1, 0 kcal / ml
normoproteíca, mínimo de 13 a 15 % do VET, tendo como fonte predominante o caseinato de cálcio, contendo
proteína isolada de soja, rica em vitaminas e minerais. isenta de glúten com fibras e FOS.Sabores variados.
Embalagem lata de 400 gramas.
Questionamento: Gostaríamos de saber se podemos cotar o produto NUTREN 1.0 ( LATA 400 GRAMAS ) do
fabricante Nestlé que atende ao descritivo porém NÃO possui proteína isolada de soja, fibras e FOS e seu sabor é o
de baunilha. Sua fonte de proteina é o soro do leite ( 52% ) e caseinato de potássio ( 48 % ).

TEMOS A CERTEZA QUE ESSAS ALTERAÇÕES NÃO TRARÃO PREJUIZO AO ÓRGÃO POIS SE TRATA DE PRODUTOS
DE EXCELENTE QUALIDADE E PROMOVERÁ UMA MAIOR COMPETITIVIDADE ENTRE AS EMPRESAS.
Solicitamos respeitosamente a avaliação e retorno.

Atenciosamente,

