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MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA/MG 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 

Relação de Itens / Lotes

Item
Cód.
Item

Excl.
ME-
EPP

Descrição Unid. Quan�dade
Intervalo

Mín.
Valor

Orçado
Valor
Total

1 13655 NÃO

Suplemento nutricional infan�l, indicado para faixa etária de 4 a
10 anos de idade, podendo ser u�lizado como suporte completo
em nutrição enteral ou como suplementação oral. Deverá
apresentar no mínimo 14 gramas de proteína e no máximo 40
gramas de açúcares, dos quais, a quan�dade de lactose tolerável
não seja superior a 0,7 gramas (sempre em 100 gramas de
produto). Desejável conter prebió�cos e probió�cos e a�ngir
100%, ou superior, das recomendações diárias recomendadas
para a faixa etária em vitaminas e minerais, segundo RDA. NÃO
CONTER GLÚTEN. Sabor Chocolate. Embalagem: lata contendo no
mínimo 350 gramas. Marca de referência: PEDIASURE

Unid 430,00 R$ 0,20 R$ 50,81 21.848,30

2 16763 NÃO

Composto para crianças com alergia a proteína do leite de vaca ou
de soja, elaborada com proteína EXTENSAMENTE hidrolisada de
soro do leite, apresentando no mínimo 85% de pep�deos, 15% de
aminoácidos, prebió�cos e ácidos graxos. Possuir fração lipídica
vegetal nas seguintes indicações: palma, canola, coco, girassol e
colza e fibras alimentares, preferencialmente galacto-
oligossacarídeos e fruto-oligossacarídeos. Possuir vitaminas e
minerais que supra quan�ta�vamente as necessidades
nutricionais para lactentes e crianças de primeira infância.
Preferível conter: DHA, ARA e nucleo�deos. NÃO CONTER
GLÚTEN. Embalagem: lata contendo no mínimo 400 gramas.
Marca de referência: APTAMIL PEPTI

Unid 80,00 R$ 0,20 R$ 104,51 8.360,80

3 16764 NÃO

Fórmula infan�l de par�da, à base de proteína isolada de soja,
para lactentes desde o nascimento, que atenda às recomendações
do Codex Alimentarius FAO/OMS. Indicada nos casos de alergia à
proteína do leite de vaca, intolerância à lactose ou em situações
nas quais for indicado re�rar o leite de vaca da dieta. Quanto a
composição proteica deverá ser composta por proteína ISOLADA
de soja com possível enriquecimento de aminoácidos essenciais,
fonte lipídica de origem vegetal, carboidratos preferencialmente a
base de maltodextrina e enriquecido com minerais e vitaminas.
NÃO CONTER SACAROSE, GLÚTEN, LEITE E DERIVADOS LÁCTEOS.
Embalagem: lata contendo no mínimo 400 gramas. Marca de
referência: NAN SOJA OU APTAMIL SOJA 1

Unid 300,00 R$ 0,20 R$ 47,13 14.139,00

4 16765 NÃO

Fórmula infan�l de seguimento, à base de proteína isolada de
soja, para lactentes a par�r do sexto mês de vida, que atenda às
recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS. Indicada nos
casos de alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose
ou em situações nas quais for indicado re�rar o leite de vaca da
dieta. Quanto a composição proteica deverá ser composta por
proteína ISOLADA de soja com possível enriquecimento de
aminoácidos essenciais, fonte lipídica de origem vegetal e
carboidratos preferencialmente a base de maltodextrina e
enriquecido com minerais e vitaminas. NÃO CONTER SACAROSE,
GLÚTEN, LEITE E DERIVADOS LÁCTEOS. Embalagem: lata contendo
no mínimo 400 gramas. Marca de referência: NAN SOJA OU
APTAMIL SOJA 2

Unid 60,00 R$ 0,20 R$ 55,20 3.312,00
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5 13657 NÃO

Fórmula elementar de aminoácidos, nutricionalmente completa,
em pó, para crianças desde o nascimento com alergias
alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes.
Totalmente ISENTO de proteína do leite de vaca. Des�nado a
necessidades dietoterápicas especificas com restrição de lactose e
à base de aminoácidos livres, nutrição enteral precoce/mínima
em terapia intensiva neonatal e pediátrica, transição de nutrição
parenteral para enteral, síndrome do intes�no curto e outros
distúrbios absor�vos moderados a graves, alergia alimentar (ao
leite de vaca, à soja, a hidrolisados e a múl�plas proteínas), com
estado nutricional comprome�do. NÃO CONTER LACTOSE,
GALACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E GLÚTEN. Embalagem: lata
400 gramas. Marca de referência: NEOCATE

Unid 150,00 R$ 0,20 R$ 255,48 38.322,00

6 16766 NÃO

Fórmula elementar de aminoácidos, nutricionalmente completa,
em pó, para crianças acima de 1 ano de idade, com alergias
alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes.
Totalmente ISENTO de proteína do leite de vaca. Des�nado a
necessidades dietoterápicas especificas com restrição de lactose e
à base de aminoácidos livres, nutrição enteral precoce/mínima
em terapia intensiva neonatal e pediátrica, transição de nutrição
parenteral para enteral, síndrome do intes�no curto e outros
distúrbios absor�vos moderados a graves, alergia alimentar (ao
leite de vaca, à soja, a hidrolisados e a múl�plas proteínas), com
estado nutricional comprome�do. NÃO CONTER LACTOSE,
GALACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E GLÚTEN. Embalagem: lata
400 gramas. Marca de referência: NEOCATE ADVANCE

Unid 100,00 R$ 0,20 R$ 243,50 24.350,00

7 16767 NÃO

Dieta semielementar, hipoalergênica, à base de proteína
extensamente hidrolisada de soro do leite. Indicado para lactentes
desde o nascimento, que apresentem alergia à proteína do leite
de vaca e / ou soja, distúrbios absor�vos ou outras condições
clínicas que requerem uma terapia nutricional com dieta ou
fórmula semielementar e hipoalergênica. A porção lipidica deverá
conter óleos vegetais e TCM. Quanto aos carboidratos deverá ser
ISENTO de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten e a
porção proteica exclusiva de proteína hidrolisada de soro do leite.
Conter vitaminas e minerais essenciais para faixa etária indicada.
Embalagem: lata 400 gramas. Referência: PREGOMIN PEPTI OU
APTAMIL PEPTI

Unid 80,00 R$ 0,20 R$ 152,74 12.219,20

8 14911 NÃO

Fórmula pediátrica polimérica, nutricionalmente completa, para
crianças de 3 a 10 anos de idade, normocalórica, normoproteica,
em pó, com proteína de alto valor biológico (proteína de origem
aninal), composição lipídica que contenham óleos vegetais
(palma, girassol, canola ou colza) e atendam IDR para macro e
micro nutrientes referente a faixa etária. U�lizada por via oral ou
enteral. NÃO CONTER LACTOSE E GLÚTEN. Embalagem: lata com
no mínimo 400 gramas. Marca de referência: FORTINI

Unid 180,00 R$ 0,20 R$ 51,81 9.325,80

9 16768 NÃO

Formula infan�l com ferro para lactentes do nascimento até o 6º
mês de vida, para contribuir no tratamento da cons�pação.
Adicionada de aproximadamente 4g/L de prebió�co,
nucleo�deos, DHA e ARA com predominância das proteínas do
soro do leite em relação a caseína e com adição de vitaminas,
minerais e oligoelementos. Embalagem: lata com no mínimo 400
gramas. Marca de referência: NAN CONFOR 1

Unid 300,00 R$ 0,20 R$ 30,24 9.072,00

10 16769 NÃO

Formula infan�l com ferro para lactentes a par�r do 6º mês de
vida, para contribuir no tratamento da cons�pação. Adicionada de
aproximadamente 4g/L de prebio�cos, com DHA e ARA,
nucleo�deos, com predominância da proteína do soro do leite,
sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e
oligoelementos. Embalagem: lata com no mínimo 400 gramas.
Marca de referência: NAN CONFOR 2

Unid 350,00 R$ 0,20 R$ 44,58 15.603,00
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11 16770 NÃO

Fórmula infan�l de par�da, podendo ser oferecida para lactentes
e crianças de primeira infância. U�lizado do nascimento até o 6º
mês de vida, com DHA, ARA, nucleo�deos e prebió�cos.
Composição proteica a base de proteína do soro do leite
parcialmente hidrolisada. Embalagem: lata 800 gramas. Marca de
referência: NAN SUPREME 1/ NAN SENSITIVE

Unid 150,00 R$ 0,20 R$ 79,78 11.967,00

12 14913 NÃO

Fórmula infan�l de seguimento para lactentes e crianças de
primeira infância. U�lizado a par�r do 6º mês de vida, com DHA,
ARA e nucleo�deos, composição proteica a base de proteína do
soro do leite parcialmente hidrolisada. Embalagem: lata 800
gramas. Marca de referência: NAN SUPREME 2

Unid 150,00 R$ 0,20 R$ 72,73 10.909,50

13 16771 NÃO

Fórmula infan�l de par�da, podendo ser oferecida para lactentes
do nascimento até o 6º mês de vida, com DHA, ARA e
nucleo�deos, composição proteica a base de proteína do soro do
leite parcialmente hidrolisada com lactose, DHA, ARA e
nucleo�deos. Embalagem: lata 800 gramas. Marca de referência:
NAN HA

Unid 150,00 R$ 0,20 R$ 81,69 12.253,50

14 16772 NÃO

Formula Infan�l para lactentes de 0 a 12 meses apresentam
episódios de regurgitação com predominância das proteínas do
soro do leite em relação a caseína. Enriquecida com ferro e
vitaminas, agente espessante a base de goma jataí, que
proporciona maior viscosidade, não alterando a distribuição
calórica. Embalagem: lata 800 gramas. Marca de referência: NAN
ESPESSAR/ APTAMIL AR

Unid 300,00 R$ 0,20 R$ 55,51 16.653,00

15 16773 NÃO

Formula infan�l de par�da, para alimentação de lactentes desde o
nascimento até o 6º mês de vida. Possuir ferro, prebió�cos, ácidos
graxos poliinsaturados de cadeia longa - LcPufas (DHA e ARA),
nucleo�deos e relação caseína / proteína do soro de
aproximadamente 40:60. Embalagem: lata de no mínimo 400
gramas. Marca de referência: APTAMIL 1

Unid 400,00 R$ 0,20 R$ 30,79 12.316,00

16 16774 NÃO

Fórmula láctea de seguimento, u�lizada a par�r do 6º mês de
vida, com prebió�cos, ferro, nucleo�deos e LC-PUFAS para
lactentes a par�r do 6º mês de vida. Embalagem: Lata com no
mínimo 400 gramas. Marca de referência: APTAMIL 2

Unid 400,00 R$ 0,20 R$ 30,75 12.300,00

17 16775 NÃO

Fórmula láctea de seguimento, u�lizada a par�r do 10º mês de
vida, com prebió�cos, ferro, nucleo�deos e LC-PUFAS para
lactentes e criança da primeira infância. Embalagem: Lata 800
gramas. Marca de referência: APTAMIL 3

Unid 400,00 R$ 0,20 R$ 50,42 20.168,00

18 16777 NÃO

Suplemento em pó, para uso oral, específico para atender
indivíduos acima de 50 anos, hiperproteico (aproximadamente 20
gramas na dose diária recomendada). Sem adição de açúcares,
contendo vitaminas e minerais. Sem sabor. Embalagem: Lata com
no mínimo 370 gramas. Marca de referência: NUTREN SENIOR

Unid 200,00 R$ 0,20 R$ 49,45 9.890,00

19 16778 NÃO

Dieta líquida para uso oral e enteral, hipercalórica, hiperproteica,
normolipídica, á base de caseinato ou proteína do soro de leite,
maltodextrina, sacarose, óleos vegetais e/ou TCM, contendo
aminoácidos, minerais. NÃO CONTER GLÚTEN. SABOR BAUNILHA.
Embalagem: tetrapack 1 litro. Marca de referência: ISO SOURCE
1.5

Unid 220,00 R$ 0,20 R$ 32,39 7.125,80

TOTAL GERAL R$ 270.134,90


