
MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA/MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021

Relação de Itens / Lotes

Item
Cód.
Item

Excl.
ME-
EPP

Descrição Unid. Quan dade
Intervalo

Mín.
Valor

Orçado
Valor
Total

1 NÃO

Alimento nutricionalmente completo para Nutrição Enteral ou
Oral. Pode ser usado como nutrição total, ou como suplemento
nutricional para reforçar os hábitos regulares de alimentação.
Formulado com uma combinação de DHA e ARA, prebió cos e
probió cos, e que ajudam no crescimento e desenvolvimento
de crianças com dificuldades alimentares. Isento de lactose e
glúten. Distribuição Calórica: Proteína: 31g/l - 12% (caseinato de
Sódio - 70% ; concentrado proteico do soro - 16% ; Proteína
isolada de soja - 14%). Carboidrato: 129,5g/l - 53% (Xarope de
milho hidrolizado - 50% ; Sacarose - 46% ; Fos - 4%). Lipídios:
39g/l - 35% (óleo de açafrão de alto teor oleico - 39% ; óleo de
soja - 46% ; TCM - 15%). Sódio: 380mg/l. Potássio: 1440mg/l.
Oligoelementos: Selênio, Cromo e Molibdênio. Nutr.Cond.
Essenciais: Taurina e Carni na. Osmolaridade : 281mOsm/l.
LATA 400 G. Sabor Chocolate. Marca de referência: Pediasure.

Unid 432,00 R$ 0,10 R$ 48,10 20.779,20

2 NÃO

Composto para crianças com alergia a proteína do leite de vaca
ou de soja, sem quadro diarreico, pois é elaborada com proteína
extensamente hidrolisada, apresentando 85% de pep deos e
15% de aminoácidos. Possui adição de prebió cos, essenciais
para saúde intes nal, além de ácidos graxos poli-insaturados e
nucleo deos, que podem ajudar na imunidade do bebê. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. Valores nutricionais 100 g, 484kcalorias,
carboidratos: 52 g , lactose:21 g, proteína:12 g e Gorduras
totais:26 g. Ingredientes: Proteína extensamente hidrolisada de
soro de leite, maltodextrina, óleos vegetais (palma, canola,
coco, girassol), fibras alimentares (galacto-oligossacarídeos e
fruto-oligossacarídeos), fosfato tricálcico, cloreto de potássio,
óleo de peixe, cloreto de magnésio, citrato trissódico, óleo de
Mor erella alpina, carbonato de cálcio, cloreto de colina,
vitamina C, taurina, sulfato ferroso, inositol, sulfato de zinco,
nucleo deos (uridina, ci dina, adenosina, inosina, guanosina),
vitamina E, L-carni na, niacina, ácido pantotênico, bio na,
sulfato de cobre, ácido fólico, vitamina A, vitamina B12,
vitamina B1, vitamina B2, vitamina D, vitamina B6, sulfato de
manganês, iodeto de potássio, vitamina K, selenito de sódio,
emulsificantes ésteres de ácido cítrico e mono e diglicerídeos.
LATA 800 gramas. Marca de referência: Aptamil Pep

Unid 80,00 R$ 0,10 R$ 186,19 14.895,20

3 NÃO

Fórmula infan l à base de proteína isolada de soja, para
lactentes desde o nascimento até os 6 meses de idade, 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. Composição nutricional: Fonte
proteica: proteína isolada de soja enriquecida com Lme onina;
Fonte de carboidratos: maltodextrina (100%); Fonte de lipídeos:
gordura vegetal (100%). Isenta de sacarose, glúten, leite e
produtos lácteos. O produto, na data de entrega, não poderá
apresentar data de fabricação superior a 60dias. LATA 800
GRAMAS. Marca de referência: Nan Soy ou Aptamil Soja.

Unid 300,00 R$ 0,10 R$ 65,10 19.530,00
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4 NÃO

Fórmula infan l de par da para lactentes acima de 6 meses,
com intolerância a lactose ou alergia a proteína do leite, à base
de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro e adicionada
de L-me onina e outros nutrientes como L-carni na, colina,
inositol e taurina. Isenta de sacarose, lactose e proteínas
lácteas. LATA 800gr. referência: Aptamil Soja 2.

Unid 60,00 R$ 0,10 R$ 90,22 5.413,20

5 NÃO

Leite em pó totalmente isento de proteína do leite de vaca.
Composto de aminoácidos que representam a menor porção de
uma proteína que aliviam os sintomas dos bebês com Alergia à
Proteína do Leite de Vaca (APLV) e contribui para o crescimento
saudável. Indicações: 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, placebo para diagnós co de
alergia alimentar. Ingredientes: xarope de glicose, óleos de coco,
açafrão e soja; L-arginina, Laspartato, L-leucina, L-acetado de
lisina, fosfato de cálcio dibásico, Lglutamina, Lprolina, citrato
tripotássio, L-valina, L-isoleucina, glicina, Ltreonina, L- rosina,
L-fenilalanina, Lserina, L-his dina, L-alanina, L— cisitna,
Ltriptofano, cloreto de sódio, Lme onina, aspartato de
magnésio, cloreto de magnésio, citrato de cálcio, bitartáro de
colina, inositol, cloreto de potássio, vitamina c, sulfato ferroso,
taurina, sulfato de zinco, L-carni na, niacina, vitamina E,
pantotenato de cálcio, sulfatos de manganês e de cobre,
vitaminas B6, B2, B1 e A, iodeto de potássio, cloreto de romo,
ácido fólico, selenito de sódio, molibdato de sódio, vitamina K,
D-bio na, vitaminas D3 e B12, emulsificante ésteres de ácido
cítrico e ácidos graxos com glicerol.Contém fenilalanina. Não
contém lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. LATA 400
GRAMAS. Marca de referência: Neocate.

Unid 144,00 R$ 0,10 R$ 262,67 37.824,48

6 NÃO

Alimentação de lactentes e crianças 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. Isento
de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. Ingredientes:
Xarope de glicose, proteína hidrolizada de soro do leite,
triglicerídeos de cadeia média, óleos vegetais (colza, girassol,
palma), fosfato tricálcico, fosfato ihidrogenado de potássio,
cloreto de potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de
fungos, cloreto de colina, vitamina C, cloreto de sódio, cloreto
de magnésio, taurina, inositol, sulfato ferroso, vitamina E,
sulfato de zinco, Lcarni na, uridina, ci dina, adenosina, inosina,
niacina, dpantotenato de cálcio, guanosina, d-bio na, sulfato de
cobre, ácido fólico, sulfato de anganês, vitamina A, B2, B12, B1,
D,B6, iodeto de potássio, vitamina K, selenito de sódio,
emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos. LATA 400
GRAMAS. Marca de referência: Pregomin.

Unid 75,00 R$ 0,10 R$ 163,55 12.266,25

7 NÃO

Fórmula polimérica pediátrica nutricionalmente completa, para
crianças maiores de 01 ano de idade, normocalórica,
normoproteica, em pó com proteína de alto valor biológico e idr
para macro e micro nutrientes. U lizada por via oral ou enteral
isento de lactose e glúten. Embalagem com 400 g. Marca de
referência: For ni

Unid 180,00 R$ 0,10 R$ 63,17 11.370,60

8 NÃO

Fórmula infan l de segmento para lactentes e crianças de
primeira infância. A par r do 6º mês. Com prebió cos, DHA e
ARA e nucleo deos. Ingredientes Principais: Leite desnatado*,
lactose, soro de leite*, maltodextrina, oleína de palma, galacto-
oligossacarídeo, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho,
sais minerais (citrato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco,

Unid 30,00 R$ 0,10 R$ 55,61 1.668,30
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sulfato de cobre, selenato de sódio, iodeto de potássio),
oligofrutossacarídeo, leci na de soja, vitaminas (vitamina C,
vitamina E, vitamina A, ácido pantotênico, niacina, vitamina D,
vitamina B1, vitamina B6, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K,
bio na e vitamina b12). Óleo de peixe. LATA 800 g. Marca de
referência: Nan Confor 2.

9 NÃO

Fórmula infan l de seguimento para lactentes e crianças de
primeira infância. U lizado a par r do 6º mês, com DHA e ARA e
Nucleo deos. Apresentando em sua composição: proteína
parcialmente hidrolisada do soro de leite*, lactose, sais minerais
(fosfato de cálcio tribásico, hidróxido de potássio, hidróxido de
sódio, cloreto de magnésio, cloreto de potássio, fosfato de
potássio dibásico, cloreto de sódio, sulfato ferroso, sulfato de
zinco, sulfato de cobre, carbonato de cálcio, sulfato de
manganês, iodeto de potássio e selenato de sódio), óleo de
girassol com alto teor oleico, óleo de coco, óleo de canola, óleo
de girassol, L- rosina, oleína de palma, maltodextrina, óleo de
peixe, vitaminas (L-ascorbato de sódio, nico namida,
D-pantotenato de cálcio, acetato de DL- -tocoferila, riboflavina,
acetato de re nila, amina mononitrato, cloridrato de
piridoxina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, D-bio na, filoquinona,
colecalciferol e cianocobalamina), óleo de Mor erella alpina,
L-fenilalanina, L-his dina, bitartarato de colina, taurina, mio-
inositol, nucleo deos (ci dina 5-monofosfato, sal dissódico de
uridina 5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato e sal dissódico
de guanosina 5-monofosfato), L-carni na e regulador de acidez
ácido cítrico. LATA 800 G. Marca de referência: Nan Supreme 2

Unid 30,00 R$ 0,10 R$ 72,38 2.171,40

10 NÃO

Composto lácteo com maltodextrina (leite integral,
maltodextrina, soro de leite, caseinato de cálcio,
frutooligossacarídeos, inulina, mineral (citrato de cálcio) e
emulsificante leci na de soja), café, maltodextrina, minerais
(fosfato de cálcio tribásico, óxido de magnésio, pirofosfato
férrico, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês e
selenito de sódio), vitaminas (L-ascorbato de sódio, bitartarato
de colina, acetato de DL-alfa-tocoferila, nico namida,
D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de
cloreto de amina, palmitato de re nila, riboflavina, ácido
N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-bio na, colecalciferol e
cianocobalamina) e edulcorante sucralose. LATA 370 g. Marca de
referência Nutren Senior.

Unid 65,00 R$ 0,10 R$ 72,07 4.684,55

11 NÃO

Proteína parcialmente hidrolisada do soro de leite*, lactose,
amido, óleo de girassol com alto teor oleico, galacto-
oligosacarídeo (GOS), óleo de coco, óleo de canola com baixo
teor erúcico, óleo de girassol, fosfato de cálcio tribásico, cloreto
de magnésio, cloreto de potássio, fruto-oligossacarídeo (FOS),
óleo de peixe com alto teor de DHA, fosfato de potássio
dibásico, óleo de Mor erella alpina com alto teor de ARA,
L-ascorbato de sódio, L-fenilalanina, cloreto de sódio,
L-his dina, bitartarato de colina, L- rosina, nucleo deos
(maltodextrina, ci dina 5-monofosfato, sal dissódico de uridina
5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de
guanosina 5-monofosfato), taurina, mio-inositol, sulfato ferroso,
sulfato de zinco, L-carni na, nico namida, D-pantotenato de
cálcio, acetato de DL-α-tocoferila, sulfato de cobre, riboflavina,
acetato de re nila, amina mononitrato, cloridrato de
piridoxina, sulfato de manganês II, iodeto de potássio, ácido
N-pteroil-L-glutâmico, D-bio na, fitomenadiona, selenato de
sódio, colecalciferol e cianocobalamina. LATA 800 g. Marca de
referência: Nam sensi ve

Unid 120,00 R$ 0,10 R$ 92,83 11.139,60
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12 NÃO

Leite em pó desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma,
óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), maltodextrina,
carbonato de cálcio, vitamina C, taurina, cloreto de colina,
sulfato ferroso, sulfato de zinco, vitamina E, niacina, vitamina A,
sulfato de cobre, D-pantotenato de cálcio, ácido fólico, sulfato
de manganês, vitamina B12, betacaroteno, D-bio na, vitamina
D, vitamina B1, vitamina B6, iodeto de potássio, vitamina K e
espessante goma jataí. LATA 800 g. Marca de referência Aptamil
AR.

Unid 300,00 R$ 0,10 R$ 61,20 18.360,00

13 NÃO

Lactose, leite parcialmente desnatado em pó, óleos vegetais
(óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol, óleo de palma),
proteína concentrada do soro de leite, galacto-oligossacarídeos,
fruto-oligossacarídeos, maltodextrina, carbonato de cálcio, óleo
de peixe, mor erella alpina, L-ascorbato de sódio, ácido
L-ascórico, caseinato de cálcio, taurina, mio-inositol, sulfato
ferroso, fosfato de potássio dibásico, sulfato de zinco, sal
dissódico de uridina 5-monofosfato, ci dina 5-monofosfato,
acetato de DL-alfa tocoferila, DL-alfa tocoferol, cloreto de colina,
adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de inosina
5-monofosfato, nico namida, fosfato de cálcio tribásico, sal
dissódico de guanosina 5-monofosfato, gluconato cúprico,
D-pantotenato de cálcio, palmitato de ascorbila, acetato de
re nila, cloridrato de cloreto de amina, colecalciferol,
riboflavina, cloridrato de piridoxina, iodato de potássio, sulfato
de manganês, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona,
selenito de sódio, D-bio na, cianocobalamina, an oxidante
mistura concentrada de tocoferóis e emulsificantes mono e
diglicerídeos de ácidos graxos e leci na. LATA 800 g. Marca de
referência Aptamil Premium.

Unid 300,00 R$ 0,10 R$ 54,64 16.392,00

TOTAL GERAL R$ 176.494,78
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