
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

CNPJ: 55.354.302/0001-50

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL

SEQUENCIA: 23

Data Abertura: 18/09/2018 Hrs: 08:30 Data Abertura: 18/09/2018 Hrs: 08:30

Local Entrega: PAÇO MUNICIPAL, PRACA PADRE 

FELIX, 80

Observação: Aquisição parcelada de fórmulas infantis, suplementos alimentares, fraldas infantis e geriátricas e insumos para pacientes insulinodependente

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

ITEM PRODUTO QDE. REQUIS. UNIDADEVL. UNITÁRIO VL. TOTAL MARCA
1 Alimento nutricionalmente completo em pó para nutrição enteral, 

com densidade calórica de 1,0 caloria por mililitro. Normocalorico e 

Normoproteico isento de sacarose, lactose e glúten. Pote com 800 gr

500.0000 PT 0.00

2 Dieta enteral liquida nutricionalmente completa, com densidade 

calórica de 1,5 Kcal/ml e normoproteica; isento de sacarose, lactose e 

glúten. Indicado para desnutrição moderada a grave com 

necessidade calórica aumentada. Embalagem com 1litro. 

500.0000 LTA 0.00

3 Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à 

base de amido de milho modificado. Permite as consistências xarope, 

mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e dosagem 

indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de 

sacarose, lactose e glúten

300.0000 LTA 0.00

4 Formula infantil anti-regurgitação de maior viscosidade, obtida pela 

cuidadosa adição de amido de milho pré-gelatinizado; é acrescida de 

óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros 

oligoelementos. Indicado para alimentação de lactentes com 

regurgitação. Lata com 400 gr

500.0000 LTA 0.00
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5 Formula infantil para lactentes nos 6 primeiros meses de vida, 

enriquecida com Lc-Pufas DHA ,ARA e prebioticos , quando for 

necessário recorrer a alimentação com mamadeira. Lata com 400 gr.

1000.0000 LTA 0.00

6 Fralda descartável geriátrica, formato anatômico; tamanho EG; não 

tóxico composição interna de fibra de celulose, falso tecido e gel 

absorvente; cobertura externa impermeável; confeccionada com 

polipropileno, polietileno, fibras de celulose, fios de elastano, 

adesivos termoplásticos e fitas adesivas. Com canais de distribuição 

para rápida absorção, com indicadores de umidade que avisa a hora 

da troca. As condições deverão estar de acordo com a portaria nº 

1480/90 MS, atendendo a Resol GMC 36/2004 do IM referente a 

rotulagem. 

22000.0000 UN 0.00

7 Fralda descartável geriátrica, formato anatômico; tamanho G; não 

tóxico, composição interna de fibra de celulose, falso tecido e gel 

absorvente; cobertura externa impermeável; confeccionada com 

polipropileno, polietileno, fibras de celulose, fios de elastano, 

adesivos termoplásticos e fitas adesivas. Com canais de distribuição 

para rápida absorção, com indicadores de umidade que avisa a hora 

da troca. As condições deverão estar de acordo com a portaria nº 

1480/90 MS, atendendo a Resol GMC 36/2004 do IM referente a 

rotulagem. 

22000.0000 UN 0.00

8 Fralda descartável geriátrica, formato anatômico; tamanho M; não 

tóxico, composição interna de fibra de celulose, falso tecido e gel 

absorvente; cobertura externa impermeável; confeccionada com 

polipropileno, polietileno, fibras de celulose, fios de elastano, 

adesivos termoplásticos e fitas adesivas. Com canais de distribuição 

para rápida absorção, com indicadores de umidade que avisa a hora 

da troca. As condições deverão estar de acordo com a portaria nº 

1480/90 MS, atendendo a Resol GMC 36/2004 do IM referente a 

rotulagem. 

18000.0000 UN 0.00

9 Fralda descartável geriátrica; formato anatômico; tamanho P; não 

tóxico; composição interna de fibra de celulose, falso tecido e gel 

absorvente; cobertura de externa impermeável confeccionado 

empolietileno; camada interna antialérgica; peso do usuário de 

descrito na embalagem; adesivo em termoplástico de 

polipropipolileno; polimero super absorvente; elástico nas pernas; 

fitas adesivas reguláveis para fixação; com 2 fitas; embalado em filme 

de polietileno. As condições deverão estar de acordo com a portaria 

n°1480/90 do ministério da saúde atendendo a resolução gmc 

n°36/2004 do inmetro referente a rotulagem. 

15000.0000 UN 0.00

Página 2 de 10



10 Fralda descartável infantil, formato anatômico; tamanho G; não 

tóxico composição interna de fibra de celulose, falso tecido e gel 

absorvente; cobertura externa impermeável; confeccionada com 

polipropileno, polietileno, fibras de celulose, fios de elastano, 

adesivos termoplásticos e fitas adesivas. Com canais de distribuição 

para rápida absorção, com indicadores de umidade que avisa a hora 

da troca. As condições deverão estar de acordo com a portaria nº 

1480/90 MS, atendendo a Resol GMC 36/2004 do IM referente a 

rotulagem. 

12000.0000 UN 0.00

11 Fralda descartável infantil, formato anatômico; tamanho M; não 

tóxico composição interna de fibra de celulose, falso tecido e gel 

absorvente; cobertura externa impermeável; confeccionada com 

polipropileno, polietileno, fibras de celulose, fios de elastano, 

adesivos termoplásticos e fitas adesivas. Com canais de distribuição 

para rápida absorção, com indicadores de umidade que avisa a hora 

da troca. As condições deverão estar de acordo com a portaria nº 

1480/90 MS, atendendo a Resol GMC 36/2004 do IM referente a 

rotulagem.

20000.0000 UN 0.00

12 Fralda descartável infantil, formato anatômico; tamanho P; não 

tóxico composição interna de fibra de celulose, falso tecido e gel 

absorvente; cobertura externa impermeável; confeccionada com 

polipropileno, polietileno, fibras de celulose, fios de elastano, 

adesivos termoplásticos e fitas adesivas. Com canais de distribuição 

para rápida absorção, com indicadores de umidade que avisa a hora 

da troca. As condições deverão estar de acordo com a portaria nº 

1480/90 MS, atendendo a Resol GMC 36/2004 do IM referente a 

rotulagem. 

10000.0000 UN 0.00

13 Fralda descartável infantil, formato anatômico; tamanho XG; não 

tóxico composição interna de fibra de celulose, falso tecido e gel 

absorvente; cobertura externa impermeável; confeccionada com 

polipropileno, polietileno, fibras de celulose, fios de elastano, 

adesivos termoplásticos e fitas adesivas. Com canais de distribuição 

para rápida absorção, com indicadores de umidade que avisa a hora 

da troca. As condições deverão estar de acordo com a portaria nº 

1480/90 MS, atendendo a Resol GMC 36/2004 do IM referente a 

rotulagem. 

10000.0000 UN 0.00

Página 3 de 10



14 Lanceta descartável para punção digital em aço inox, bisel trifacetado 

embutido firmemente em corpo plástico ou outro material 

compatível, com tampa protetora de fácil remoção. Embalagem 

resistente que garanta a integridade do produto até o momento do 

uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 

procedência.

120000.0000 UN 0.00

15 Leite com Baixo Teor de Lactose - leite integral com 90% menos 

lactose - Desenvolvido com o objetivo de atender às necessidades de 

quem sofre de intolerância à lactose. Embalagem de 1 litro.

1000.0000 LT 0.00

16 LEITE DE SOJA - Embalagem de 1 litro, isenta de impurezas, 

resistentes, não violados, resistentes. Deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.

300.0000 UN 0.00

17 Nutrição completa e balanceada especialmente desenvolvida para 

atender as necessidades infantis de crianças de 1 a 10 anos. Contribui 

para recuperação nutricional de crianças debilitadas. Pode ser usado 

como nutrição total, ou como suplemento nutricional para reforçar os 

hábitos regulares de alimentação. Isento de lactose e glúten. Lata 

com 400 gr. 

600.0000 LTA 0.00

18 Nutrição completa via oral ou enteral, completa e balanceada para 

diluição em água. Com proteína de alto valor biológico, e exclusiva 

combinação de fibras, contendo FOS. Indicada para adultos e idosos 

seletivos e/ou inapetentes, isento de glúten e lactose. Lata com 400 

gr. 

1000.0000 LTA 0.00

19 Nutrição indicada para paciente com perda de peso induzida pelo 

câncer ou com risco para esta condição, hiperproteica (maior parte 

proteína de alto valor biológico) e hipercalórica (acima de 1,2 Kcal), 

enriquecida com EPA na quantidade mínima recomendada para essa 

condição (2g/dia) e fibras. Lata 380 grs. 

150.0000 LTA 0.00

20 Nutrição indicada para situações metabólicas especiais, formulado 

para estado de tolerância anormal à glicose, especialmente para 

pacientes portadores de diabetes. È formulado com um sistema de 

carboidratos de lenta absorção, que ajuda no controle da glicemia. É 

uma formula hiperproteica e normocalorica; isenta de lactose, 

sacarose e glúten. Lata de 400grs.

300.0000 LTA 0.00

21 Nutrição para paciente renal em diálise que requerem dieta com 

níveis adequados de proteínas e alta densidade calórica. Densidade 

calórica: 2,0 kcal/ml.  200ml.

500.0000 UN 0.00
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22 Seringa descartável, estéril de plástico, atóxica, capacidade 100UI, 

incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escalas em 

gravação indelével, de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, 

com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa, extremidade 

proximal de embolo com pistão de vedação de borracha atóxica 

apirogenica, agulha de dimensões 12,7 x 0,33mm confeccionada em 

aço inoxidável, siliconizada, nivelada polida, cilíndrica reta oca, bisel 

trifacetado, afiada, com canhão translucido, provida de protetor que 

permita perfeita adaptação do canhão,embalada em material que 

promova barreira microbiana e abertura asséptica.

120000.0000 UN 0.00

23 Suplementação formulada por lactobacilos e pro bióticos que 

contribui para o equilíbrio da flora intestinal. Constituído por 

lactobacillus paracasei, lactobacillus acidophilus, lactobacillus 

rhamnosus e bifidobacterium lactis. Sem glúten, sem lactose,açúcar e 

livre de conservantes. Embalagem/dose em saches de 30grs.

700.0000 SCH 0.00

24 Tira reagente, descartável, com suporte plástico com área reativa 

para determinação quantitativa de glicose, utilizando metodologia 

enzimática ou similar; exceto as que utilizam a enzima GDH-PQQ 

(Glicose desidrogenase com pirroloquinona Quinona). Com leitura 

amperométrica ou similar. Capacidade de medição de glicemia de 

20mg/dl à 600mg/dl com amostra de sangue 0,6ml à 2,5ml. 

120000.0000 UN 0.00

Valor Líquido 0.00

Carimbo do CNPJ

Validade da Proposta

Condições de Pagamento

Garantia da Proposta

Prazo de Entrega

Assinatura do Responsável
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