
R PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

CNPJ: 55.354.302/0001-50

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL

SEQUENCIA: 11

Data Abertura: 29/10/2020 Hrs: 08:30 Data Abertura: 29/10/2020 Hrs: 08:30

Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

RUA MANOEL XAVIER 215

Observação: 

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

ITEM PRODUTO QDE. REQUIS. UNIDADETipo Cota VL. UNITÁRIO VL. TOTAL MARCA
1 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.  Validade mínima de 10 (dez) meses a 

partir da data de entrega.

450.0000 UN Aberta 0.00

2 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.

288.0000 LTA Aberta 0.00

3 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.

342.0000 LTA Aberta 0.00

4 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. 

Validade mínima de 10 meses.

252.0000 PT Aberta 0.00
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5 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. Validade mínima de 10 

meses.

171.0000 LTA Aberta 0.00

6 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.

171.0000 LTA Aberta 0.00

7 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. Validade 

mínima de 10 meses.

486.0000 LTA Aberta 0.00

8 Suplementação formulada por lactobacilos e probioticos 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.

1863.0000 SCH Aberta 0.00

9 FORMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ETERAL E ORAL. 

FORMULADO PARA PACIENTES RENAIS CRONICOS EM DIALISE. COM 

DENSIDADE CALORICA DE 1,5 A 2,0 CALORIAS. RESTRITO EM 

POTASSIO, FOSFARO E MAGNESIO. APRESENTAÇÃO. EMBALEGEM 

TETRA-PARK SABOR BAUNILHA. VOLUME FINAL DE 200ML.

315.0000 TRPK Aberta 0.00

10 FORMULA EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA  

NORMECALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA (PERFIL 

LIPIDICO SEGUNDO AHA/ABC). INSENTA DE GLUTEM E CONTENDO 

FIBRAS (FOS). EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. SABAOR BAUNILHA.

315.0000 LTA Aberta 0.00

11 NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA ESPECIALMENTE 

DESENVOLVIDA PARA ATEDENDER AS NESCESSIDAS INFANTIS DE 

CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS. PODENDO SER USADA COMO NUTRIÇÃO 

TOTAL, OU COMO SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA REFORÇAR O 

HABITOS REGULARES DE ALIMENTAÇÃO. CONTENDO FIBRAS E 

DILUIÇÃO INSTANTANEA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. LATA DE 

400GR. DENSIDADE CALORICA 1.0

315.0000 LTA Aberta 0.00
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12 ESPESSANTE DESTINADA A PACIENTES COM DISFAGIA. AMIDO 

MODIFICADO INSTANTANEO  PARA ESPASSAR ALIMENTOS. NÃO 

ALTERA A COR E O SABOR DOS ALIMENTOS. CONTENDO DILUIÇÃO 

INSTANTANEA  SEM A FORMAÇÃO DE GRUMOS. ISENTO DE GLUTEM 

, LACTOSE  E SACAROSE. APRESENTAÇÃO EM LATA DE 225G

315.0000 LTA Aberta 0.00

13 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; com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverao 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. Pacote com 30 

unidades.

270.0000 PCT Aberta 0.00

14 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. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 

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

rotulagem. Pacote com 26 unidades.

270.0000 PCT Aberta 0.00

15 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.Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega; 

e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 1480/90 

MS, atendendo a Resol GMC 36/2004 do IM referente a rotulagem. 

Pacote com 22 unidades.

270.0000 PCT Aberta 0.00
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16 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. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 

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

rotulagem. Pacote com 26 unidades.

270.0000 PCT Aberta 0.00

17 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. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 

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

rotulagem. Pacote com 100 unidade

675.0000 PCT Aberta 0.00

18 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. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 

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

rotulagem. Pacote com 72 unidades.

1575.0000 PCT Aberta 0.00

19 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. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 

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

rotulagem. Pacote com 62 unidades

873.0000 PCT Aberta 0.00
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20 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. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 

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

rotulagem. Pacote com 54 unidades.

693.0000 PCT Aberta 0.00

21 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.  Validade mínima de 10 (dez) meses a 

partir da data de entrega.

50.0000 UN Reservada 0.00

22 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.

32.0000 LTA Reservada 0.00

23 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.

38.0000 LTA Reservada 0.00

24 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. 

Validade mínima de 10 meses.

28.0000 PT Reservada 0.00

25 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. Validade mínima de 10 

meses.

19.0000 LTA Reservada 0.00
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26 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.

19.0000 LTA Reservada 0.00

27 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. Validade 

mínima de 10 meses.

54.0000 LTA Reservada 0.00

28 Suplementação formulada por lactobacilos e probioticos 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.

207.0000 SCH Reservada 0.00

29 FORMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ETERAL E ORAL. 

FORMULADO PARA PACIENTES RENAIS CRONICOS EM DIALISE. COM 

DENSIDADE CALORICA DE 1,5 A 2,0 CALORIAS. RESTRITO EM 

POTASSIO, FOSFARO E MAGNESIO. APRESENTAÇÃO. EMBALEGEM 

TETRA-PARK SABOR BAUNILHA. VOLUME FINAL DE 200ML.

35.0000 TRPK Reservada 0.00

30 FORMULA EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA  

NORMECALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA (PERFIL 

LIPIDICO SEGUNDO AHA/ABC). INSENTA DE GLUTEM E CONTENDO 

FIBRAS (FOS). EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. SABAOR BAUNILHA.

35.0000 LTA Reservada 0.00

31 NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA ESPECIALMENTE 

DESENVOLVIDA PARA ATEDENDER AS NESCESSIDAS INFANTIS DE 

CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS. PODENDO SER USADA COMO NUTRIÇÃO 

TOTAL, OU COMO SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA REFORÇAR O 

HABITOS REGULARES DE ALIMENTAÇÃO. CONTENDO FIBRAS E 

DILUIÇÃO INSTANTANEA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. LATA DE 

400GR. DENSIDADE CALORICA 1.0

35.0000 LTA Reservada 0.00

32 ESPESSANTE DESTINADA A PACIENTES COM DISFAGIA. AMIDO 

MODIFICADO INSTANTANEO  PARA ESPASSAR ALIMENTOS. NÃO 

ALTERA A COR E O SABOR DOS ALIMENTOS. CONTENDO DILUIÇÃO 

INSTANTANEA  SEM A FORMAÇÃO DE GRUMOS. ISENTO DE GLUTEM 

, LACTOSE  E SACAROSE. APRESENTAÇÃO EM LATA DE 225G

35.0000 LTA Reservada 0.00

Página 6 de 9



33 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; com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverao 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. Pacote com 30 

unidades.

30.0000 PCT Reservada 0.00

34 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. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 

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

rotulagem. Pacote com 26 unidades.

30.0000 PCT Reservada 0.00

35 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.Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega; 

e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 1480/90 

MS, atendendo a Resol GMC 36/2004 do IM referente a rotulagem. 

Pacote com 22 unidades.

30.0000 PCT Reservada 0.00

Página 7 de 9



36 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. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 

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

rotulagem. Pacote com 26 unidades.

30.0000 PCT Reservada 0.00

37 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. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 

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

rotulagem. Pacote com 100 unidade

75.0000 PCT Reservada 0.00

38 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. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 

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

rotulagem. Pacote com 72 unidades.

175.0000 PCT Reservada 0.00

39 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. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 

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

rotulagem. Pacote com 62 unidades

97.0000 PCT Reservada 0.00
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40 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. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de 

entrega; e suas condições deverão esta de acordo com a portaria nº 

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

rotulagem. Pacote com 54 unidades.

77.0000 PCT Reservada 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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