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PREFEITURA DE IGARAPÉ-AÇU 
 
Segue abaixo a proposta de preço: 
 

ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO MARCA QUANTI. V UNIT.  
VALOR 
TOTAL 

1 

Fórmula infantil de partida: De 0 a 6 
meses de vida, com relação 
caseína/proteínas do soro 40:60. 
Mix com 98% das gorduras de 
origem vegetal de ótima 
digestibilidade. Acrescida 
deprebióticos (gos e fos). A base de 
proteínas lácteas, adequada relação 
ômega 6: ômega 3 e presença de 
LCPUFAs (DHA e ARA). Não conter 
glúten. Lata de no mínimo 400 
gramas. Produto de referência: 
APTAMIL PREMIUM 1, NAN 
COMFOR 1, similar ou de melhor 
qualidade. 

NAN 
COMFOR 1 

400g  
NESTLE 300  R$         55,00   R$   16.500,00  

2 

Fórmula infantil de seguimento: A 
partir do 6* mês de vida, 
enriquecida com ferro, fornecer 
nutrientes em quantidades 
adequadas para lactentes. A base de 
proteínas lácteas, adequada relação 
ômega 6: ômega 3 e presença de 
LCPUFAs (DHA e ARA). Lata de no 
mínimo 400 gramas. Produto de 
referência: APTAMIL 2, NAN 
COMFOR 2, similar ou de melhor 
qualidade. 

NAN 
COMFOR 2 

800g 
NESTLE 300  R$         92,00   R$   27.600,00  
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3 

Fórmula infantil de transição: A 
partir do 10* mês de vida, a base de 
proteínas lácteas, adicionada de 
prebióticos 0,8g/100 mL de 
scGOS/lcFOS (9:1)1. Contém 
adequada relação ômega 6: ômega 3 
e presença de LCPUFAs (DHA e ARA). 
Teor de vitaminas A e D e dos 
minerais Zinco e Cálcio adaptados, 
lata de no mínimo 400 gramas. 
Produto de referência: APTAMIL 
PREMIUN 3, NAN CONFOR 3, similar 
ou de melhor qualidade. 

NAN 
COMFOR 3 

800g 
NESTLE 300  R$         88,00   R$   26.400,00  

4 

Fórmula infantil de seguimento: 
Com lactose, concentrado de 
proteína do soro de leite 
parcialmente hidrolisada, conter 
DHA, ARA e Nucleotídeos. Não 
conter glúten. Lata de no mínimo 
400 gramas. Não conter glúten. 
Produto de referência: APTAMIL HA, 
NAN H.A, similar ou de melhor 
qualidade. 

NAN H.A  NESTLE 300  R$         83,00   R$   24.900,00  

5 

Fórmula infantil de partida: De 0 a 6 
meses de vida, em pó, a base de 
proteínas lácteas, adicionada de 
prebióticos 0,8g/100 mL de 
scGOS/lcFOS (9:1)1 e inovadora 
estrutura lipídica composta por 
LCPUFAs ligados aos fosfolipídios e 
Ácido Palmítico na posição beta-2.1-
4, lata de no mínimo 400 gramas. 
Produto de referência: APTAMIL 
PROFUTURA 1, similar ou de melhor 
qualidade 

NESTOGENO 
1 400g 

NESTLE 300  R$         44,00   R$   13.200,00  
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6 

Fórmula infantil de seguimento: A 
partir do 6* mês de vida, em pó, a 
base de proteínas lácteas, 
adicionada de prebióticos 0,8g/100 
mL de scGOS/lcFOS (9:1)1 e 
inovadora estrutura lipídica 
composta por LCPUFAs ligados aos 
fosfolipídios e Ácido Palmítico na 
posição beta-2.1-4, teor de 
micronutrientes adaptados, lata de 
no mínimo 400 gramas. Produto de 
referência: APTAMIL PROFUTURA 2, 
similar ou de melhor qualidade. 

NESTOGENO 
2 400g 

NESTLE 300  R$         44,00   R$   13.200,00  

7 

Fórmula infantil de partida à base de 
proteína isolada de soja: em pó, 
isenta de sacarose, lactose, 
proteínas lácteas e glúten, indicado 
para lactentes desde o nascimento 
até o 6* mês com intolerância à 
lactose, lata de no mínimo 400 
gramas. Produto de referência: 
APTMIL 1 SOJA, similar ou de melhor 
qualidade. 

NAN SOY 
800g 

NESTLE 300  R$       143,00   R$   42.900,00  

8 

Fórmula infantil de seguimento à 
base de proteína isolada de soja: em 
pó, isenta de sacarose, lactose, 
proteínas lácteas e glúten, indicado 
para lactentes a partir do 6* mês até 
o 12* mês com intolerância à 
lactose, lata de no mínimo 400 
gramas. Produto de referência: 
APTMIL 2 SOJA, NAN SOY, similar ou 
de melhor qualidade. 

NAN SOY 
800g 

NESTLE 300  R$       143,00   R$   42.900,00  

9 

Suplemento oral pó destinado a 
diversos tipos de usuários: pacientes 
com risco nutricional ou desnutrição 
proteica calórica, hipertensão grave, 
anorexia, dislipidemias, 
convalescença, restrição de sódio 
e/ou sacarose. Podendo ser utilizada 
como nutrição enteral ou como 
suplementação oral. Não conter 
sacarose, lactose e glúten. Produto 
de referência: NUTRI ENTERAL SOYA 
PÓ, similar ou de melhor qualidade. 

NUTREN 
SENIOR 370g 

NESTLE 300  R$      136,00   R$  40.800,00  
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10 

Formula de aminoácidos: com alta 
absorção e mínimo risco de 
intolerância, indicada para nutrição 
enteral precoce/mínima em terapia 
intensiva neonatal e pediátrica, 
transição de nutrição parenteral 
para enteral, síndrome do intestino 
curto e outros distúrbios absortivos 
moderados a graves, alergia 
alimentar (ao leite de vaca, a soja, a 
hidrolisados e a múltiplas proteínas), 
com estado nutricional 
comprometido, lata de no mínimo 
400 gramas. Produto de referência: 
NEOCATE LCP, similar ou de melhor 
qualidade. 

ALFAMINO 
400g 

NESTLE 300  R$       484,00   R$ 145.200,00  

11 

Fórmula infantil à base de proteína 
extensamente hidrolisada: 
hipoalergênica de eficácia em 
crianças com alergia às proteínas do 
leite de vaca sem sintomas de má 
absorção. Indicado para crianças de 
0 a 1 ano de idade com alergia às 
proteínas intactas do leite. Não 
conter glúten, lata de no mínimo 
400 gramas. Produto de referência: 
ALTHÉRA, similar ou de melhor 
qualidade. 

ALTHERA 
450g 

NESTLE 300  R$       242,00   R$   72.600,00  

12 

Formula de aminoácidos: adequada 
as necessidades de crianças maiores 
de 1 ano com alta absorção e 
mínimo risco de intolerância, 
indicada para nutrição enteral 
precoce/mínima em terapia 
intensiva neonatal e pediátrica, 
transição de nutrição parenteral 
para enteral, síndrome do intestino 
curto e outros distúrbios, lata de no 
mínimo 400 gramas. Produto de 
referência: NEOADVANCE, similar ou 
de melhor qualidade. 
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13 

Formula infantil semi-elementar e 
hipoalérgica: a base de proteína 
extensamente hidrolisada de soro 
de leite, contem tcm e ac. Graxos 
essenciais óleos vegetais e/ou 
gordura láctea, isento: lactose, soja, 
glúten e sacarose, vitaminas e sais 
minerais, lata de no mínimo 400 
gramas. Produto de referência: 
PREGOMIN, similar ou de melhor 
qualidade. 

ALFARÉ 400g NESTLE 300  R$       286,00   R$   85.800,00  

14 

Suplemento infantil: Para crianças 
de 1 a 10 anos, rico em energia, 
vitaminas e minerais. Não contém 
lactose e glúten e pode ser 
consumida por via oral ou por 
sondas, lata de no mínimo 400 
gramas. Produto de referência: 
FORTINI, NUTREN KIDS, similar ou 
de melhor qualidade. 

NUTREN KIDS 
350g 

NESTLE 300  R$         66,00   R$   19.800,00  

15 

Suplemento alimentar jovens e 
adultos:  complemento de nutrição 
diária para quem necessita 
(complicações nutricionais), com 
adição de vitaminas e minerais, 
fibras, rico em carboidratos. Produto 
de referência: NUTREN ACTIVE, 
similar ou de melhor qualidade. 

NUTREN 
ACTIVE 400g 

NESTLE 300  R$       105,00   R$   31.500,00  

16 

Suplemento alimentar para idosos: 
Enriquecido com proteína, vitamina 
D, cálcio, para o auxilio na 
manutenção de ossos e músculos, 
além de adição de outros nutrientes 
e minerais. Produto de referência: 
NUTREN SENIOR, similar ou de 
melhor qualidade. 

NUTREN 
SENIOR 370g 

NESTLE 300  R$       136,00   R$   40.800,00  
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17 

Suplemento alimentar para idosos: 
Terapia nutricional oral completo e 
balanceado que oferece proteína, 
energia, fibras e vitaminas e 
minerais. Sem sabor e não conter 
sacarose. Pacientes em risco 
nutricional, manutenção ou 
recuperação de pacientes 
desnutridos, idosos inapetentes. 
Produto de referência: NUTRIDRINK 
MAX, similar ou de melhor 
qualidade. 

NUTREN 
SENIOR 370g 
(SEM SABOR) 

NESTLE 300  R$       136,00   R$   40.800,00  

18 

Dieta enteral liquida: 
Nutricionalmente completa, 
polimérica hipercalórica, densidade 
calórica 1.5 kcal, 18 a 20% 
deproteína hiperproteica, com 
fibras, isenta deglúten, sacarose e 
lactose, sistema fechado, 
acompanha adaptador universal 
bonificado para cada dieta. Produto 
de referência: ISOSOURSE 1.5, 
similar ou de melhor qualidade. 

ISOSOURCE 
1.5 (SISTEMA 

FECHADO) 
 NESTLE 300  R$       255,00   R$   76.500,00  

19 

Suplemento alimentar: Emulsão de 
lipídeos, composta por triglicerídeos 
de cadeia longa (canola e girassol de 
alto teor oleico). Indicado pacientes 
com baixa ingestão calórica ou 
déficit calórico, perda de peso de 
difícil recuperação e desnutrição ou 
caquexia. Fonte energética com 
elevada densidade calórica, pronta 
para uso oral ou enteral 
(4,5kcal/ml). Isento de Vitaminas e 
Minerais. Produto de referência: 
CALOGEN, similar ou de melhor 
qualidade. 
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20 

Suplemento alimentar: Terapia 
nutricional oral desenhada 
especificamente para auxiliar na 
cicatrização de úlceras por pressão e 
outras situações que exijam 
estímulo da cicatrização. 
hiperproteico, acrescido de arginina 
e com alto teor de micronutrientes 
relacionados à cicatrização (zinco, 
selênio, vitaminas C, A e E), mix de 
carotenoides. Produto de referência: 
CUBITAN, NOVASOUCE PROLINE, 
similar ou de melhor qualidade. 

PROLINE 
200ml 

NESTLE 300  R$         55,00   R$   16.500,00  

21 

Suplemento alimentar para 
diabéticos: para nutrição enteral ou 
oral formulado para auxiliar o 
controle de glicemia sabor. Índice 
Glicêmico 44. Com perfil lipídico de 
acordo com a ADA e AHA , Mix de 
fibras: FOS, inulina, celulose, 
hemicelulose e lignina, enriquecido 
com 10 mg de taurina e 10 mg de 
carinitina para cada 100 ml do 
produto. Isenta de Sacarose, Glúten 
e Lactose. Baixo teor de sódio, lata 
de no mínimo 400 gramas. Produto 
de referência: NUTRI DIACONTROL, 
similar ou de melhor qualidade. 

          

22 

Suplemento alimentar para 
pacientes renais: Para nutrição 
enteral ou oral, nutricionalmente 
completa, com densidade energética 
alta (2.0kcal/ml), hipoproteico, 
normolipídico e sem adição de 
sacarose. Apresentação em 
envelope de 92g (pó). Produto de 
referência: NUTRI PRED 2.0, similar 
ou de melhor qualidade. 

          

        VALOR TOTAL GERAL  R$ 777.900,00  
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A presente proposta tem o valor total de R$ 777.900,00 (Setecentos e setenta e sete mil e novecentos 
reais)  
A presente cotação tem a validade de 60 dias. 
 

 
 
 
 
Castanhal/PA, 02 de Outubro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ERIKA FERNANDA RAMOS 

 



Página: 001
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ- AÇÚCliente:

Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO, 3635 - CENTRO - IGARAPEACU/PA CEP 68725-000
Telefone : (091) 34411375 Fax: (91)
Contato:
Referência: E-mail: 
Número:
Data: 27/09/2019

000288 S/Número:

()Celular:
Código: 05.149.117/0001-55CNPJ:001282

Item Descrição dos ProdutosUnd.Quantidade Preço Unitário Preço Total % IPICódigo
0001 300 24,9000 7.470,00APTAMIL 1 400G - DANONE BABYLT 000047

Preço Unitário: vinte e quatro reais  e noventa  centavos  e décimos de milésimos acima
sete mil quatrocentos e setenta  reais Preço Total:

0002 300 25,4400 7.632,00APTAMIL 2 400G - DANONE BABYLT 000048
Preço Unitário: vinte e cinco reais  e quarenta e quatro centavos  e décimos de milésimos acima

sete mil seiscentos e trinta e dois reais Preço Total:
0003 300 50,4300 15.129,00APTAMIL 3 800 G - DANONE BABYLT 000051

Preço Unitário: cinqüenta  reais  e quarenta e três centavos  e décimos de milésimos acima
quinze mil  cento e vinte e nove reais Preço Total:

0004 300 34,6600 10.398,00APTAMIL HA 400 G - DANONE BABYLT 000054
Preço Unitário: trinta e quatro reais  e sessenta e seis centavos  e décimos de milésimos acima

dez mil trezentos e noventa e oito reais Preço Total:
0005 300 29,0900 8.727,00APTAMIL 1 PROFUTURA X 400G - DANONE BABYLTA 001297

Preço Unitário: vinte e nove reais  e nove centavos  e décimos de milésimos acima
oito mil setecentos e vinte e sete reais Preço Total:

0006 300 51,3300 15.399,00APTAMIL 2 PROFUTURA X 400G - DANONE BABYLT 001311
Preço Unitário: cinqüenta e um reais  e trinta e três centavos  e décimos de milésimos acima

quinze mil trezentos e noventa e nove reais Preço Total:
0007 300 46,0800 13.824,00APTAMIL SOJA 1 400 G - DANONE BABYLT 000059

Preço Unitário: quarenta e seis reais  e oito centavos  e décimos de milésimos acima
treze mil oitocentos e vinte e quatro reais Preço Total:

0008 300 35,2800 10.584,00APTAMIL SOJA 2 400 G - DANONE BABYLT 000630
Preço Unitário: trinta e cinco reais  e vinte e oito centavos  e décimos de milésimos acima

dez mil quinhentos e oitenta e quatro reais Preço Total:
0009 300 96,3800 28.914,00NUTRISON SOYA (LT 800G) - DANONE MEDICALLT 000497

Preço Unitário: noventa e seis reais  e trinta e oito centavos  e décimos de milésimos acima
vinte e oito mil novecentos e quatorze reais Preço Total:

0010 300 352,7800 105.834,00NEOCATE LCP (LT 400G) - DANONE MEDICALLT 000677
Preço Unitário: trezentos e cinqüenta e dois reais  e setenta e oito centavos  e décimos de milésimos acima

 cento e cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais Preço Total:
0012 300 349,4200 104.826,00NEO ADVANCE (LT 400G) - DANONE MEDICALLT 000843

Preço Unitário: trezentos e quarenta e nove reais  e quarenta e dois centavos  e décimos de milésimos acima
 cento e quatro mil oitocentos e vinte e seis reais Preço Total:

0013 300 112,5500 33.765,00PREGOMIN PEPTI 400G - DANONE BABYLT 000527

AV FRANCISCO AMANCIO, 1433 - CENTRO - Telefone: (91) 982920445  Fax:  - CEP: 68790000 - SANTA ISABEL DO PARA - PA
gerenciamednutri@gmail.com21.544.918/0001-71 15.470.988-3 CNPJ: Insc. Est.: E-mail: 
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Página: 002
Preço Unitário:  cento e doze reais  e cinqüenta e cinco centavos  e décimos de milésimos acima

trinta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais Preço Total:
0014 300 95,5200 28.656,00FORTINI PO (LT 400G) - DANONE MEDICALLT 001128

Preço Unitário: noventa e cinco reais  e cinqüenta e dois centavos  e décimos de milésimos acima
vinte e oito mil seiscentos e cinqüenta e seis reais Preço Total:

0017 300 83,5200 25.056,00NUTRIDRINK MAX PO  (LT 350G) - DANONE MEDICALLT 001096
Preço Unitário: oitenta e três reais  e cinqüenta e dois centavos  e décimos de milésimos acima

vinte e cinco mil cinqüenta e seis reais Preço Total:
0018 300 47,3600 14.208,00NUTRI ENTERAL 1.5 1000ML S/A BAUNILHA - NUTRIMEDTRP 000872

Preço Unitário: quarenta e sete reais  e trinta e seis centavos  e décimos de milésimos acima
quatorze mil duzentos e oito reais Preço Total:

0019 300 78,1800 23.454,00CALOGEN MORANGO (PB 200ML) - DANONE MEDICALFRS 000085
Preço Unitário: setenta e oito reais  e dezoito centavos  e décimos de milésimos acima

vinte e três mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais Preço Total:
0020 300 34,5600 10.368,00CUBITAN  (PB 200ML) - DANONE MEDICALFRS 001022

Preço Unitário: trinta e quatro reais  e cinqüenta e seis centavos  e décimos de milésimos acima
dez mil trezentos e sessenta e oito reais Preço Total:

0021 300 92,2400 27.672,00NUTRI DIACONTROL (LT400G) - NUTRIMEDLT 001559
Preço Unitário: noventa e dois reais  e vinte e quatro centavos  e décimos de milésimos acima

vinte e sete mil seiscentos e setenta e dois reais Preço Total:
491.916,00Total Produtos:

    

Condição de Pagamento: 30
Total Geral.........................: quatrocentos e noventa e um mil novecentos e dezesseis reais 

491.916,00Total Geral:
Frete(CIF): 0,00

AV FRANCISCO AMANCIO, 1433 - CENTRO - Telefone: (91) 982920445  Fax:  - CEP: 68790000 - SANTA ISABEL DO PARA - PA
gerenciamednutri@gmail.com21.544.918/0001-71 15.470.988-3 CNPJ: Insc. Est.: E-mail: 

B L CARDOSO EIRELI



NUTRIMÉDICA 
Nutrição e Material Hospitalar 

Av. Conselheiro Furtado, n.º 748 
Batista Campos CEP. 66.025-160 

nutri-medica@hotmail.com 

 

Belém, 30 de Setembro de 2019. 

Resposta ao Orçamento Solicitado pela Prefeitura Municipal de Igarapé Açú 

De: DMC – Distribuidora e Comércio de Nutrição e Material Hospitalar Eireli - EPP 

CNPJ: 21.496.833/0001-65 

Av. Conselheiro Furtado, n.º 748 – Batista Campos 

E-mail: nutri-medica@hotmail.com 

Fone: (91) 3199-5926 / 98810-8667 

Aos cuidados Secretaria Municipal de Finanças 

Setor De Licitação 

 

Item Descrição Und Qtde Unitário Total 

09 

Suplemento oral pó destinado a diversos tipos de usuários: 

pacientes com risco nutricional ou desnutrição proteica calórica, 

hipertensão grave, anorexia, dislipidemias, convalescença, 

restrição de sódio e/ou sacarose. Podendo ser utilizada como 

nutrição enteral ou como suplementação oral. Não conter 

sacarose, lactose e glúten. Produto de referência: NUTRI 

ENTERAL SOYA PÓ, similar ou de melhor qualidade. Glucerna 

Pó 400g – Abbott 

Und 300 R$ 80,00 R$ 24.000,00 

15 

Suplemento alimentar jovens e adultos:  complemento de 

nutrição diária para quem necessita (complicações nutricionais), 

com adição de vitaminas e minerais, fibras, rico em carboidratos. 

Produto de referência: NUTREN ACTIVE, similar ou de melhor 

qualidade. Ensure Pó 400g – Abbott 

Und 300 R$ 60,00 R$ 18.000,00 

16 

Suplemento alimentar para idosos: Enriquecido com proteína, 

vitamina D, cálcio, para o auxilio na manutenção de ossos e 

músculos, além de adição de outros nutrientes e minerais. 

Produto de referência: NUTREN SENIOR, similar ou de melhor 

qualidade. Ensure Pó 400g – Abbott 

Und 300 R$ 60,00 R$ 18.000,00 

18 

Dieta enteral liquida: Nutricionalmente completa, polimérica 

hipercalórica, densidade calórica 1.5 kcal, 18 a 20% deproteína 

hiperproteica, com fibras, isenta de glúten, sacarose e lactose, 

sistema fechado, acompanha adaptador universal bonificado 

para cada dieta. Produto de referência: ISOSOURSE 1.5, similar 

ou de melhor qualidade. Jevity Hical RTH 1000ml – Abbott 

Und 300 R$ 120,00 R$ 36.000,00 

 

 



 
 

CASTANHAL-PA  

Tv. Quintino Bocaiuva,1970 

Centro – Castanhal-PA 

Fone: (91) 3721-1460 / 98146-9115/ 98800-4046 

nutrixxsuplemento@hotmail.com 
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PREFEITURA DE IGARAPE-AÇU 

 

Segue abaixo a lista de itens cotados conforme o solicitado. 

ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO MARCA QUANTI. V UNIT.  
VALOR 
TOTAL 

1 

Fórmula infantil de partida: De 0 a 6 
meses de vida, com relação 
caseína/proteínas do soro 40:60. 
Mix com 98% das gorduras de 
origem vegetal de ótima 
digestibilidade. Acrescida 
deprebióticos (gos e fos). A base de 
proteínas lácteas, adequada relação 
ômega 6: ômega 3 e presença de 
LCPUFAs (DHA e ARA). Não conter 
glúten. Lata de no mínimo 400 
gramas. Produto de referência: 
APTAMIL PREMIUM 1, NAN 
COMFOR 1, similar ou de melhor 
qualidade. 

NAN 
COMFOR 1 

400g  
NESTLE 300  R$         50,00   R$   15.000,00  

2 

Fórmula infantil de seguimento: A 
partir do 6* mês de vida, 
enriquecida com ferro, fornecer 
nutrientes em quantidades 
adequadas para lactentes. A base de 
proteínas lácteas, adequada relação 
ômega 6: ômega 3 e presença de 
LCPUFAs (DHA e ARA). Lata de no 
mínimo 400 gramas. Produto de 
referência: APTAMIL 2, NAN 
COMFOR 2, similar ou de melhor 
qualidade. 

NAN 
COMFOR 2 

800g 
NESTLE 300  R$         84,00   R$   25.200,00  

3 

Fórmula infantil de transição: A 
partir do 10* mês de vida, a base de 
proteínas lácteas, adicionada de 
prebióticos 0,8g/100 mL de 
scGOS/lcFOS (9:1)1. Contém 
adequada relação ômega 6: ômega 3 
e presença de LCPUFAs (DHA e ARA). 
Teor de vitaminas A e D e dos 
minerais Zinco e Cálcio adaptados, 
lata de no mínimo 400 gramas. 
Produto de referência: APTAMIL 
PREMIUN 3, NAN CONFOR 3, similar 
ou de melhor qualidade. 

NAN 
COMFOR 3 

800g 
NESTLE 300  R$         80,00   R$   24.000,00  
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4 

Fórmula infantil de seguimento: 
Com lactose, concentrado de 
proteína do soro de leite 
parcialmente hidrolisada, conter 
DHA, ARA e Nucleotídeos. Não 
conter glúten. Lata de no mínimo 
400 gramas. Não conter glúten. 
Produto de referência: APTAMIL HA, 
NAN H.A, similar ou de melhor 
qualidade. 

NAN H.A  NESTLE 300  R$        76,00   R$   22.800,00  

5 

Fórmula infantil de partida: De 0 a 6 
meses de vida, em pó, a base de 
proteínas lácteas, adicionada de 
prebióticos 0,8g/100 mL de 
scGOS/lcFOS (9:1)1 e inovadora 
estrutura lipídica composta por 
LCPUFAs ligados aos fosfolipídios e 
Ácido Palmítico na posição beta-2.1-
4, lata de no mínimo 400 gramas. 
Produto de referência: APTAMIL 
PROFUTURA 1, similar ou de melhor 
qualidade 

NESTOGENO 
1 400g 

NESTLE 300  R$         40,00   R$   12.000,00  

6 

Fórmula infantil de seguimento: A 
partir do 6* mês de vida, em pó, a 
base de proteínas lácteas, 
adicionada de prebióticos 0,8g/100 
mL de scGOS/lcFOS (9:1)1 e 
inovadora estrutura lipídica 
composta por LCPUFAs ligados aos 
fosfolipídios e Ácido Palmítico na 
posição beta-2.1-4, teor de 
micronutrientes adaptados, lata de 
no mínimo 400 gramas. Produto de 
referência: APTAMIL PROFUTURA 2, 
similar ou de melhor qualidade. 

NESTOGENO 
2 400g 

NESTLE 300  R$         40,00   R$   12.000,00  

7 

Fórmula infantil de partida à base de 
proteína isolada de soja: em pó, 
isenta de sacarose, lactose, 
proteínas lácteas e glúten, indicado 
para lactentes desde o nascimento 
até o 6* mês com intolerância à 
lactose, lata de no mínimo 400 
gramas. Produto de referência: 
APTMIL 1 SOJA, similar ou de melhor 
qualidade. 

NAN SOY 
800g 

NESTLE 300  R$       130,00   R$   39.000,00  
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8 

Fórmula infantil de seguimento à 
base de proteína isolada de soja: em 
pó, isenta de sacarose, lactose, 
proteínas lácteas e glúten, indicado 
para lactentes a partir do 6* mês até 
o 12* mês com intolerância à 
lactose, lata de no mínimo 400 
gramas. Produto de referência: 
APTMIL 2 SOJA, NAN SOY, similar ou 
de melhor qualidade. 

NAN SOY 
800g 

NESTLE 300  R$       130,00   R$   39.000,00  

9 

Suplemento oral pó destinado a 
diversos tipos de usuários: pacientes 
com risco nutricional ou desnutrição 
proteica calórica, hipertensão grave, 
anorexia, dislipidemias, 
convalescença, restrição de sódio 
e/ou sacarose. Podendo ser utilizada 
como nutrição enteral ou como 
suplementação oral. Não conter 
sacarose, lactose e glúten. Produto 
de referência: NUTRI ENTERAL SOYA 
PÓ, similar ou de melhor qualidade. 

NUTREN 
SENIOR 370g 

NESTLE 300  R$       124,00   R$   37.200,00  

10 

Formula de aminoácidos: com alta 
absorção e mínimo risco de 
intolerância, indicada para nutrição 
enteral precoce/mínima em terapia 
intensiva neonatal e pediátrica, 
transição de nutrição parenteral 
para enteral, síndrome do intestino 
curto e outros distúrbios absortivos 
moderados a graves, alergia 
alimentar (ao leite de vaca, a soja, a 
hidrolisados e a múltiplas proteínas), 
com estado nutricional 
comprometido, lata de no mínimo 
400 gramas. Produto de referência: 
NEOCATE LCP, similar ou de melhor 
qualidade. 

ALFAMINO 
400g 

NESTLE 300  R$       440,00   R$ 132.000,00  

11 

Fórmula infantil à base de proteína 
extensamente hidrolisada: 
hipoalergênica de eficácia em 
crianças com alergia às proteínas do 
leite de vaca sem sintomas de má 
absorção. Indicado para crianças de 
0 a 1 ano de idade com alergia às 
proteínas intactas do leite. Não 
conter glúten, lata de no mínimo 
400 gramas. Produto de referência: 
ALTHÉRA, similar ou de melhor 
qualidade. 

ALTHERA 
450g 

NESTLE 300  R$       220,00   R$   66.000,00  
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12 

Formula de aminoácidos: adequada 
as necessidades de crianças maiores 
de 1 ano com alta absorção e 
mínimo risco de intolerância, 
indicada para nutrição enteral 
precoce/mínima em terapia 
intensiva neonatal e pediátrica, 
transição de nutrição parenteral 
para enteral, síndrome do intestino 
curto e outros distúrbios, lata de no 
mínimo 400 gramas. Produto de 
referência: NEOADVANCE, similar ou 
de melhor qualidade. 

          

13 

Formula infantil semi-elementar e 
hipoalérgica: a base de proteína 
extensamente hidrolisada de soro 
de leite, contem tcm e ac. Graxos 
essenciais óleos vegetais e/ou 
gordura láctea, isento: lactose, soja, 
glúten e sacarose, vitaminas e sais 
minerais, lata de no mínimo 400 
gramas. Produto de referência: 
PREGOMIN, similar ou de melhor 
qualidade. 

ALFARÉ 400g NESTLE 300  R$       260,00   R$   78.000,00  

14 

Suplemento infantil: Para crianças 
de 1 a 10 anos, rico em energia, 
vitaminas e minerais. Não contém 
lactose e glúten e pode ser 
consumida por via oral ou por 
sondas, lata de no mínimo 400 
gramas. Produto de referência: 
FORTINI, NUTREN KIDS, similar ou 
de melhor qualidade. 

NUTREN KIDS 
350g 

NESTLE 300  R$         60,00   R$   18.000,00  

15 

Suplemento alimentar jovens e 
adultos:  complemento de nutrição 
diária para quem necessita 
(complicações nutricionais), com 
adição de vitaminas e minerais, 
fibras, rico em carboidratos. Produto 
de referência: NUTREN ACTIVE, 
similar ou de melhor qualidade. 

NUTREN 
ACTIVE 400g 

NESTLE 300  R$         96,00   R$   28.800,00  

16 

Suplemento alimentar para idosos: 
Enriquecido com proteína, vitamina 
D, cálcio, para o auxilio na 
manutenção de ossos e músculos, 
além de adição de outros nutrientes 
e minerais. Produto de referência: 
NUTREN SENIOR, similar ou de 
melhor qualidade. 

NUTREN 
SENIOR 370g 

NESTLE 300  R$       124,00   R$   37.200,00  
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17 

Suplemento alimentar para idosos: 
Terapia nutricional oral completo e 
balanceado que oferece proteína, 
energia, fibras e vitaminas e 
minerais. Sem sabor e não conter 
sacarose. Pacientes em risco 
nutricional, manutenção ou 
recuperação de pacientes 
desnutridos, idosos inapetentes. 
Produto de referência: NUTRIDRINK 
MAX, similar ou de melhor 
qualidade. 

NUTREN 
SENIOR 370g 
(SEM SABOR) 

NESTLE 300  R$       124,00   R$   37.200,00  

18 

Dieta enteral liquida: 
Nutricionalmente completa, 
polimérica hipercalórica, densidade 
calórica 1.5 kcal, 18 a 20% 
deproteína hiperproteica, com 
fibras, isenta deglúten, sacarose e 
lactose, sistema fechado, 
acompanha adaptador universal 
bonificado para cada dieta. Produto 
de referência: ISOSOURSE 1.5, 
similar ou de melhor qualidade. 

ISOSOURCE 
1.5 (SISTEMA 

FECHADO) 
 NESTLE 300  R$       232,00   R$   69.600,00  

19 

Suplemento alimentar: Emulsão de 
lipídeos, composta por triglicerídeos 
de cadeia longa (canola e girassol de 
alto teor oleico). Indicado pacientes 
com baixa ingestão calórica ou 
déficit calórico, perda de peso de 
difícil recuperação e desnutrição ou 
caquexia. Fonte energética com 
elevada densidade calórica, pronta 
para uso oral ou enteral 
(4,5kcal/ml). Isento de Vitaminas e 
Minerais. Produto de referência: 
CALOGEN, similar ou de melhor 
qualidade. 

          

20 

Suplemento alimentar: Terapia 
nutricional oral desenhada 
especificamente para auxiliar na 
cicatrização de úlceras por pressão e 
outras situações que exijam 
estímulo da cicatrização. 
hiperproteico, acrescido de arginina 
e com alto teor de micronutrientes 
relacionados à cicatrização (zinco, 
selênio, vitaminas C, A e E), mix de 
carotenoides. Produto de referência: 
CUBITAN, NOVASOUCE PROLINE, 
similar ou de melhor qualidade. 

PROLINE 
200ml 

NESTLE 300  R$         50,00   R$   15.000,00  
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21 

Suplemento alimentar para 
diabéticos: para nutrição enteral ou 
oral formulado para auxiliar o 
controle de glicemia sabor. Índice 
Glicêmico 44. Com perfil lipídico de 
acordo com a ADA e AHA , Mix de 
fibras: FOS, inulina, celulose, 
hemicelulose e lignina, enriquecido 
com 10 mg de taurina e 10 mg de 
carinitina para cada 100 ml do 
produto. Isenta de Sacarose, Glúten 
e Lactose. Baixo teor de sódio, lata 
de no mínimo 400 gramas. Produto 
de referência: NUTRI DIACONTROL, 
similar ou de melhor qualidade. 

          

22 

Suplemento alimentar para 
pacientes renais: Para nutrição 
enteral ou oral, nutricionalmente 
completa, com densidade energética 
alta (2.0kcal/ml), hipoproteico, 
normolipídico e sem adição de 
sacarose. Apresentação em 
envelope de 92g (pó). Produto de 
referência: NUTRI PRED 2.0, similar 
ou de melhor qualidade. 

          

        VALOR TOTAL GERAL  R$ 708.000,00  

 

A presente proposta tem o valor total de R$ 708.000,00 (Setecentos e oito mil reais) 

Prazo de entrega: 7 dias úteis (após confirmação) 

Validade da proposta: 60 dias 

 

Castanhal, 28 de Setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

EVERALDO ROCHA RAMOS 
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