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PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2013
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto: Aquisição de fórmula para nutrição alimentar.
ERRATA
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL, de conformidade com a
Lei nº 8.666/93 de 21.06.93, e suas alterações, torna público para conhecimento dos interessados,
que o Edital em epígrafe sofreu alteração no Anexo I (Termo de Referência).
Onde se lê:

4

5

SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM
PÓ:
Suplemento infantil hipercalórico indicado
para prevenção da desnutrição e recuperação do estado nutricional, anorexia e situações onde há baixa ingestão de nutrientes,
aumento das necessidades nutricionais
como pré e pós operatório, oncologia, trauma, infecção e outros quadros hipermetabólicos, isento de lactose e glúten, possui sacarose. Lata com no mínimo 400 g. Indicado
para crianças de 1 a 10 anos. Contendo no
mínimo a Composição Nutricional conforme : Densidade Calórica (kcal/ml) 1,5; %
Proteínas 09%;% Carboidratos 50% ;% Lipídios 41%;Fonte de proteínas caseinato de
cálcio (100%);Fonte de carboidratos maltodextrina (84%);sacarose (16%) ;Fonte de lipídios óleos vegetais - palma, girassol e semente de colza ;Suplementações colina, carnitina e taurina;Relação w6:w3 05:01;Relação kcal não proteica/gN 248:01:00;Osmolalidade (mOsm/kg água) 505 mOsm/kg de
água.O produto deverá apresentar validade
mínima de 18 meses a partir da data de entrega no local requisitante.
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Contendo: amido de milho hidrolisado, óleo
de milho, caseinatos de sódio e cálcio, sacarose, minerais (citrato de potássio, citrato
de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de
potássio, fosfato de cálcio tribásico, sulfato
de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato cúprico, molibdato de sódio,
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cloreto de cromo, selenito de sódio, iodeto
de potássio), proteína isolada de soja, vitaminas (cloreto de colina, ácido ascórbico,
acetato de alfatocoferol, pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de
tiamina, riboflavina, palmitato de vitamina
A, ácido fólico, biotina, filoquinona, cianocobalamina, vitamina D3), palmitato ascorbil, mistura de tocoferol e betacaroteno.
Lata no mínimo com 400g. Indicado para
adultos. Constando no mínimo a Composição Nutricional conforme os ítens abaixo
:Quantidade por 230ml; Valor Energético
231 kcal = 388kJ ;Carboidratos 32g ;Proteínas 8,5g ;Gorduras Totais 7,4g;
Gordura;Saturada 2,2g ;Gordura Trans
0g ;Fibra Alimentar 1,9g ; Sódio 193mg.
O produto deverá apresentar validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega
no local requisitante.

Leia-se:
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Suplemento Nutricional em pó:
Dieta Enteral em pó, oligomérica, normocalórica, normoprotéica, com proteína 100%
de origem animal (100% soro do leite), hidrolisada totalmente na forma de peptídeos
de cadeia curta (melhor absorvido).Facilitando o esvaziamento gástrico e evitando
refluxo. Apresenta TCM-60% (gordura
fonte imediata de energia). Distribuição calórica: 12% de proteínas, 54% de carboidratos, 34% de gorduras. Sabor baunilha, diluição instantânea até 2,0 cal/ml. Isento de
lactose e glúten. Osmolalidade de 360
mOsm/kg. Indicado para faixa etária de 1 a
10 anos.Indicação via oral ou via sonda enteral. Embalagem com no mínimo 400gr.
Suplemento Alimentar:
Dieta Enteral em pó, polimérica, nutricionalmente completa,
normocalórica, normoproteica, com 100%
proteína animal (50% do soro
do leite e 50% caseína), sabor baunilha, diluição instantânea até 2,0
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cal/ml. Apresenta gorduras na forma de
TCM-24% (fonte imediata de
energia). Distribuição calórica: 16% de proteínas, 50% de carboidratos,
34% de gorduras. Fonte de carboidratos:
83% polissacarídeos, 17%
Sacarose. Sabor baunilha. Isento de lactose
e glúten e osmolalidade de 350 mOsm/kg.
Indicação via oral ou via sonda enteral. Embalagem com no mínimo 400gr.
Devido às alterações, a realização do certame que estava prevista para a data de 07/05/2013 às
14:30, fica prorrogada para 20/05/2013 às 09:00h.
Os demais itens permanecem inalterados.
São Francisco do Sul, 06 de Maio de 2013.
Douglas Calheiros Machado
Gestor do Fundo Mun. De Saúde

3

Internet: http://www.saofranciscodosul.sc.gov.br

