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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/MODELO DE PROPOSTA RETIFICADO
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE IBITIÚRA DE MINAS – MG.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 011/2018 - EDITAL Nº 010/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2018 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018
Razão Social_________________________________________________________, com sede à
______________________________________________Nº ___- Bairro:____________________________
- cep:_______________ - cidade:________________________ - UF: _____, inscrita no CNPJ Nº
___________________________ e Inscrição Estadual Nº _________________________, por seu sóciogerente/administrador ______________________________________, portador(a) do CPF nº
________________________ e da Cédula de Identidade Nº _______________________, abaixoassinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar a seguinte proposta para
compromisso de fornecimento de suplementos alimentares para o Departamento de Assistência Social,
objetivando a distribuição gratuita às famílias de vulnerabilidade social através da Prefeitura Municipal de
Ibitiúra de Minas, declarando estar de acordo com as disposições do Edital, Minuta de Contrato, referente à
licitação acima em referência, realizada pela Prefeitura Municipal de Ibitiúra de Minas, na modalidade de
menor preço por item, conforme a seguinte relação abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
1.

2.

3.

4.

Alimento nutricionalmente completo para
crianças de 1 a 10 anos
de
idade.Formulado com combinação de DHA
e ARA,prebióticos e probióticos que ajudam
no crescimento e desenvolvimento de
crianças com dificuldades alimentares, para
nutrição enteral ou oral.Pode ser usado para
nutrição total ou como suplemento
nutricional para reforçar hábitos regulares de
alimentação.Isento de lactose e glúten.
Dieta completa e balanceada em proteínas,
lipídeos e carboidratos, á base de peptídeos
e proteína de alta qualidade para
recuperação nutricional de pacientes em
situações
metabólicas
especiais
como:intestino curto, má absorção, diarréia
crônica, câncer, pancreatite.Isenta de
glúten, colesterol e lactose.
Suplemento
nutricional
completo,
hipercalórico e hiperproteico, indicado para
pessoas desnutridas ou em risco nutricional
para uso no período pré e pós operatório,
para pacientes com restrição de volume e
necessidade calórica aumentada, que
ofereça 2.4 kcal/ml.
Dieta infantil á base de aminoácidos não
alergênicos, elementar e nutricional mente
completa, adicionada de carboidratos,
lipídeos,
vitaminas,
minerais,
oligoelementos.Isenta:lactose, galactose,
sacarose, frutose e glúten. Para crianças de

QTE
200

EMBALAGE
M
Lata 400g

200

Lt.400g

600

Embal. 125
ml

100

400g
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1 a 10 anos que apresentem distúrbios
absortivos moderados a graves, alergia a
leite de vaca, soja, hidrolisados e múltiplas
proteínas
com
estado
nutricional
comprometido. Transição de parenteral para
enteral.
Fórmula especial para pessoas com perda
de peso induzida pelo câncer ou com risco
para essa condição, enriquecido com EPA e
que forneçam melhora na performance
imunológica
durante
quimioterapia,
radioterapia e cirurgia.
Fórmula espessa, anti-regurgitação para
lactentes
que
apresentam
refluxo
gastresofágico com composição específica,
contendo lactose, malto-drextrina e amido
de arroz pré-gelatinado.Desde o nascimento
até 12 meses.
Fórmula hipercalórica e hiperproteica,
nutricionalmente completa para elevadas
necessidades calóricas e proteicas, com
limitada tolerância á volumes e restrição
hídrica.Insenta de lactose, sacarose e
glúten.
Fórmula infantil de partida, enriquecida com
ferro e relação caseína e proteína do
soro,100% lactose. Com adição DHA, ARA
e NUCLEOTIDEOS. Fornece todos os
nutrientes adequados para o crescimento e
desenvolvimento dos lactentes no 1°
semestre de vida.
Fórmula infantil de partida, enriquecida com
ferro e relação caseína e proteína do
soro,100% lactose.Com adição DHA, ARA e
NUCLEOTIDEOS. Fornece todos os
nutrientes adequados para o crescimento e
desenvolvimento dos lactentes no 2°
semestre de vida.
Fórmula infantil desenvolvida para lactentes
a partir do 10° mês de vida nutricionalmente
completa á base de leite em pó
parcialmente desnatado, lactose, óleos
vegetais, óleo de peixe, adicionada de pro
bióticos e prebióticos.
Fórmula infantil especial, isenta de lactose,
á base de leite de vaca, contendo óleos
vegetais, malto-dextrina, enriquecida com
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e
outros oligoelementos necessários ao bom
crescimento e desenvolvimento.
Fórmula infantil especial, substituto da
proteína animal,100% proteína isolada de
soja.Indicado em casos de alergia do leite
de vaca e galactosemia.A partir de 6 meses.
Fórmula para satisfazer ás necessidades
nutricionais de pacientes gravemente
enfermos em estado ou risco de infecção,
úlceras por pressão, decúbito ou
escaras.Enriquecido do L-Arginina e ácidos

200

Lata 380 g

200

Lata 400g

600

Embal. 1000
ml

600

600

Lata 400 g
Lata 400g

300

Lata 800g

400

Lata 400g

400

Lata 400g

400

Igual ou
superior a
200 ml
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14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

graxos w3.Isento de lactose, sacarose e
glúten.
Leite 0% lactose, desenvolvido para
pessoas com intolerância á lactose,
contendo: leite semidesnatado, enzima
lactasse, vitaminas A, C, D e E e
estabilizantes nitrato de sódio, trifosfato de
sódio, difosfato de sódio e monofosfato de
sódio. Não contém glúten.
Leite á base de soja,0% lactose e sem
colesterol.
Leite desnatado em pó, malto-dextrina, leite
integral em pó, açúcar, vitaminaA, C, DE,
B12, tiamina, riboflavina, nicotinamida,
piridoxina, pantenato de cálcio e sulfato
ferroso.
Leite em pó integral fortificado com ferro +
vitaminas C, D e E, obtido por desidratação
do leite de vaca integral, pasteurizado,
instantâneo, sem açúcar e apto para a
alimentação humana.
Cereal infantil à base de farinha de arroz e
prebióticos, além de nutrientes essenciais
como zinco, vitamina A, vitamina C e ferro
de melhor absorção.Específico para
complementar a alimentação das crianças a
partir do 6°mês de vida. Contém glúten.
Contém traços de leite.
Nutrição
completa
e
balanceada,
normoproteica e normocalórica para a
manutenção e /ou recuperação do estado
nutricional. Indicada nos casos de
intolerância á lactose, desnutrição, anorexia,
estados neurológicos.Deve conter ácidos
graxos mono e poli saturados, antioxidantes
e adição de frutooligossacarídeos.

Nutrição especializada para o controle
glicêmico, enriquecido com fibras e
carboidratos de absorção lenta.Dieta
especialmente formulada para diabetes e
situações de hiperglicemia, nutricionalmente
completa e balanceada para pacientes
diabéticos.100% de proteína isolada de soja
e carboidratos de baixo índice glicêmico.
Isenta de sacarose e lactose.
Complemento nutricional para idosos com
perda de apetite ou baixa ingestão
alimentar. Formulado com nutrientes
essenciais, prebióticos e enriquecido com
proteínas, cálcio e vitaminas.
Complemento nutricional oral especialmente
desenvolvido para oferecer nutrição
completa e equilibrada, enriquecido com
vitaminas e minerais essenciais e
prebióticos para o bom funcionamento do
trânsito
intestinal
e
necessidades
nutricionais diárias.
Suplemento
nutricional
oral/enteral

400

Embal. 1000
ml

800

Embal.1000
ml
Lt.450g

200

400

Lt. Ou
Embal.400g

300

Lata 400 g

600

Lata 400g

300

Lata 400 g

300

Igual ou
superior a
350 g

300

Igual ou
superior a
400 g

400

Embalagem
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formulado para idosos com perda de apetite
e baixa ingestão alimentar. Deve conter
nutrientes essenciais e prebióticos,
enriquecido com vitaminas, proteínas
e cálcio. Isento de sabor e sacarose,
podendo ser adicionada ás preparações
doces ou salgadas, quente ou frias
Módulo de fibras alimentares solúveis e
insolúveis,
desenvolvido
para
a
regularização do trânsito intestinal, além de
auxiliar no controle de doenças como
diabetes, hipercolesterolêmica, diverticulite
e outras. Deve ser isenta de sabor, podendo
ser adicionado ás preparações doces e
salgadas. Não contém glúten.
Fórmula especial para pessoas com perda
de peso induzida pelo câncer ou com risco
para essa condição, enriquecido com EPA e
que forneça melhora na performance
imunológica
durante
quimioterapia,
radioterapia e cirurgia.

24.

25.

com
gramatura
mínima de
330g

300

Lt.de no
mínimo 225 g
a 400g

300

Lata 380 g

Declaro que a presente proposta terá a validade de 60 (sessenta) dias a contar da abertura do ENVELOPE
PROPOSTA, comprometendo-me a mantê-la inalterável pelo referido período e demais condições conforme
Edital.
Atenciosamente,
___________________________, ____ de _______________________________de __________

______________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal
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