
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 124/2018 

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma Presencial, n.º 124/2018, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços 

para eventual contratação de empresa para fornecimento de suplementos alimentares, dietas enterais, leites especiais e 

fórmulas infantis, para munícipes que necessitam das mesmas, atendidos pelas Secretarias de Saúde e Educação e 

Cultura do Município de Mercedes, durante o exercício de 2019: 

1 – Em razão da constatação da necessidade da supressão de item e do acréscimo de itens, o quadro constante do 

item 2.1, do Anexo I – Memorial Descritivo, do Edital do processo licitatório em epígrafe, passa a vigorar 

conforme segue: 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 300 unid 

Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, adicionada 

de prebióticos 0,4 a 0,8g/100ml de GOS e FOS. Contendo LcPUFAs ácidos 

graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico 

(DHA) e nucleotídeos. Embalagem 800gr. Referência: Aptamil 1 / NAN 

COMFOR 1 

49,66 14.898,00 

2 400 unid 

Fórmula infantil de partida em pó, para lactentes de 6 a 12 meses, adicionada 

de prebióticos 0,4 a 0,8 g/100ml de GOS e FOS. Contendo LcPUFAs ácidos 

graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenoico 

(DHA) e nucleotídeos. Embalagem 800gr. Referência: Aptamil 2 / NAN 

COMFOR 2 

50,44 20.176,00 

3 45 unid 

Fórmula infantil de partida para lactentes acima de 6 meses, com 

intolerância a lactose ou alergia a proteína do leite, à base de proteína 

isolada de soja, enriquecida com ferro e adicionada de L-metionina e outros 

nutrientes como L-carnitina, colina, inositol e taurina. Isenta de sacarose, 

lactose e proteínas lácteas. Embalagem 800gr Referência: Aptamil Soja 

2/NAN SOY 

69,09 3.109,05 

4 30 unid 

Pó para preparo de bebida com soja. Rico em vitaminas e minerais, sem 

adição de proteínas lácteas e lactose. Embalagem 800gr Referência: Milnutri 

Soja 

64,34 1.930,20 

5 50 unid 

Fórmula infantil para lactentes, destinada a necessidades dietoterápicas 

específicas com restrições de lactose. Com DHA e ARA e nucleotídeos. 

Embalagem com 800g. Referência: APTAMIL SL 

109,47 5.473,50 

6 50 unid 

Fórmula infantil para lactentes, destinada a necessidades dietoterápicas 

específicas com restrições de lactose. Com DHA e ARA e nucleotídeos. 

Embalagem com 400g. Referência: NAN SL 

44,65 2.232,50 

7 35 unid 
Leite em pó integral Zero Lactose, fortificado com enzima lactase, contendo 

vitaminas A, C, D, E, ferro e zinco. Embalagem 380g a 400g. Acima de 12 

meses. Referência: Ninho Zero Lactose 

17,73 620,55 

8 50 unid 

Fórmula infantil de partida em pó, a base de proteína de soro do leite, 

extensamente hidrolisada, para lactentes com restrições à lactose e alergias á 

proteínas lácteas. Apresentando combinação de DHA, ARA e nucleotídeos. 

Embalagem de 400g. Referência: Pregomin Pepti – Danone / Alfaré - Nestlé 

159,63 7.981,50 

9 50 unid 
Fórmula infantil em pó, à base de proteína de soro do leite, extensamente 

hidrolisada, adicionada de prebióticos. Embalagem de 800g. Referência: 

Aptamil ProExpert Pepti 

163,13 8.156,50 



Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

10 1500 unid 

Fórmula líquida nutricionalmente completa, para nutrição enteral ou oral, 

apresentando de 1,0 a 1,2 Kcal/ml, normoproteica a hiperproteica, contendo 

no máximo 18% de proteínas de origem vegetal em relação ao valor total de 

proteínas da dieta. Embalagem Treta Pak 1000ml. Referência: Nutri Enteral 

(Nutrimed); Isosource Standard (Nestlé); Novasource Senior (Nestlé); 

Osmolite HN (Abbott) 

23,78 35.670,00 

11 1000 unid 

Fórmula líquida nutricionalmente completa, para nutrição enteral ou oral, 

apresentando de 1,0 a 1,5 Kcal/ml, normoproteica a hiperproteica, contendo 

no máximo de 18% de proteína de origem vegetal em relação ao valor total 

de proteínas da dieta, com adição de fibras em sua formulação. Embalagem 

1000ml sistema aberto ou fechado (obs.: no sistema fechado deverá ser 

fornecido equipo de gotejamento gravitacional, ou adaptador, ou equipo para 

bomba de infusão e bomba de infusão em sistema de comodato). Referência: 

Fresubin 1.2 HP Fire (Fresenius Kabi); Nutri Fiber 1,2 (Nutrimed); Nutri 

Fiber 1,5 (Nutrimed); Jevity (Abbott) 

26,58 26.580,00 

12 200 unid 

Suplemento nutricional para adultos, nutrição oral ou enteral, com 

fornecimento de no mínimo 4 Kcal por grama. Normoproteico a 

hiperproteico, contendo vitaminas, minerais e fibras. Embalagem com 350g 

– 400gr. Referência: Nutren Senior (Nestlé); Nutridrink max (Danone); 

Ensure (Abboutt) 

55,93 11.186,00 

13 50 unid 

Alimento nutricionalmente completo para suplementação de nutrição enteral 

ou oral, normocalórico. Indicado para crianças de 1 a 10 anos; osmolaridade 

máxima de 350 mOsm/L, com combinação de DHA e ARA, acrescido de 

fibras. No mínimo duas opções de sabor. Embalagem contendo 400gr. 

Referência: PediaSure (Abbott) 

37,27 1.863,50 

14 12 unid 

Módulo de Triglicerídeos de Cadeia Média (TCM) e ácidos graxos 

essenciais. Embalagem contendo 250 – 500ml. Referência: MCT (Vitafor); 

TCM AGE (Nutrimed); TCM (Nuteral) 

95,53 1.146,36 

15 12 unid 

Proteína de alto valor biológico a base de clara de ovo desidratada. 

Embalagem de 500gr. Referência: Albumina (Naturovos); Super Albumin 

(Probiótica); Albumina (Midway) 

44,66 535,92 

16 12 unid 

Módulo de L-Glutamina, para nutrição enteral ou oral. Embalagem 250gr – 

400gr. Referência: Glutamax (Vitafor); Nutri Glutamine (Nutrimed); 

Glutaflora (Invictus) 

101,00 1.212,00 

2 – Considerando as alterações efetuadas (supressão de item e acréscimo de itens), fica alterado o valor total do 

procedimento licitatório indicado anteriormente, passando a corresponder à importância de R$ 142.771,58 (cento e 

quarenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos). 

Obs.: As demais características técnicas descritas no Edital supra identificado permanecem inalteradas. 

3 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da sessão de abertura e 

julgamento, que passa para 18 de janeiro de 2019, às 08:30h, no mesmo local originalmente designado. 

O Edital do procedimento licitatório encontra-se disponível aos interessados na Secretaria de Planejamento, 

Administração e Finanças, Paço Municipal, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, centro, na Cidade de Mercedes-PR, bem 

como, no site www.mercedes.pr.gov.br, link licitações. 

Mercedes – PR, 14 de dezembro de 2018 

Cleci M. Rambo Loffi 

PREFEITA 

http://www.mercedes.pr.gov.br/

