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ESCLARECIMENTOS 

 

 

Prezados Senhores, 

  

Em atenção aos esclarecimentos solicitados no Edital Pregão Nº 016/2014, vimos apresentar as seguintes 

informações: 

 

Em resposta a PHARMANUTRI: 

 

- Item 02: a formula pode conter no mínimo 70% de proteína isolada da soja, desde a qual contenha todos os 

itens propostos para sua composição. sendo assim atenderá nossos quesitos podendo ser cotato; 

 

- Item 05: a formula precisa ser isenta de sacarose, frutose, glúten e conter lactose, atendendo a necessidade de 

crianças de 0 a 1 ano; 

 

- Item 07: a origem do espessante não interfirá na qualidade da formula se esta atender as condições de refluxo 

de crianças de 01 a 10 anos; 

 

- Item 11: o descritivo corresponde aos nossos quesitos, portanto pode ser cotado. 

 

Em resposta à VIAMED: 

 

- Item 04: Nutricionamente, o Althéra da Nestlé é semelhante ao Aptamil da Danone e atende as necessidades 

dos pacientes entre 0 e 1 ano de idade. Dessa forma, o mesmo pode ser cotado; 

 

- Item 05: O Nan Soy é nutricionalmente semelhante ao Isomil Advance 2 da Abbot porém há um paciente na 

rede que se adaptou somente ao Isomil e por isso o Nan Soy não pode ser cotado; 

 
- Item 06: O Aptamil 3 é nutricionalmente semelhante ao NAN CONFOR 3 e, assim, o mesmo pode ser cotado; 

 

- Item 11: O Nutren Senior é nutricionalmente semelhante ao Nutridrink e, assim, o mesmo pode ser cotado; 

 

 

Em resposta à DIFARMIG: 

 

- Item 01: a fórmula nutricional sugerida pode ser cotada já que atende às necessidades nutricionais exigidas e 

também é considerada hipercalórica; 

 

- Item 09: a fórmula nutricional descrita no edital é mais tolerável por crianças acima de 1 ano por conter, assim 

como exemplificou, o xarope de milho e, como descreveu, a fórmula láctea sugerida por sua empresa não possui 

esses ingredientes que tornam a fórmula mais palatável e aceitável. Assim, a fórmula sugerida não pode ser 

cotada; 

 

- Item 11: a fórmula nutricional sugerida pela sua empresa, por conter sacarose, não poderia ser utilizada por 

pacientes portadores de diabetes ou intolerantes a sacarose e por esse motivo, não pode ser cotada; 

  

 Atenciosamente, 

  

Dioneia da Silva Brito Ozanam 

Pregoeira 


