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PODER EXECUTIVO

LUIZ FERNANDO FURTADO DO GRAÇA
Prefeito

HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR
Vice Prefeito

CHEFE DE GABINETE

-
E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-1248

PROCURADORIA GERAL
Jaqueline Magalhães dos Santos

E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 5318

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
-

E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24) 2452-1686

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS

Barão de Juparanã:
Telefone: (24)2471-5961

Marcelo Coelho Macedo

  Santa Isabel:
Telefone: (24)2457-1201
Hilton de Souza Faria

Pentagna:
Telefone: (24)2453-8971

Alzinete Fátima Silva de Souza

 Parapeúna:
Telefone: (24)2453-9138

-

Conservatória:
Telefone: (24)2438-1188

Vitor Emanuel do Couto

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro, 676

- Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777

PRESIDENTE
Fabio Antonio Pires Jorge

VICE-PRESIDENTE
Pedro Paulo Magalhães Graça

1° SECRETÁRIO
Rafael  de Oliveira Tavares

2° SECRETÁRIO
Paulo Celso Alves Pena

SECRETARIAS MUNICIPAIS

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior

E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

 CONTROLE INTERNO
Antônio Carlos de Oliveira

E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452-0857

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

FAZENDA
Flávia Guimarães Silva

E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes

E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638

Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro

AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Edimar Pascoal Xavier

E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3366

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida

E-mail: sme@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-7402 / 2458-4866

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
José Geraldo Barbosa Chaves

E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-4303

Endereço:  Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado

E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2452-1442

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

PREVI - VALENÇA

DIRETOR EXECUTIVO
Juarez de Souza Gomes
Telefone:(24) 2453 - 5848

Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
Valença/RJ - CEP: 27600-000

Telefone: (24) 2453-2615 / 2453-2696
E-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br

www.valenca.rj.gov.br

UFIR - R$ 3,5550
de acordo com a Resolução SEFAZ
nº 101 de 20/12/2019 publicada no

D.O.E. de 23/12/2018, pág. 08.

UFIVA - R$ 82,26
de acordo com o Decreto 178 de
30/12/2019 publicado no Boletim

Oficial edição 1.149 de 30/12/2018.

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

José Carlos Fraga
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-2891
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 –

2° Andar – Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mara Lucia Marques de Medeiros Olvieira

E-mail: sas@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 184 -
Centro

ESPORTE E LAZER
Juliane Maria Souza da Silva

E-mail:esporteelazervalenca@hotmail.com
Telefone: (24)2452-4698

Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

CULTURA  E TURISMO
-

E-mail:sectur@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-3855

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça

E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
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HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) P/ REGISTRO DE  Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22840/2019/FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS
A ATENDER O CAPS

Considerando o procedimento ora realizado pela
Comissão de Licitação do Fundo Municipal de Saúde.

Considerando, a regularidade das propostas e demais atos.

Considerando, finalmente, o parecer da referida Comissão,
da Inspetoria de Controle Interno e da Procuradoria Jurídica
do Município HOMOLOGO o processo licitatório, aprovando
a indicação feita, determinando em conseqüência
adjudicação as firmas: Disk Med Pádua Distribuidora de
Medicamentos Ltda CNPJ nº:04.216.957/0001-20, Tidimar
Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda CNPJ nº:
25.296.849/0001-85, Biomedical Comercio e Distribuição de
Produtos Correlatos Eireli CNPJ nº: 02.078.622/0001-68,
C.H.L. Produtos Médicos Hospitalares Ltda CNPJ nº:
32.441.650/0001-69, Smart Comércio de Produtos
Farmacêuticos LTDA-EPP CNPJ nº: 19.416.856/0001-70,
Jffarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda- EPP
CNPJ nº: 24.079.703/0001-15, no valor global de R$
552.841,50 (Quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e
quarenta e um reais e cinquenta centavos) diante do fato de
que foi a melhor proposta apresentada e que atendeu ao
interesse público e as normas da Lei nº 8.666/93, publicada
no D.O.U. de 06/07/94 e alterações posteriores.

Determino, outrossim, a adoção das providências
complementares, tudo de acordo com o já aludido diploma legal.

Valença 08 de maio de 2020

Soraia Furtado da Graça
Secretária Municipal de Saúde

Fale Conosco
ouvidoria@valenca.rj.gov.br

Fale Conosco

PORTARIA PMV, Nº. 259, DE 18 DE MAIO DE 2020.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei
Orgânica do Município e,

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de julho
de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 04 de maio de 2020, o Sr.
JOÃO ALBERTO CORRÊA, para exercer o Cargo Comissionado de
Diretor do Departamento de Água e Esgoto, Símbolo CC6, junto a
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e de Defesa Civil.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos retroativos a 04/05/2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
 Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 266, DE 21 DE MAIO DE 2020.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei
Orgânica do Município e,

Considerando o processo administrativo nº. 5941/2020,
fls. 23;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, a servidora LUCILEI
DA SILVA, matrícula nº. 105.627, para atuar como fiscal de contrato
referente ao processo administrativo nº. 5769/2020, e como seu
substituto o servidor Márcio Roncalli de Almeida Petrillo,
matrícula nº. 122.750.

Art. 2º. A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá
sem percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de qualquer
natureza, para os servidores ora designados.

mailto:ouvidoria@valenca.rj.gov.br
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Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a
Portaria nº. 177, de 03 de abril de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 267, DE 21 DE MAIO DE 2020.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei
Orgânica do Município e,

Considerando os termos do processo administrativo nº.
890/2020;

Considerando que o servidor Dijalma Esteves Arieira,
completou as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas
no artigo 43, §1º,§2º,§3º, da Lei nº 160, de 12 de Dezembro de 2012.

Considerando que o servidor optou expressamente pela
permanência em atividade;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder abono de permanência ao servidor DIJALMA
ESTEVES ARIEIRA– Matrícula nº 104.787, a partir do dia 06/05/
2020, nos termos do art. 43, §1º,§2º,§3º, da Lei nº 160, de 12 de
Dezembro de 2012.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 06/05/2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 269 DE 21 DE MAIO DE 2020.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei
Orgânica do Município e,

Considerando os termos da Lei nº. 2.546/2010 c/c Lei
2.649/2011;

Considerando a ordem classificatória do processo de
eleição para o Conselho Tutelar do Município de Valença;

Considerando o processo administrativo nº. 6251/2020;

PORTARIA PMV, Nº. 270 DE 21 DE MAIO DE 2020.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei
Orgânica do Município e,

Considerando os termos da Lei nº. 2.546/2010 c/c Lei
2.649/2011;

Considerando a ordem classificatória do processo de
eleição para o Conselho Tutelar do Município de Valença;

Considerando o processo administrativo nº. 6251/2020;

Considerando a posse dos Conselheiros Tutelares que
ocorreu em 10/01/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 10 de janeiro de 2020, para
mandato de 04 (quatro) anos, a Srª. MARLY GUIMARÃES DE
ALMEIDA, para exercer a função pública de Conselheiro Tutelar
titular, Símbolo CC8, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.546/
2010 c/c Lei Municipal nº. 2.649/2011 e Lei 8.069/1990, Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 10 de janeiro de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Considerando a posse dos Conselheiros Tutelares que
ocorreu em 10/01/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 10 de janeiro de 2020, para
mandato de 04 (quatro) anos, a Srª. MARIA APARECIDA CALMON
DOS SANTOS, para exercer a função pública de Conselheiro Tutelar
titular, Símbolo CC8, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.546/
2010 c/c Lei Municipal nº. 2.649/2011 e Lei 8.069/1990, Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 10 de janeiro de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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PORTARIA PMV, Nº. 271 DE 21 DE MAIO DE 2020.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei
Orgânica do Município e,

Considerando os termos da Lei nº. 2.546/2010 c/c Lei
2.649/2011;

Considerando a ordem classificatória do processo de
eleição para o Conselho Tutelar do Município de Valença;

Considerando o processo administrativo nº. 6251/2020;

Considerando a posse dos Conselheiros Tutelares que
ocorreu em 10/01/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 10 de janeiro de 2020, para
mandato de 04 (quatro) anos, a Srª. DEIZIANE DA SILVA ALVES
PENA, para exercer a função pública de Conselheiro Tutelar titular,
Símbolo CC8, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.546/2010
c/c Lei Municipal nº. 2.649/2011 e Lei 8.069/1990, Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 10 de janeiro de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 272 DE 21 DE MAIO DE 2020.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei
Orgânica do Município e,

Considerando os termos da Lei nº. 2.546/2010 c/c Lei
2.649/2011;

Considerando a ordem classificatória do processo de
eleição para o Conselho Tutelar do Município de Valença;

Considerando o processo administrativo nº. 6251/2020;

Considerando a posse dos Conselheiros Tutelares que
ocorreu em 10/01/2020;

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
(PARA REGISTRO DE PREÇOS) Nº 011/2020

Processo Administrativo nº: 6.111/2020

Objeto: Registro de Preços para eventual locação de caminhão/
equipamento combinado de jato d’água a alta pressão com
sucção por ação de vácuo (vácuo sewer-jet), com capacidade
mínima de armazenagem de 6,00 m³ de material no tanque,
mangueiras de captação de 4" para limpeza,  inclusive equipe
de operação – motorista e ajudante, por um período de 12
(doze) meses - 1.056 horas, destinado a atender a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.

Tipo de licitação: Menor preço.

Informações: (24) 2452.4425 – e-mai l :
licitacoespmvrj@gmail.com

Horário: 9:00 às 17:00 horas.

Data e hora da abertura da licitação: Dia 08 de junho de 2020,
às 9:00 horas.

Retirada do Edital:

- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 10 de janeiro de 2020, para
mandato de 04 (quatro) anos, o Sr. MARCOS ANTÔNIO BRAGA
FERREIRA, para exercer a função pública de Conselheiro Tutelar
titular, Símbolo CC8, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.546/
2010 c/c Lei Municipal nº. 2.649/2011 e Lei 8.069/1990, Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 10 de janeiro de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

mailto:licitacoespmvrj@gmail.com
http://www.valenca.rj.gov.br/licitacoes/licitacoes-pmv/
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 24577/2019/FMS
MODALIDADE: Pregão Presencial p/ Registro de Preços nº 001/2020/FMS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM MANDADOS
JUDICIAIS E HIPOSSUFICIENTES

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) P/ REGISTRO DE  Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24577/2019/FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM MANDADOS
JUDICIAIS E HIPOSSUFICIENTES

Considerando o procedimento ora realizado pela Comissão de Licitação do Fundo Municipal de Saúde.

Considerando, a regularidade das propostas e demais atos.

Considerando, finalmente, o parecer da referida Comissão, da Inspetoria de Controle Interno e da Procuradoria Jurídica do
Município HOMOLOGO o processo licitatório, aprovando a indicação feita, determinando em conseqüência adjudicação as firmas:
Kasa Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda EPP CNPJ 10.438.208/0001-78, Nutrimix Comercial Ltda
EPP CNPJ 12.409.711/0001-01, Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda  CNPJ 11.142.575/0001-65, Amanda Serafim Mattos
da Silva Eireli ME CNPJ nº:09.147.535/0001-64 e Sustentare Eireli  CNPJ 23.844.833/0001-34,  no valor global de R$ 756.153,00
(Setecentos e cinquenta e seis mil cento e cinquenta e três reais) diante do fato de que foi a melhor proposta apresentada e que
atendeu ao interesse público e as normas da Lei nº 8.666/93, publicada no D.O.U. de 06/07/94 e alterações posteriores.

Determino, outrossim, a adoção das providências complementares, tudo de acordo com o já aludido diploma legal.

Valença 07 de maio de 2020

Soraia Furtado da Graça
Secretária Municipal de Saúde

ITEM QUANT. UNID ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL MARCA

1 360 Unid

ALIMENTO para lactentes e de seguimento, constituída de aminoácido 
elementar, nutricionalmente completa, em pó, para crianças com alergias 
alimentares ou distúrbios da digestção e absorção de nutrientes. Única 
fórmula de aminoácido para crianças com segurança e eficácia 
comprovadas em pacientes com alergias alimentares. Isenta de proteína 
láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose e glúten. Indicada para 
crianças de até 01 ano.  Deve atender todas as legislações pertinentes de 
micronutrientes e demanda proteica.  Apresentação: Latas contendo 400g, 
com validade de 24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-
aprovada: Neocate LCP

0,00

2 120 Unid

ALIMENTO para lactentes e de seguimento, constituída de aminoácido 
elementar, nutricionalmente completa, em pó, para crianças com alergias 
alimentares ou distúrbios da digestção e absorção de nutrientes. Única 
fórmula de aminoácido para crianças com segurança e eficácia comprovadas 
em pacientes com alergias alimentares. Isenta de proteína láctea, lactose, 
sacarose, galactose, frutose e glúten. Indicada para crianças de até 01 ano.  
Deve atender todas as legislações pertinentes de micronutrientes e demanda 
proteica.  Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a 
contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Neocate LCP

0,00

Kasa Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda EPP
CNPJ 10.438.208/0001-78
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3 400 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral em pó nutricionalmente completa, 
especialmente desenvolvida para atender ás necessidades de crianças 
debilitadas nutricionalmente. Isenta de glúten e lactose. Apresentação: 
Latas contendo 400g, nos sabores baunilha ou sem sabor e com validade de 
24 meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Pediasure, 
Nutren Júnior. E Fortini

0,00

4 1350 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral completo e balanceado, rico em 
vitaminas e minerais. Isento de lactose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha, chocolate, morango e banana, e com 
validade de 24 meses a contar da data da entrega. Marcas pré-aprovadas: 
Ensure e Nutren Senior

0,00

5 450 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral completo e balanceado, rico em 
vitaminas e minerais. Isento de lactose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha, chocolate, morango e banana, e com 
validade de 24 meses a contar da data da entrega. Marcas pré-aprovadas: 
Ensure e Nutren Senior

0,00

6 600 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR para situações metabólicas especiais, formulado 
para estado de tolerância anormal á glicose, especialmente para pessoas 
com diabetes. É formulado com um sistema de carboidratos de lenta 
absorção, que ajuda no controle da glicemia. É uma fórmula normocalórica e 
hiperproteica. Isento de lactose, sacarose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, no sabor baunilha, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marca pré-aprovada: Glucerna

0,00

7 580 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR para pessoas que apresentam baixa ingestão 
calórica ou déficit calórico, perda de peso de difícil recuperação, desnutrição 
ou caquexia. Suplemento hipercalórico, com exclusiva emulsão de lipídios, 
composta por triglicerídeos de cadeia longa, óleo de canola e girassol de alto 
teor oleico, portanto é isento de vitaminas, minerais e proteínas. Fonte 
energética com elevada densidade calórica pronta para o uso. Apresentação: 
Frascos contendo 200ml, no sabor morango ou sem sabor, com validade de 
24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Calogen

47,00 27.260,00 Calogen

8 400 Unid

FÓRMULA INFANTIL de partida, para recém nascidos pré-maturos, contendo 
carboidratos, proteínas e lipídios. Composto por: soro de leite 
desmineralizado, maltodextrina, leite desnatado, triglicérides de cadeia 
média, proteína de soro de leite, sais minerais, vitaminas. Isento de glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Pré Nan e Aptamil pré

0,00

9 2000 Unid

FÓRMULA INFANTIL de partida, para lactentes nos primeiros 6 meses de 
vida. Composta por carboidratos, proteínas e lipídios, possuindo como 
ingredientes 100% lactose como fonte de carboidratos, concentrado 
proteico de soro de leite, leite desnatado, sais minerais, vitaminas e ácido 
fólico. Isento de glúten.  Apresentação: latas contendo 400g, com validade de 
24 meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Nan 1 e 
Aptamil 1

0,00

10 1200 Unid

FÓRULA INFANTIL DE SEGUIMENTO para lactentes após 6 meses de vida. 
Composta por carboidratos, proteínas e lipídios, possuindo como ingredientes 
100% lactose como fonte de carboidratos, leite desnatado, concentrado 
protéico de soro do leite, sais minerais e vitaminas. Isento de glúten. 
Apresentação:  latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Nan 2 e Aptamil 2

0,00

11 800 Unid

FÓRMULA INFANTIL a base de soja, indicada para lactentes a partir de 6 
meses, com alergia a proteína do leite de vaca (APLV). Apresentação: Latas 
contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega. 
Marcas pré-aprovadas: Nan Soy e Aptamil soja 2

0,00

12 800 Unid

FÓRMULA INFANTIL especial isenta de lactose para a satisfação das
necessidades nutricionais dos lactentes, dietoterápicas específicas com
restrições de lactose. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de
24 meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Aptamil sem
lactose e Nan sem lactose

0,00
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13 1350 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia a proteína do leite de vaca e /ou de soja, sem 
quadro diarreico. Dieta hipoalergênica, formulada com proteína extensamente 
hidrolisada para alimentação de lactentes desde o nascimento com alergia ás 
proteínas do leite de vaca que não apresentem diarreia. Possui em sua 
formulação prebióticos, DHA e ARA e nucleotídeos. Isenta de glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marca pré-aprovada: Aptamil Pepti

0,00

14 450 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia a proteína do leite de vaca e /ou de soja, 
sem quadro diarreico. Dieta hipoalergênica, formulada com proteína 
extensamente hidrolisada para alimentação de lactentes desde o 
nascimento com alergia ás proteínas do leite de vaca que não apresentem 
diarreia. Possui em sua formulação prebióticos, DHA e ARA e nucleotídeos. 
Isenta de glúten. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 
meses a contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Aptamil Pepti

59,00 26.550,00 Aptamil Pepti

15 600 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia á proteína do leite de vaca e/ou de soja, 
distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem terapia 
nutricional com dieta ou fórmula semielementar e hipoalergênica. Dieta 
semi-elemetar e hipoalergência, á base de proteína extensamente 
hidrolisada de soro do leite, TCM, óleos vegetais, de Mortierella alpina e de 
peixe, maltodextrina, vitaminas, minerais, nucleotídeos e oligoelementos. 
Apresenta baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e aceitação. 100% 
proteína extensamente hidrolisada do soro do leite. Isento de lactose, 
sacarose, frutose e glúten. Apresentação: Latas contendo 400g, com 
validade de 24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: 
Pregomin Pepti

0,00

16 200 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia á proteína do leite de vaca e/ou de soja, 
distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem terapia 
nutricional com dieta ou fórmula semielementar e hipoalergênica. Dieta 
semi-elemetar e hipoalergência, á base de proteína extensamente 
hidrolisada de soro do leite, TCM, óleos vegetais, de Mortierella alpina e de 
peixe, maltodextrina, vitaminas, minerais, nucleotídeos e oligoelementos. 
Apresenta baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e aceitação. 100% 
proteína extensamente hidrolisada do soro do leite. Isento de lactose, 
sacarose, frutose e glúten. Apresentação: Latas contendo 400g, com 
validade de 24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: 
Pregomin Pepti

0,00

17 360 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR em pó de aminoácido elementar, 
nutricionalmente completa, em pó, para crianças com alergias alimentares 
ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Única fórmula de 
aminoácidos para crianças com segurança e eficácia comprovadas em 
pacientes com alergias alimentares. Isenta de proteína láctea, Lactose, 
sacarose, galactose, frutose e glúten. Indicada para crianças a partir de 01 
ano. Deve atender todas as legislações pertinentes de micronutrientes e 
demanda proteica Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 
meses a contar da data de entrega Marca pré-aprovada: Neo Advance

0,00

18 120 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR em pó de aminoácido elementar, nutricionalmente 
completa, em pó, para crianças com alergias alimentares ou distúrbios da 
digestão e absorção de nutrientes. Única fórmula de aminoácidos para 
crianças com segurança e eficácia comprovadas em pacientes com alergias 
alimentares. Isenta de proteína láctea, Lactose, sacarose, galactose, frutose e 
glúten. Indicada para crianças a partir de 01 ano. Deve atender todas as 
legislações pertinentes de micronutrientes e demanda proteica Apresentação: 
Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega 
Marca pré-aprovada: Neo Advance

0,00
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19 375 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral á base de peptídeos e 
norm ocalórico (na diluição padrão). Maltodextrina, proteína do soro do leite 
hidrolisada, sacarose, triglicerídeos de cadeia média, amido de batata, óleo 
de soka, fos fato de sódio, fos fato de potáss io, carbonato de cálcio, cloreto de 
magnés io, bitartarato de colina, ascorbato de sódio, citrado de magnés io, L-
carnitina, taurina, fos fato de cálcio, acetato de DL-a- tocoferol, nicotinam ida, 
sulfato de zinco, sulfato ferroso, pantotenato de cálcio, acetato de retinol, 
cloridrato de piridoxina, colecalciferol, sulfato de cobre, mononitrato de  
team ina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutâm ico, D-biotina, m olibdato de 
sódio, iodeto de potáss io, cloreto de cromo, selenito de sódio, fitomenadiona, 
cianocobalam ina, sulfato de manganês, em uls ificante lectina de soja, 
arom atizante e acidulante ácido cítrico. Osmolaridade: 375 mOsm/Kg de água. 
Não contendo Glúten e lactose. Apresentação: Latas contendo 430 gramas, 
no sabor baunilha, e com  validade de 24 meses a contar da data da entrega. 
Marca pré-aprovada: Peptamen

0,00

20 125 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral á base de peptídeos e 
norm ocalórico (na diluição padrão). Maltodextrina, proteína do soro do leite 
hidrolisada, sacarose, triglicerídeos de cadeia média, amido de batata, óleo 
de soka, fos fato de sódio, fos fato de potáss io, carbonato de cálcio, cloreto de 
magnés io, bitartarato de colina, ascorbato de sódio, citrado de magnés io, L-
carnitina, taurina, fos fato de cálcio, acetato de DL-a- tocoferol, nicotinam ida, 
sulfato de zinco, sulfato ferroso, pantotenato de cálcio, acetato de retinol, 
cloridrato de piridoxina, colecalciferol, sulfato de cobre, mononitrato de  
team ina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutâm ico, D-biotina, m olibdato de 
sódio, iodeto de potáss io, cloreto de cromo, selenito de sódio, fitomenadiona, 
cianocobalam ina, sulfato de manganês, em uls ificante lectina de soja, 
arom atizante e acidulante ácido cítrico. Osmolaridade: 375 mOsm/Kg de água. 
Não contendo Glúten e lactose. Apresentação: Latas contendo 430 gramas, 
no sabor baunilha, e com  validade de 24 meses a contar da data da entrega. 
Marca pré-aprovada: Peptamen

0,00

21 400 Unid

FÓRMILA INFANTIL para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças 
de prim eira infância destinada a necess idades dietoterápicas específicas com  
1 kcal/ml. Uma fórm ula polimérica, hipercalórica e nutricionalm ente completa 
indicada para alimentação oral ou enteral de crianças de 0 a 3 anos de idade. 
Fórm ula adicionada de LCPufas (ARA/DHA), nucleotídeos, beta-caroteno e 
prebióticos (GOS/FOS). Isento de sacarose. Não contém  glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400 gram as, com validade de 24 meses a 
contar da data da entrega. Marca pré-aprovada: Infatrini Pó

0,00

22 72 Unid

Suplem ento energético, composto por maltodextrina, que atua como 
restaurador do glicogênio muscular e hepático. A m altodextrina é um 
carboidrato complexo, ou seja, sua digestão é mais  lenta e sua absorção, 
gradativa. Não possuir açucares redutores, tendo com o fonte única de energia 
os  carboidratos complexos. Apresentação: pacote de 1 kg MALTODEXTRINA 
PÓ

0,00

TOTAL 53.810,00

ITEM QUANT. UNID ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL MARCA

1 360 Unid

ALIMENTO para lactentes e de seguimento, constituída de aminoácido 
elem entar, nutricionalmente com pleta, em pó, para crianças com alergias  
alimentares ou dis túrbios  da digestção e absorção de nutrientes. Única 
fórmula de aminoácido para crianças com segurança e eficácia comprovadas 
em pacientes com alergias  alimentares. Isenta de proteína láctea, lactose, 
sacarose, galactose, frutose e glúten. Indicada para crianças de até 01 ano.  
Deve atender todas as legislações pertinentes de micronutrientes e dem anda 
proteica.  Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 m eses a 
contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Neocate LCP

0,00

Nutrimix Comercial Ltda EPP
 CNPJ 12.409.711/0001-01
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2 120 Unid

ALIMENTO para lactentes e de seguimento, constituída de aminoácido 
elementar, nutricionalmente completa, em pó, para crianças com alergias 
alimentares ou distúrbios da digestção e absorção de nutrientes. Única 
fórmula de aminoácido para crianças com segurança e eficácia comprovadas 
em pacientes com alergias alimentares. Isenta de proteína láctea, lactose, 
sacarose, galactose, frutose e glúten. Indicada para crianças de até 01 ano.  
Deve atender todas as legislações pertinentes de micronutrientes e demanda 
proteica.  Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a 
contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Neocate LCP

0,00

3 400 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral em pó nutricionalmente completa, 
especialmente desenvolvida para atender ás necessidades de crianças 
debilitadas nutricionalmente. Isenta de glúten e lactose. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha ou sem sabor e com validade de 24 
meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Pediasure, 
Nutren Júnior. E Fortini

36,00 14.400,00
Nutren 
Junior

4 1350 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral completo e balanceado, rico em 
vitaminas e minerais. Isento de lactose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha, chocolate, morango e banana, e com 
validade de 24 meses a contar da data da entrega. Marcas pré-aprovadas: 
Ensure e Nutren Senior

49,00 66.150,00 Nutren Senior

5 450 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral completo e balanceado, rico em 
vitaminas e minerais. Isento de lactose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha, chocolate, morango e banana, e com 
validade de 24 meses a contar da data da entrega. Marcas pré-aprovadas: 
Ensure e Nutren Senior

49,00 22.050,00
Nutren 
Senior

6 600 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR para situações metabólicas especiais, formulado 
para estado de tolerância anormal á glicose, especialmente para pessoas 
com diabetes. É formulado com um sistema de carboidratos de lenta 
absorção, que ajuda no controle da glicemia. É uma fórmula normocalórica 
e hiperproteica. Isento de lactose, sacarose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, no sabor baunilha, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marca pré-aprovada: Glucerna

0,00

7 580 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR para pessoas que apresentam baixa ingestão 
calórica ou déficit calórico, perda de peso de difícil recuperação, desnutrição 
ou caquexia. Suplemento hipercalórico, com exclusiva emulsão de lipídios, 
composta por triglicerídeos de cadeia longa, óleo de canola e girassol de alto 
teor oleico, portanto é isento de vitaminas, minerais e proteínas. Fonte 
energética com elevada densidade calórica pronta para o uso. Apresentação: 
Frascos contendo 200ml, no sabor morango ou sem sabor, com validade de 
24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Calogen

0,00

8 400 Unid

FÓRMULA INFANTIL de partida, para recém nascidos pré-maturos, contendo 
carboidratos, proteínas e lipídios. Composto por: soro de leite 
desmineralizado, maltodextrina, leite desnatado, triglicérides de cadeia média, 
proteína de soro de leite, sais minerais, vitaminas. Isento de glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Pré Nan e Aptamil pré

57,00 22.800,00 Pre Nan

9 2000 Unid

FÓRMULA INFANTIL de partida, para lactentes nos primeiros 6 meses de
vida. Composta por carboidratos, proteínas e lipídios, possuindo como
ingredientes 100% lactose como fonte de carboidratos, concentrado
proteico de soro de leite, leite desnatado, sais minerais, vitaminas e ácido
fólico. Isento de glúten. Apresentação: latas contendo 400g, com validade de
24 meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Nan 1 e
Aptamil 1

17,00 34.000,00 Nan Comfor  
1
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10 1200 Unid

FÓRULA INFANTIL DE SEGUIMENTO para lactentes após 6 m eses de vida. 
Com posta por carboidratos, proteínas e lipídios , possuindo com o ingredientes 
100% lactose com o fonte de carboidratos, leite desnatado, concentrado 
protéico de soro do leite, sais  m inerais  e vitaminas. Isento de glúten. 
Apresentação:  latas  contendo 400g, com  validade de 24 m eses a contar da 
data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Nan 2 e Aptamil 2

17,50 21.000,00 Nan Comfor  
2

11 800 Unid

FÓRMULA INFANTIL a base de soja, indicada para lactentes a partir de 6 
meses, com  alergia a proteína do leite de vaca (APLV). Apresentação: Latas 
contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega. 
Marcas pré-aprovadas: Nan Soy e Aptamil soja 2

24,00 19.200,00 Nan Soja

12 800 Unid

FÓRMULA INFANTIL especial isenta de lactose para a satisfação das 
necessidades nutricionais dos lactentes, dietoterápicas específicas com 
restrições de lactose. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 
24 m eses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Aptamil sem 
lactose e Nan sem lactose

32,00 25.600,00 Nan SL

13 1350 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia a proteína do leite de vaca e /ou de soja, 
sem quadro diarreico. Dieta hipoalergênica, formulada com proteína 
extensamente hidrolisada para alimentação de lactentes desde o 
nascimento com alergia ás proteínas do leite de vaca que não apresentem 
diarreia. Possui em sua formulação prebióticos, DHA e ARA e nucleotídeos. 
Isenta de glúten. Apresentação: Latas contendo 400g, com  validade de 24 
meses a contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Aptamil Pepti

0,00

14 450 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia a proteína do leite de vaca e /ou de soja, 
sem quadro diarreico. Dieta hipoalergênica, formulada com proteína 
extensamente hidrolisada para alimentação de lactentes desde o 
nascimento com alergia ás proteínas do leite de vaca que não apresentem 
diarreia. Possui em sua formulação prebióticos, DHA e ARA e nucleotídeos. 
Isenta de glúten. Apresentação: Latas contendo 400g, com  validade de 24 
meses a contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Aptamil Pepti

0,00

15 600 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia á proteína do leite de vaca e/ou de soja, 
dis túrbios  absortivos ou outras  condições clínicas que requerem terapia 
nutricional com dieta ou fórmula sem ielementar e hipoalergênica. Dieta semi-
elem etar e hipoalergência, á base de proteína extensamente hidrolisada de 
soro do leite, TCM, óleos vegetais , de Mortierella alpina e de peixe, 
maltodextrina, vitam inas, m inerais , nucleotídeos e oligoelem entos. Apresenta 
baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e aceitação. 100% proteína 
extensam ente hidrolisada do soro do leite. Isento de lactose, sacarose, frutose 
e glúten. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 m eses a 
contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Pregomin Pepti

0,00

16 200 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia á proteína do leite de vaca e/ou de soja, 
dis túrbios  absortivos ou outras  condições clínicas que requerem terapia 
nutricional com dieta ou fórmula sem ielementar e hipoalergênica. Dieta semi-
elem etar e hipoalergência, á base de proteína extensamente hidrolisada de 
soro do leite, TCM, óleos vegetais , de Mortierella alpina e de peixe, 
maltodextrina, vitam inas, m inerais , nucleotídeos e oligoelem entos. Apresenta 
baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e aceitação. 100% proteína 
extensam ente hidrolisada do soro do leite. Isento de lactose, sacarose, frutose 
e glúten. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 m eses a 
contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Pregomin Pepti

0,00

17 360 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR em pó de aminoácido elementar, nutricionalmente 
completa, em  pó, para crianças com alergias  alimentares ou dis túrbios  da 
digestão e absorção de nutrientes. Única fórmula de aminoácidos para 
crianças com  segurança e eficácia com provadas em pacientes com  alergias  
alimentares. Isenta de proteína láctea, Lactose, sacarose, galactose, frutose e 
glúten. Indicada para crianças a partir de 01 ano. Deve atender todas as 
legis lações pertinentes de micronutrientes e dem anda proteica Apresentação: 
Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega 
Marca pré-aprovada: Neo Advance

0,00
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18 120 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR em pó de aminoácido elementar, nutricionalmente 
completa, em pó, para crianças com alergias alimentares ou distúrbios da 
digestão e absorção de nutrientes. Única fórmula de aminoácidos para 
crianças com segurança e eficácia comprovadas em pacientes com alergias 
alimentares. Isenta de proteína láctea, Lactose, sacarose, galactose, frutose e 
glúten. Indicada para crianças a partir de 01 ano. Deve atender todas as 
legislações pertinentes de micronutrientes e demanda proteica Apresentação: 
Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega 
Marca pré-aprovada: Neo Advance

0,00

19 375 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral á base de peptídeos e 
normocalórico (na diluição padrão). Maltodextrina, proteína do soro do leite 
hidrolisada, sacarose, triglicerídeos de cadeia média, amido de batata, óleo 
de soka, fosfato de sódio, fosfato de potássio, carbonato de cálcio, cloreto de 
magnésio, bitartarato de colina, ascorbato de sódio, citrado de magnésio, L-
carnitina, taurina, fosfato de cálcio, acetato de DL-a- tocoferol, nicotinamida, 
sulfato de zinco, sulfato ferroso, pantotenato de cálcio, acetato de retinol, 
cloridrato de piridoxina, colecalciferol, sulfato de cobre, mononitrato de  
teamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutâmico, D-biotina, molibdato de 
sódio, iodeto de potássio, cloreto de cromo, selenito de sódio, fitomenadiona, 
cianocobalamina, sulfato de manganês, emulsificante lectina de soja, 
aromatizante e acidulante ácido cítrico. Osmolaridade: 375 mOsm/Kg de água. 
Não contendo Glúten e lactose. Apresentação: Latas contendo 430 gramas, 
no sabor baunilha, e com validade de 24 meses a contar da data da entrega. 
Marca pré-aprovada: Peptamen

120,00 45.000,00 Peptamen 

20 125 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral á base de peptídeos e 
normocalórico (na diluição padrão). Maltodextrina, proteína do soro do leite 
hidrolisada, sacarose, triglicerídeos de cadeia média, amido de batata, óleo 
de soka, fosfato de sódio, fosfato de potássio, carbonato de cálcio, cloreto 
de magnésio, bitartarato de colina, ascorbato de sódio, citrado de magnésio, 
L-carnitina, taurina, fosfato de cálcio, acetato de DL-a- tocoferol, 
nicotinamida, sulfato de zinco, sulfato ferroso, pantotenato de cálcio, 
acetato de retinol, cloridrato de piridoxina, colecalciferol, sulfato de cobre, 
mononitrato de  teamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutâmico, D-biotina, 
molibdato de sódio, iodeto de potássio, cloreto de cromo, selenito de sódio, 
fitomenadiona, cianocobalamina, sulfato de manganês, emulsificante lectina 
de soja, aromatizante e acidulante ácido cítrico. Osmolaridade: 375 
mOsm/Kg de água. Não contendo Glúten e lactose. Apresentação: Latas 
contendo 430 gramas, no sabor baunilha, e com validade de 24 meses a 
contar da data da entrega. Marca pré-aprovada: Peptamen

120,00 15.000,00 Peptamen

21 400 Unid

FÓRMILA INFANTIL para lactentes e de seguimento para lactentes e 
crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas 
específicas com 1 kcal/ml. Uma fórmula polimérica, hipercalórica e 
nutricionalmente completa indicada para alimentação oral ou enteral de 
crianças de 0 a 3 anos de idade. Fórmula adicionada de LCPufas (ARA/DHA), 
nucleotídeos, beta-caroteno e prebióticos (GOS/FOS). Isento de sacarose. 
Não contém glúten. Apresentação: Latas contendo 400 gramas, com validade 
de 24 meses a contar da data da entrega. Marca pré-aprovada: Infatrini Pó

0,00

22 72 Unid

Suplemento energético, composto por maltodextrina, que atua como 
restaurador do glicogênio muscular e hepático. A maltodextrina é um 
carboidrato complexo, ou seja, sua digestão é mais lenta e sua absorção, 
gradativa. Não possuir açucares redutores, tendo como fonte única de energia 
os carboidratos complexos. Apresentação: pacote de 1 kg MALTODEXTRINA 
PÓ

0,00

TOTAL 285.200,00
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ITEM QUANT. UNID ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL MARCA

1 360 Unid

ALIMENTO para lactentes e de seguimento, constituída de aminoácido 
elementar, nutricionalmente completa, em pó, para crianças com alergias 
alimentares ou distúrbios da digestção e absorção de nutrientes. Única 
fórmula de aminoácido para crianças com segurança e eficácia 
comprovadas em pacientes com alergias alimentares. Isenta de proteína 
láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose e glúten. Indicada para 
crianças de até 01 ano.  Deve atender todas as legislações pertinentes de 
micronutrientes e demanda proteica.  Apresentação: Latas contendo 400g, 
com validade de 24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-
aprovada: Neocate LCP

0,00

2 120 Unid

ALIMENTO para lactentes e de seguimento, constituída de aminoácido 
elementar, nutricionalmente completa, em pó, para crianças com alergias 
alimentares ou distúrbios da digestção e absorção de nutrientes. Única 
fórmula de aminoácido para crianças com segurança e eficácia 
comprovadas em pacientes com alergias alimentares. Isenta de proteína 
láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose e glúten. Indicada para 
crianças de até 01 ano.  Deve atender todas as legislações pertinentes de 
micronutrientes e demanda proteica.  Apresentação: Latas contendo 400g, 
com validade de 24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-
aprovada: Neocate LCP

0,00

3 400 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral em pó nutricionalmente completa, 
especialmente desenvolvida para atender ás necessidades de crianças 
debilitadas nutricionalmente. Isenta de glúten e lactose. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha ou sem sabor e com validade de 24 
meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Pediasure, 
Nutren Júnior. E Fortini

0,00

4 1350 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral completo e balanceado, rico em 
vitaminas e minerais. Isento de lactose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha, chocolate, morango e banana, e com 
validade de 24 meses a contar da data da entrega. Marcas pré-aprovadas: 
Ensure e Nutren Senior

0,00

5 450 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral completo e balanceado, rico em 
vitaminas e minerais. Isento de lactose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha, chocolate, morango e banana, e com 
validade de 24 meses a contar da data da entrega. Marcas pré-aprovadas: 
Ensure e Nutren Senior

0,00

6 600 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR para situações metabólicas especiais, formulado 
para estado de tolerância anormal á glicose, especialmente para pessoas 
com diabetes. É formulado com um sistema de carboidratos de lenta 
absorção, que ajuda no controle da glicemia. É uma fórmula normocalórica e 
hiperproteica. Isento de lactose, sacarose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, no sabor baunilha, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marca pré-aprovada: Glucerna

0,00

7 580 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR para pessoas que apresentam baixa ingestão 
calórica ou déficit calórico, perda de peso de difícil recuperação, desnutrição 
ou caquexia. Suplemento hipercalórico, com exclusiva emulsão de lipídios, 
composta por triglicerídeos de cadeia longa, óleo de canola e girassol de alto 
teor oleico, portanto é isento de vitaminas, minerais e proteínas. Fonte 
energética com elevada densidade calórica pronta para o uso. Apresentação: 
Frascos contendo 200ml, no sabor morango ou sem sabor, com validade de 
24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Calogen

0,00

Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda  
CNPJ 11.142.575/0001-65
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8 400 Unid

FÓRMULA INFANTIL de partida, para recém nascidos pré-maturos, contendo 
carboidratos, proteínas e lipídios. Composto por: soro de leite 
desmineralizado, maltodextrina, leite desnatado, triglicérides de cadeia 
média, proteína de soro de leite, sais minerais, vitaminas. Isento de glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Pré Nan e Aptamil pré

0,00

9 2000 Unid

FÓRMULA INFANTIL de partida, para lactentes nos primeiros 6 meses de 
vida. Composta por carboidratos, proteínas e lipídios, possuindo como 
ingredientes 100% lactose como fonte de carboidratos, concentrado 
proteico de soro de leite, leite desnatado, sais minerais, vitaminas e ácido 
fólico. Isento de glúten.  Apresentação: latas contendo 400g, com validade de 
24 meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Nan 1 e 
Aptamil 1

0,00

10 1200 Unid

FÓRULA INFANTIL DE SEGUIMENTO para lactentes após 6 meses de vida. 
Composta por carboidratos, proteínas e lipídios, possuindo como ingredientes 
100% lactose como fonte de carboidratos, leite desnatado, concentrado 
protéico de soro do leite, sais minerais e vitaminas. Isento de glúten. 
Apresentação:  latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Nan 2 e Aptamil 2

0,00

11 800 Unid

FÓRMULA INFANTIL a base de soja, indicada para lactentes a partir de 6 
meses, com alergia a proteína do leite de vaca (APLV). Apresentação: Latas 
contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega. 
Marcas pré-aprovadas: Nan Soy e Aptamil soja 2

0,00

12 800 Unid

FÓRMULA INFANTIL especial isenta de lactose para a satisfação das 
necessidades nutricionais dos lactentes, dietoterápicas específicas com 
restrições de lactose. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 
24 meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Aptamil sem 
lactose e Nan sem lactose

0,00

13 1350 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia a proteína do leite de vaca e /ou de soja, sem 
quadro diarreico. Dieta hipoalergênica, formulada com proteína extensamente 
hidrolisada para alimentação de lactentes desde o nascimento com alergia ás 
proteínas do leite de vaca que não apresentem diarreia. Possui em sua 
formulação prebióticos, DHA e ARA e nucleotídeos. Isenta de glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marca pré-aprovada: Aptamil Pepti

0,00

14 450 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia a proteína do leite de vaca e /ou de soja, sem 
quadro diarreico. Dieta hipoalergênica, formulada com proteína extensamente 
hidrolisada para alimentação de lactentes desde o nascimento com alergia ás 
proteínas do leite de vaca que não apresentem diarreia. Possui em sua 
formulação prebióticos, DHA e ARA e nucleotídeos. Isenta de glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marca pré-aprovada: Aptamil Pepti

44,09 59.521,50 Aptamil Pepti

15 600 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia á proteína do leite de vaca e/ou de soja, 
distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem terapia 
nutricional com dieta ou fórmula semielementar e hipoalergênica. Dieta semi-
elemetar e hipoalergência, á base de proteína extensamente hidrolisada de 
soro do leite, TCM, óleos vegetais, de Mortierella alpina e de peixe, 
maltodextrina, vitaminas, minerais, nucleotídeos e oligoelementos. Apresenta 
baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e aceitação. 100% proteína 
extensamente hidrolisada do soro do leite. Isento de lactose, sacarose, frutose 
e glúten. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a 
contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Pregomin Pepti

0,00
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16 200 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia á proteína do leite de vaca e/ou de soja, 
distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem terapia 
nutricional com dieta ou fórmula semielementar e hipoalergênica. Dieta semi-
elemetar e hipoalergência, á base de proteína extensamente hidrolisada de 
soro do leite, TCM, óleos vegetais, de Mortierella alpina e de peixe, 
maltodextrina, vitaminas, minerais, nucleotídeos e oligoelementos. Apresenta 
baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e aceitação. 100% proteína 
extensamente hidrolisada do soro do leite. Isento de lactose, sacarose, frutose 
e glúten. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a 
contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Pregomin Pepti

0,00

17 360 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR em pó de aminoácido elementar, nutricionalmente 
completa, em pó, para crianças com alergias alimentares ou distúrbios da 
digestão e absorção de nutrientes. Única fórmula de aminoácidos para 
crianças com segurança e eficácia comprovadas em pacientes com alergias 
alimentares. Isenta de proteína láctea, Lactose, sacarose, galactose, frutose e 
glúten. Indicada para crianças a partir de 01 ano. Deve atender todas as 
legislações pertinentes de micronutrientes e demanda proteica Apresentação: 
Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega 
Marca pré-aprovada: Neo Advance

0,00

18 120 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR em pó de aminoácido elementar, nutricionalmente 
completa, em pó, para crianças com alergias alimentares ou distúrbios da 
digestão e absorção de nutrientes. Única fórmula de aminoácidos para 
crianças com segurança e eficácia comprovadas em pacientes com alergias 
alimentares. Isenta de proteína láctea, Lactose, sacarose, galactose, frutose e 
glúten. Indicada para crianças a partir de 01 ano. Deve atender todas as 
legislações pertinentes de micronutrientes e demanda proteica Apresentação: 
Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega 
Marca pré-aprovada: Neo Advance

0,00

19 375 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral á base de peptídeos e 
normocalórico (na diluição padrão). Maltodextrina, proteína do soro do leite 
hidrolisada, sacarose, triglicerídeos de cadeia média, amido de batata, óleo 
de soka, fosfato de sódio, fosfato de potássio, carbonato de cálcio, cloreto de 
magnésio, bitartarato de colina, ascorbato de sódio, citrado de magnésio, L-
carnitina, taurina, fosfato de cálcio, acetato de DL-a- tocoferol, nicotinamida, 
sulfato de zinco, sulfato ferroso, pantotenato de cálcio, acetato de retinol, 
cloridrato de piridoxina, colecalciferol, sulfato de cobre, mononitrato de  
teamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutâmico, D-biotina, molibdato de 
sódio, iodeto de potássio, cloreto de cromo, selenito de sódio, fitomenadiona, 
cianocobalamina, sulfato de manganês, emulsificante lectina de soja, 
aromatizante e acidulante ácido cítrico. Osmolaridade: 375 mOsm/Kg de água. 
Não contendo Glúten e lactose. Apresentação: Latas contendo 430 gramas, 
no sabor baunilha, e com validade de 24 meses a contar da data da entrega. 
Marca pré-aprovada: Peptamen

0,00

20 125 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral á base de peptídeos e 
normocalórico (na diluição padrão). Maltodextrina, proteína do soro do leite 
hidrolisada, sacarose, triglicerídeos de cadeia média, amido de batata, óleo 
de soka, fosfato de sódio, fosfato de potássio, carbonato de cálcio, cloreto de 
magnésio, bitartarato de colina, ascorbato de sódio, citrado de magnésio, L-
carnitina, taurina, fosfato de cálcio, acetato de DL-a- tocoferol, nicotinamida, 
sulfato de zinco, sulfato ferroso, pantotenato de cálcio, acetato de retinol, 
cloridrato de piridoxina, colecalciferol, sulfato de cobre, mononitrato de  
teamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutâmico, D-biotina, molibdato de 
sódio, iodeto de potássio, cloreto de cromo, selenito de sódio, fitomenadiona, 
cianocobalamina, sulfato de manganês, emulsificante lectina de soja, 
aromatizante e acidulante ácido cítrico. Osmolaridade: 375 mOsm/Kg de água. 
Não contendo Glúten e lactose. Apresentação: Latas contendo 430 gramas, 
no sabor baunilha, e com validade de 24 meses a contar da data da entrega. 
Marca pré-aprovada: Peptamen

0,00
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21 400 Unid

FÓRMILA INFANTIL para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças 
de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com 
1 kcal/ml. Uma fórmula polimérica, hipercalórica e nutricionalmente completa 
indicada para alimentação oral ou enteral de crianças de 0 a 3 anos de idade. 
Fórmula adicionada de LCPufas (ARA/DHA), nucleotídeos, beta-caroteno e 
prebióticos (GOS/FOS). Isento de sacarose. Não contém glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400 gramas, com validade de 24 meses a 
contar da data da entrega. Marca pré-aprovada: Infatrini Pó

0,00

22 72 Unid

Suplemento energético, composto por maltodextrina, que atua como 
restaurador do glicogênio muscular e hepático. A maltodextrina é um 
carboidrato complexo, ou seja, sua digestão é mais lenta e sua absorção, 
gradativa. Não possuir açucares redutores, tendo como fonte única de energia 
os carboidratos complexos. Apresentação: pacote de 1 kg MALTODEXTRINA 
PÓ

0,00

TOTAL 59.521,50

ITEM QUANT. UNID ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL MARCA

1 360 Unid

ALIMENTO para lactentes e de seguimento, constituída de aminoácido 
elementar, nutricionalmente completa, em pó, para crianças com alergias 
alimentares ou distúrbios da digestção e absorção de nutrientes. Única 
fórmula de aminoácido para crianças com segurança e eficácia 
comprovadas em pacientes com alergias alimentares. Isenta de proteína 
láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose e glúten. Indicada para 
crianças de até 01 ano.  Deve atender todas as legislações pertinentes de 
micronutrientes e demanda proteica.  Apresentação: Latas contendo 400g, 
com validade de 24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-
aprovada: Neocate LCP

136,00 48.960,00 Neocate LCO

2 120 Unid

ALIMENTO para lactentes e de seguimento, constituída de aminoácido 
elementar, nutricionalmente completa, em pó, para crianças com alergias 
alimentares ou distúrbios da digestção e absorção de nutrientes. Única 
fórmula de aminoácido para crianças com segurança e eficácia 
comprovadas em pacientes com alergias alimentares. Isenta de proteína 
láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose e glúten. Indicada para 
crianças de até 01 ano.  Deve atender todas as legislações pertinentes de 
micronutrientes e demanda proteica.  Apresentação: Latas contendo 400g, 
com validade de 24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-
aprovada: Neocate LCP

136,00 16.320,00 Neocate LCO

3 400 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral em pó nutricionalmente completa, 
especialmente desenvolvida para atender ás necessidades de crianças 
debilitadas nutricionalmente. Isenta de glúten e lactose. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha ou sem sabor e com validade de 24 
meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Pediasure, 
Nutren Júnior. E Fortini

0,00

4 1350 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral completo e balanceado, rico em 
vitaminas e minerais. Isento de lactose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha, chocolate, morango e banana, e com 
validade de 24 meses a contar da data da entrega. Marcas pré-aprovadas: 
Ensure e Nutren Senior

0,00

5 450 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral completo e balanceado, rico em 
vitaminas e minerais. Isento de lactose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha, chocolate, morango e banana, e com 
validade de 24 meses a contar da data da entrega. Marcas pré-aprovadas: 
Ensure e Nutren Senior

0,00

Amanda Serafim Mattos da Silva Eireli ME 
CNPJ nº:09.147.535/0001-64



Edição 1204  - 25/05/2020

Prefeitura Municipal
de Valença - RJBoletim Oficial

Página 17

6 600 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR para situações metabólicas especiais, formulado 
para estado de tolerância anormal á glicose, especialmente para pessoas 
com diabetes. É formulado com um sistema de carboidratos de lenta 
absorção, que ajuda no controle da glicemia. É uma fórmula normocalórica e 
hiperproteica. Isento de lactose, sacarose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, no sabor baunilha, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marca pré-aprovada: Glucerna

55,90 33.540,00 Glucerna

7 580 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR para pessoas que apresentam baixa ingestão 
calórica ou déficit calórico, perda de peso de difícil recuperação, desnutrição 
ou caquexia. Suplemento hipercalórico, com exclusiva emulsão de lipídios, 
composta por triglicerídeos de cadeia longa, óleo de canola e girassol de alto 
teor oleico, portanto é isento de vitaminas, minerais e proteínas. Fonte 
energética com elevada densidade calórica pronta para o uso. Apresentação: 
Frascos contendo 200ml, no sabor morango ou sem sabor, com validade de 
24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Calogen

0,00

8 400 Unid

FÓRMULA INFANTIL de partida, para recém nascidos pré-maturos, contendo 
carboidratos, proteínas e lipídios. Composto por: soro de leite 
desmineralizado, maltodextrina, leite desnatado, triglicérides de cadeia 
média, proteína de soro de leite, sais minerais, vitaminas. Isento de glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Pré Nan e Aptamil pré

0,00

9 2000 Unid

FÓRMULA INFANTIL de partida, para lactentes nos primeiros 6 meses de 
vida. Composta por carboidratos, proteínas e lipídios, possuindo como 
ingredientes 100% lactose como fonte de carboidratos, concentrado 
proteico de soro de leite, leite desnatado, sais minerais, vitaminas e ácido 
fólico. Isento de glúten.  Apresentação: latas contendo 400g, com validade de 
24 meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Nan 1 e 
Aptamil 1

0,00

10 1200 Unid

FÓRULA INFANTIL DE SEGUIMENTO para lactentes após 6 meses de vida. 
Composta por carboidratos, proteínas e lipídios, possuindo como ingredientes 
100% lactose como fonte de carboidratos, leite desnatado, concentrado 
protéico de soro do leite, sais minerais e vitaminas. Isento de glúten. 
Apresentação:  latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Nan 2 e Aptamil 2

0,00

11 800 Unid

FÓRMULA INFANTIL a base de soja, indicada para lactentes a partir de 6 
meses, com alergia a proteína do leite de vaca (APLV). Apresentação: Latas 
contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega. 
Marcas pré-aprovadas: Nan Soy e Aptamil soja 2

0,00

12 800 Unid

FÓRMULA INFANTIL especial isenta de lactose para a satisfação das 
necessidades nutricionais dos lactentes, dietoterápicas específicas com 
restrições de lactose. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 
24 meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Aptamil sem 
lactose e Nan sem lactose

0,00

13 1350 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia a proteína do leite de vaca e /ou de soja, sem 
quadro diarreico. Dieta hipoalergênica, formulada com proteína extensamente 
hidrolisada para alimentação de lactentes desde o nascimento com alergia ás 
proteínas do leite de vaca que não apresentem diarreia. Possui em sua 
formulação prebióticos, DHA e ARA e nucleotídeos. Isenta de glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marca pré-aprovada: Aptamil Pepti

0,00

14 450 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia a proteína do leite de vaca e /ou de soja, sem 
quadro diarreico. Dieta hipoalergênica, formulada com proteína extensamente 
hidrolisada para alimentação de lactentes desde o nascimento com alergia ás 
proteínas do leite de vaca que não apresentem diarreia. Possui em sua 
formulação prebióticos, DHA e ARA e nucleotídeos. Isenta de glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marca pré-aprovada: Aptamil Pepti

0,00
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15 600 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia á proteína do leite de vaca e/ou de soja, 
distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem terapia 
nutricional com dieta ou fórmula semielementar e hipoalergênica. Dieta semi-
elemetar e hipoalergência, á base de proteína extensamente hidrolisada de 
soro do leite, TCM, óleos vegetais, de Mortierella alpina e de peixe, 
maltodextrina, vitaminas, minerais, nucleotídeos e oligoelementos. Apresenta 
baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e aceitação. 100% proteína 
extensamente hidrolisada do soro do leite. Isento de lactose, sacarose, frutose 
e glúten. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a 
contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Pregomin Pepti

99,00 59.400,00 Pregomin 
Pepti

16 200 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia á proteína do leite de vaca e/ou de soja, 
distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem terapia 
nutricional com dieta ou fórmula semielementar e hipoalergênica. Dieta semi-
elemetar e hipoalergência, á base de proteína extensamente hidrolisada de 
soro do leite, TCM, óleos vegetais, de Mortierella alpina e de peixe, 
maltodextrina, vitaminas, minerais, nucleotídeos e oligoelementos. Apresenta 
baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e aceitação. 100% proteína 
extensamente hidrolisada do soro do leite. Isento de lactose, sacarose, frutose 
e glúten. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a 
contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Pregomin Pepti

99,00 19.800,00 Pregomin 
Pepti

17 360 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR em pó de aminoácido elementar, nutricionalmente 
completa, em pó, para crianças com alergias alimentares ou distúrbios da 
digestão e absorção de nutrientes. Única fórmula de aminoácidos para 
crianças com segurança e eficácia comprovadas em pacientes com alergias 
alimentares. Isenta de proteína láctea, Lactose, sacarose, galactose, frutose e 
glúten. Indicada para crianças a partir de 01 ano. Deve atender todas as 
legislações pertinentes de micronutrientes e demanda proteica Apresentação: 
Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega 
Marca pré-aprovada: Neo Advance

165,00 59.400,00 Neocate 
Advance

18 120 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR em pó de aminoácido elementar, nutricionalmente 
completa, em pó, para crianças com alergias alimentares ou distúrbios da 
digestão e absorção de nutrientes. Única fórmula de aminoácidos para 
crianças com segurança e eficácia comprovadas em pacientes com alergias 
alimentares. Isenta de proteína láctea, Lactose, sacarose, galactose, frutose e 
glúten. Indicada para crianças a partir de 01 ano. Deve atender todas as 
legislações pertinentes de micronutrientes e demanda proteica Apresentação: 
Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega 
Marca pré-aprovada: Neo Advance

165,00 19.800,00 Neocate 
Advance

19 375 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral á base de peptídeos e 
normocalórico (na diluição padrão). Maltodextrina, proteína do soro do leite 
hidrolisada, sacarose, triglicerídeos de cadeia média, amido de batata, óleo 
de soka, fosfato de sódio, fosfato de potássio, carbonato de cálcio, cloreto de 
magnésio, bitartarato de colina, ascorbato de sódio, citrado de magnésio, L-
carnitina, taurina, fosfato de cálcio, acetato de DL-a- tocoferol, nicotinamida, 
sulfato de zinco, sulfato ferroso, pantotenato de cálcio, acetato de retinol, 
cloridrato de piridoxina, colecalciferol, sulfato de cobre, mononitrato de  
teamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutâmico, D-biotina, molibdato de 
sódio, iodeto de potássio, cloreto de cromo, selenito de sódio, fitomenadiona, 
cianocobalamina, sulfato de manganês, emulsificante lectina de soja, 
aromatizante e acidulante ácido cítrico. Osmolaridade: 375 mOsm/Kg de água. 
Não contendo Glúten e lactose. Apresentação: Latas contendo 430 gramas, 
no sabor baunilha, e com validade de 24 meses a contar da data da entrega. 
Marca pré-aprovada: Peptamen

0,00
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20 125 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral á base de peptídeos e 
normocalórico (na diluição padrão). Maltodextrina, proteína do soro do leite 
hidrolisada, sacarose, triglicerídeos de cadeia média, amido de batata, óleo 
de soka, fosfato de sódio, fosfato de potássio, carbonato de cálcio, cloreto de 
magnésio, bitartarato de colina, ascorbato de sódio, citrado de magnésio, L-
carnitina, taurina, fosfato de cálcio, acetato de DL-a- tocoferol, nicotinamida, 
sulfato de zinco, sulfato ferroso, pantotenato de cálcio, acetato de retinol, 
cloridrato de piridoxina, colecalciferol, sulfato de cobre, mononitrato de  
teamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutâmico, D-biotina, molibdato de 
sódio, iodeto de potássio, cloreto de cromo, selenito de sódio, fitomenadiona, 
cianocobalamina, sulfato de manganês, emulsificante lectina de soja, 
aromatizante e acidulante ácido cítrico. Osmolaridade: 375 mOsm/Kg de água. 
Não contendo Glúten e lactose. Apresentação: Latas contendo 430 gramas, 
no sabor baunilha, e com validade de 24 meses a contar da data da entrega. 
Marca pré-aprovada: Peptamen

0,00

21 400 Unid

FÓRMILA INFANTIL para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças 
de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com 
1 kcal/ml. Uma fórmula polimérica, hipercalórica e nutricionalmente completa 
indicada para alimentação oral ou enteral de crianças de 0 a 3 anos de idade. 
Fórmula adicionada de LCPufas (ARA/DHA), nucleotídeos, beta-caroteno e 
prebióticos (GOS/FOS). Isento de sacarose. Não contém glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400 gramas, com validade de 24 meses a 
contar da data da entrega. Marca pré-aprovada: Infatrini Pó

102,20 40.880,00 Infantrini Pó

22 72 Unid

Suplemento energético, composto por maltodextrina, que atua como 
restaurador do glicogênio muscular e hepático. A maltodextrina é um 
carboidrato complexo, ou seja, sua digestão é mais lenta e sua absorção, 
gradativa. Não possuir açucares redutores, tendo como fonte única de energia 
os carboidratos complexos. Apresentação: pacote de 1 kg MALTODEXTRINA 
PÓ

0,00

TOTAL 298.100,00

ITEM QUANT. UNID ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL MARCA

1 360 Unid

ALIMENTO para lactentes e de seguimento, constituída de aminoácido 
elementar, nutricionalmente completa, em pó, para crianças com alergias 
alimentares ou distúrbios da digestção e absorção de nutrientes. Única 
fórmula de aminoácido para crianças com segurança e eficácia 
comprovadas em pacientes com alergias alimentares. Isenta de proteína 
láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose e glúten. Indicada para 
crianças de até 01 ano.  Deve atender todas as legislações pertinentes de 
micronutrientes e demanda proteica.  Apresentação: Latas contendo 400g, 
com validade de 24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-
aprovada: Neocate LCP

0,00

2 120 Unid

ALIMENTO para lactentes e de seguimento, constituída de aminoácido 
elementar, nutricionalmente completa, em pó, para crianças com alergias 
alimentares ou distúrbios da digestção e absorção de nutrientes. Única 
fórmula de aminoácido para crianças com segurança e eficácia 
comprovadas em pacientes com alergias alimentares. Isenta de proteína 
láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose e glúten. Indicada para 
crianças de até 01 ano.  Deve atender todas as legislações pertinentes de 
micronutrientes e demanda proteica.  Apresentação: Latas contendo 400g, 
com validade de 24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-
aprovada: Neocate LCP

0,00

Sustentare Eireli  
CNPJ 23.844.833/0001-34
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3 400 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral em pó nutricionalmente completa, 
especialmente desenvolvida para atender ás necessidades de crianças 
debilitadas nutricionalmente. Isenta de glúten e lactose. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha ou sem sabor e com validade de 24 
meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Pediasure, 
Nutren Júnior. E Fortini

0,00

4 1350 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral completo e balanceado, rico em 
vitaminas e minerais. Isento de lactose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha, chocolate, morango e banana, e com 
validade de 24 meses a contar da data da entrega. Marcas pré-aprovadas: 
Ensure e Nutren Senior

0,00

5 450 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral completo e balanceado, rico em 
vitaminas e minerais. Isento de lactose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, nos sabores baunilha, chocolate, morango e banana, e com 
validade de 24 meses a contar da data da entrega. Marcas pré-aprovadas: 
Ensure e Nutren Senior

0,00

6 600 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR para situações metabólicas especiais, formulado 
para estado de tolerância anormal á glicose, especialmente para pessoas 
com diabetes. É formulado com um sistema de carboidratos de lenta 
absorção, que ajuda no controle da glicemia. É uma fórmula normocalórica e 
hiperproteica. Isento de lactose, sacarose e glúten. Apresentação: Latas 
contendo 400g, no sabor baunilha, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marca pré-aprovada: Glucerna

0,00

7 580 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR para pessoas que apresentam baixa ingestão 
calórica ou déficit calórico, perda de peso de difícil recuperação, desnutrição 
ou caquexia. Suplemento hipercalórico, com exclusiva emulsão de lipídios, 
composta por triglicerídeos de cadeia longa, óleo de canola e girassol de alto 
teor oleico, portanto é isento de vitaminas, minerais e proteínas. Fonte 
energética com elevada densidade calórica pronta para o uso. Apresentação: 
Frascos contendo 200ml, no sabor morango ou sem sabor, com validade de 
24 meses a contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Calogen

0,00

8 400 Unid

FÓRMULA INFANTIL de partida, para recém nascidos pré-maturos, contendo 
carboidratos, proteínas e lipídios. Composto por: soro de leite 
desmineralizado, maltodextrina, leite desnatado, triglicérides de cadeia 
média, proteína de soro de leite, sais minerais, vitaminas. Isento de glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Pré Nan e Aptamil pré

0,00

9 2000 Unid

FÓRMULA INFANTIL de partida, para lactentes nos primeiros 6 meses de 
vida. Composta por carboidratos, proteínas e lipídios, possuindo como 
ingredientes 100% lactose como fonte de carboidratos, concentrado 
proteico de soro de leite, leite desnatado, sais minerais, vitaminas e ácido 
fólico. Isento de glúten.  Apresentação: latas contendo 400g, com validade de 
24 meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Nan 1 e 
Aptamil 1

0,00

10 1200 Unid

FÓRULA INFANTIL DE SEGUIMENTO para lactentes após 6 meses de vida. 
Composta por carboidratos, proteínas e lipídios, possuindo como ingredientes 
100% lactose como fonte de carboidratos, leite desnatado, concentrado 
protéico de soro do leite, sais minerais e vitaminas. Isento de glúten. 
Apresentação:  latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Nan 2 e Aptamil 2

0,00

11 800 Unid

FÓRMULA INFANTIL a base de soja, indicada para lactentes a partir de 6 
meses, com alergia a proteína do leite de vaca (APLV). Apresentação: Latas 
contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega. 
Marcas pré-aprovadas: Nan Soy e Aptamil soja 2

0,00

12 800 Unid

FÓRMULA INFANTIL especial isenta de lactose para a satisfação das 
necessidades nutricionais dos lactentes, dietoterápicas específicas com 
restrições de lactose. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 
24 meses a contar da data de entrega. Marcas pré-aprovadas: Aptamil sem 
lactose e Nan sem lactose

0,00
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13 1350 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia a proteína do leite de vaca e /ou de soja, sem 
quadro diarreico. Dieta hipoalergênica, formulada com proteína extensamente 
hidrolisada para alimentação de lactentes desde o nascimento com alergia ás 
proteínas do leite de vaca que não apresentem diarreia. Possui em sua 
formulação prebióticos, DHA e ARA e nucleotídeos. Isenta de glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marca pré-aprovada: Aptamil Pepti

0,00

14 450 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia a proteína do leite de vaca e /ou de soja, sem 
quadro diarreico. Dieta hipoalergênica, formulada com proteína extensamente 
hidrolisada para alimentação de lactentes desde o nascimento com alergia ás 
proteínas do leite de vaca que não apresentem diarreia. Possui em sua 
formulação prebióticos, DHA e ARA e nucleotídeos. Isenta de glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da 
data de entrega. Marca pré-aprovada: Aptamil Pepti

44,09 59.521,50 Aptamil Pepti

15 600 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia á proteína do leite de vaca e/ou de soja, 
distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem terapia 
nutricional com dieta ou fórmula semielementar e hipoalergênica. Dieta semi-
elemetar e hipoalergência, á base de proteína extensamente hidrolisada de 
soro do leite, TCM, óleos vegetais, de Mortierella alpina e de peixe, 
maltodextrina, vitaminas, minerais, nucleotídeos e oligoelementos. Apresenta 
baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e aceitação. 100% proteína 
extensamente hidrolisada do soro do leite. Isento de lactose, sacarose, frutose 
e glúten. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a 
contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Pregomin Pepti

0,00

16 200 Unid

FÓRMULA INFANTIL para alergia á proteína do leite de vaca e/ou de soja, 
distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem terapia 
nutricional com dieta ou fórmula semielementar e hipoalergênica. Dieta semi-
elemetar e hipoalergência, á base de proteína extensamente hidrolisada de 
soro do leite, TCM, óleos vegetais, de Mortierella alpina e de peixe, 
maltodextrina, vitaminas, minerais, nucleotídeos e oligoelementos. Apresenta 
baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e aceitação. 100% proteína 
extensamente hidrolisada do soro do leite. Isento de lactose, sacarose, frutose 
e glúten. Apresentação: Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a 
contar da data de entrega. Marca pré-aprovada: Pregomin Pepti

0,00

17 360 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR em pó de aminoácido elementar, nutricionalmente 
completa, em pó, para crianças com alergias alimentares ou distúrbios da 
digestão e absorção de nutrientes. Única fórmula de aminoácidos para 
crianças com segurança e eficácia comprovadas em pacientes com alergias 
alimentares. Isenta de proteína láctea, Lactose, sacarose, galactose, frutose e 
glúten. Indicada para crianças a partir de 01 ano. Deve atender todas as 
legislações pertinentes de micronutrientes e demanda proteica Apresentação: 
Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega 
Marca pré-aprovada: Neo Advance

0,00

18 120 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR em pó de aminoácido elementar, nutricionalmente 
completa, em pó, para crianças com alergias alimentares ou distúrbios da 
digestão e absorção de nutrientes. Única fórmula de aminoácidos para 
crianças com segurança e eficácia comprovadas em pacientes com alergias 
alimentares. Isenta de proteína láctea, Lactose, sacarose, galactose, frutose e 
glúten. Indicada para crianças a partir de 01 ano. Deve atender todas as 
legislações pertinentes de micronutrientes e demanda proteica Apresentação: 
Latas contendo 400g, com validade de 24 meses a contar da data de entrega 
Marca pré-aprovada: Neo Advance

0,00
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19 375 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral á base de peptídeos e 
normocalórico (na diluição padrão). Maltodextrina, proteína do soro do leite 
hidrolisada, sacarose, triglicerídeos de cadeia média, amido de batata, óleo 
de soka, fosfato de sódio, fosfato de potássio, carbonato de cálcio, cloreto de 
magnésio, bitartarato de colina, ascorbato de sódio, citrado de magnésio, L-
carnitina, taurina, fosfato de cálcio, acetato de DL-a- tocoferol, nicotinamida, 
sulfato de zinco, sulfato ferroso, pantotenato de cálcio, acetato de retinol, 
cloridrato de piridoxina, colecalciferol, sulfato de cobre, mononitrato de  
teamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutâmico, D-biotina, molibdato de 
sódio, iodeto de potássio, cloreto de cromo, selenito de sódio, fitomenadiona, 
cianocobalamina, sulfato de manganês, emulsificante lectina de soja, 
aromatizante e acidulante ácido cítrico. Osmolaridade: 375 mOsm/Kg de água. 
Não contendo Glúten e lactose. Apresentação: Latas contendo 430 gramas, 
no sabor baunilha, e com validade de 24 meses a contar da data da entrega. 
Marca pré-aprovada: Peptamen

0,00

20 125 Unid

SUPLEMENTO ALIMENTAR enteral ou oral á base de peptídeos e 
normocalórico (na diluição padrão). Maltodextrina, proteína do soro do leite 
hidrolisada, sacarose, triglicerídeos de cadeia média, amido de batata, óleo 
de soka, fosfato de sódio, fosfato de potássio, carbonato de cálcio, cloreto de 
magnésio, bitartarato de colina, ascorbato de sódio, citrado de magnésio, L-
carnitina, taurina, fosfato de cálcio, acetato de DL-a- tocoferol, nicotinamida, 
sulfato de zinco, sulfato ferroso, pantotenato de cálcio, acetato de retinol, 
cloridrato de piridoxina, colecalciferol, sulfato de cobre, mononitrato de  
teamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutâmico, D-biotina, molibdato de 
sódio, iodeto de potássio, cloreto de cromo, selenito de sódio, fitomenadiona, 
cianocobalamina, sulfato de manganês, emulsificante lectina de soja, 
aromatizante e acidulante ácido cítrico. Osmolaridade: 375 mOsm/Kg de água. 
Não contendo Glúten e lactose. Apresentação: Latas contendo 430 gramas, 
no sabor baunilha, e com validade de 24 meses a contar da data da entrega. 
Marca pré-aprovada: Peptamen

0,00

21 400 Unid

FÓRMILA INFANTIL para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças 
de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com 
1 kcal/ml. Uma fórmula polimérica, hipercalórica e nutricionalmente completa 
indicada para alimentação oral ou enteral de crianças de 0 a 3 anos de idade. 
Fórmula adicionada de LCPufas (ARA/DHA), nucleotídeos, beta-caroteno e 
prebióticos (GOS/FOS). Isento de sacarose. Não contém glúten. 
Apresentação: Latas contendo 400 gramas, com validade de 24 meses a 
contar da data da entrega. Marca pré-aprovada: Infatrini Pó

0,00

22 72 Unid

Suplemento energético, composto por maltodextrina, que atua como 
restaurador do glicogênio muscular e hepático. A maltodextrina é um 
carboidrato complexo, ou seja, sua digestão é mais lenta e sua absorção, 
gradativa. Não possuir açucares redutores, tendo como fonte única de energia 
os carboidratos complexos. Apresentação: pacote de 1 kg MALTODEXTRINA 
PÓ

0,00

TOTAL 59.521,50

Aline de Oliveira
Pregoeira
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