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Itapevi, 08 de Fevereiro de 2019.
Ref: Pregão Presencial 06/2019
Pergunta: Em consonância às diretrizes descritas na licitação de modalidade pregão
presencial - Edital de Pregão Presencial nº 06/19 objetivando a aquisição de 03 tipos de
dieta enteral, sendo uma dieta padrão, uma com mix de fibras e carboidratos modificados
para auxiliar no controle de glicemia e outra hipercalórica em sistema fechado;
acompanhando equipos e bombas de infusão em sistema de comodato para atendimento
aos pacientes internados no pronto socorro municipal a realizar-se em 12/02/2019, vimos
solicitar um pedido de esclarecimento deste edital no anexo I, onde constam os Itens para
participação:
ITEM 01 – OFERTAMOS NOSSO PRODUTO PARA ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO: DIFERENCIA DO
REGISTRADO NO EDITAL ONDE PEDE TRAÇOS DE PEIXE E ISOSMOLAR:
DIBEN 1000ML/FRESENIUS KABI (ficha técnica anexa)
Fórmula líquida modificada para nutrição enteral, nutricionalmente completa em vitaminas
e minerais, normocalórica (1,0 Kcal/ml), hiperproteica, com alto teor de lipídios,
especialmente Ácidos Graxos Monoinsaturados (MUFAs) e baixo teor de Carboidratos. Com
distribuição calórica de 18,6% de proteína (Caseinato e proteína do soro do leite), 40% de
carboidrato (maltodextrina, Amido de Tapioca e frutose) e 41,4% de lipídio (óleo de girassol
de alto teor oleico, óleo de canola e óleo de peixe). Com adição de alto teor de fibras
solúveis e baixo teor de fibras insolúveis (Relação 74:26) e isenta de sacarose e glúten
Osmolaridade de 345mOsm/l. Acondicionado em exclusivo sistema fechado: Easy Bag de
1000ml. Fabricante: Fresenius Kabi – Alemanha. Importado e distribuído por: Fresenius Kabi
Barueri/SP. Registro M.S.: 6.2047.9990. Código Alfandegário 21042000.
ITEM 02 - OFERTAMOS NOSSO PRODUTO PARA ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO: DIFERENCIA DO
REGISTRADO NO EDITAL ONDE PEDE TRAÇOS DE PEIXE E ISOSMOLAR:
FRESUBIN ORIGINAL 1000ML/FRESENIUS KABI (ficha técnica anexa)
Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa em vitaminas e minerais,
normocalórica (1 Kcal/ml). Com distribuição calórica de 15% de proteína (caseinato e
proteína isolada de soja), 55% de carboidrato (maltodextrina) e 30% de lipídio (óleo de
canola, óleo de girassol de alto teor oléico e óleo de peixe com alto teor de ômega 3 EPA e
DHA). Isenta de fibras, sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade de 220mOsm/l.
Acondicionado em exclusivo sistema fechado: Easy Bag de 1000ml. Fabricante: Fresenius
Kabi-Alemanha. Importado e distribuído por: Fresenius Kabi Barueri/SP. Registro M.S.:
6.2047.9960. Código Alfandegário 21042000.
ITEM 03 - OFERTAMOS NOSSO PRODUTO PARA ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO: DIFERENCIA DO
REGISTRADO NO EDITAL ONDE PEDE TRAÇOS DE PEIXE E ISOSMOLAR:
FRESUBIN ENERGY 1000ML/FRESENIUS KABI (ficha técnica anexa)
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Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa em vitaminas e minerais,
hipercalórica (1,5 Kcal/ml). Com distribuição calórica de 15% de proteína (caseinato e
proteína do soro do leite), 50% de carboidrato (maltodextrina) e 35% de lipídio (óleo de
canola, óleo de girassol de alto teor oléico e óleo de peixe com alto teor de ômega 3 EPA e
DHA). Isenta de fibras, sacarose e glúten. Osmolaridade de 330mOsm/l. Acondicionado em
exclusivo sistema fechado: Easy Bag de 1000ml. Fabricante: Fresenius Kabi/Alemanha.
Importado e distribuído por: Fresenius Kabi/Barueri. Registro M.S.: 6.2047.9958. Código
Alfandegário nº 21042000.

Resposta: Considerando que a população a ser atendida será de adultos; Considerando
que nesta faixa etária as alergias alimentares mais comuns estão relacionadas ao
amendoim, as castanhas, ao peixe e frutos do mar (Silva, 2010). Solicitamos que as dietas
ofertadas atendam ao edital no que se refere à isenção em sua composição de qualquer
traço de peixes, crustáceos e/ou outros alimentos comuns nas alergias alimentares de
adultos.

