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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2018 
PROCESSO N.º 261/2017 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 03 (três) dias do mês de abril do ano de 2018, às 09h10, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio 
ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 
encaminhado via e-mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa SAÚDE INTEGRAL 
PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº  07.303.248/0001-70, referente ao 
Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS 
PARA ATENDEREM À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 

Da síntese do questionamento do licitante: 
Gostaríamos de esclarecer à respeito do descritivo deste item 1, pois o produto que gostaríamos de cotar, 

apresenta uma osmolalidade de 330 mOsm/Kg de água.  
Sendo assim, um produto que corresponda à formula enteral “isotônica”, pode ter osmolalidade equivalente a 300-

350 mOsm/Kg, enquadrando o nosso produto. Por isso viemos por meio deste pedir aditamento do item com a seguinte 
sugestão: “DIETA ENTERAL PADRÃO ADULTO: Nutrição enteral ou oral em pó, nutricionalmente completa e balanceada, 
normocalórica e normoproteica na diluição padrão, podendo ser concentrada até 1,5 Kcal/ml mantendo a perfeita diluição; 
a base de mix de proteínas de origem animal e/ou vegetal, de alto valor biológico e boa digestibilidade; mínimo de 80% de 
maltodextrina como fonte de carboidrato; isenta de sacarose e com mix de lipídeos; hipossódica (menor que 500 mg 
Sódio/litro), segundo a RDC/ANVISA nº 54/12; com osmolalidade entre 300 a 350 mOsm/Kg de água. O produto deve 
apresentar diluição facilitada e ser homogeneizado sem o uso de mix ou liquidificador. Apresentação em latas ou potes de 
800 g.” Desta forma, partindo do princípio de ampla concorrência, todos os produtos poderão entrar no certame 
 

Síntese das respostas da Unidade solicitante – Secretaria Municipal de Saúde: 
Informo que o descritivo deverá ser mantido com os valores de osmolalidade solicitados em edital, pois é o que 

atende às necessidades do requisitante. A escolha da osmolalidade da dieta a ser administrada por sonda enteral se faz 
em função da integridade da função intestinal dos pacientes que serão assistidos, e da melhor resposta clínica destes com 
os valores de osmolalidade solicitados. 

 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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