
 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

À; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR; 

At. Sr. Cezar Augusto Soares e Nadiane Carla Schlosser 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019 

 

Prezados Senhores: 

A NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.500.770/0001-69, com sede na Rua Av. Inglaterra, nº 

123 telefone 043 3351-5027, na cidade de Londrina, estado do Paraná. 

 

 DOS FATOS 

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, 

adquiriu o respectivo Edital, conforme estabelecido. Ao verificar as condições para 

participação no pleito em tela, deparou-se com itens onde a marca que representa 

“PRODIET” fica restringida em participar por causa de suas embalagens e ou por 

pequenas diferenças em seus descritivos, portanto, solicitamos autorização para 

participarmos nos seguintes itens: 

 

Lote 212 - Solicitamos nossa participação com o produto Immax 350g/Prodiet, com 

o seguinte descritivo: 

Formula especializada para recuperação nutricional fortificada com Zinco, L- leucina e 

Proteínas. Sem sabor, pode ser usado por via enteral ou oral em preparações doces e 

salgadas. Não contem sacarose e glúten. Lata de 350g. 

Reg. MS: 6.6320.0017 

Validade: 12 meses 

Procedência: Nacional 

Marca: Immax 

Fabricante: Prodiet Nutrição Clínica Ltda 

 

O descritivo solicita suplemento para idosos, com característica hiperproteica, o 

item encontra-se direcionado para o produto Nutren Senior 370g/Nestlé, sendo que 



 

 

possuímos produto similar que atende as solicitações (Immax 360g/Prodiet), ambos são 

similares quanto à indicação, rendimento e composição. Por conta do direcionamento, 

as demais marcas do mercado ficam restritas de participar, portanto, solicito autorização 

para cotarmos nosso suplemento. 

 

Lote 215 - Solicitamos nossa participação com o produto Trophic Basic 

800g/Prodiet, com o seguinte descritivo: 

Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral a base de proteína de soja, 

com distribuição do VCT de 15% proteínas (38g/L), 55% de carboidratos (140 g/L) e 

30% de lipídeos (34 g/L). Formulado com um mix de proteínas animal e vegetal, isento 

de sacarose, lactose e glúten. Apresentação: Pote de 800g. Sabor baunilha. Volume final 

de 3500 ml.  

Reg. MS: 6.6320.0005  

Validade: 12 meses  

Procedência: Nacional  

Marca: Trophic Basic  

Fabricante: Prodiet Nutrição Clínica Ltda.  

 

Solicitamos autorização para cotarmos a dieta Trophic Basic 800g/Prodiet, que 

atende a solicitação do edital, sendo dieta completa, normocalórica e a base de proteína 

isolada da soja, no entanto possui característica normossódica, adequado de acordo com 

a recomendação diária de ingestão de nutrientes. Solicito, portanto, autorização para 

participarmos. 

 

Lote 216 - Solicitamos nossa participação com o produto Trophic 1.5 

1000ml/Prodiet, com o seguinte descritivo: 

 Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral, com densidade calórica de 

1,5 calorias por mililitro e distribuição do VCT de 15% proteínas (58 g/l), 55% de 

carboidratos (200 g /L) e 30% de lipídeos (50 g/L). Formulado com um mix de 

proteínas animal e vegetal, isento de sacarose, lactose e glúten. Relação calorias não 

protéicas por grama de nitrogênio de 137:1. Apresentação: Tetra - Pak. Sabor baunilha. 

Volume final de 1000 ml.  

Reg. MS: 6.6320.0004  

Validade: 12 meses  

Procedência: Nacional  



 

 

Marca: Trophic 1.5  

Fabricante: Prodiet Nutrição Clínica Ltda  

Gostaríamos de cotar nosso produto Trophic 1.5 1000ml/Prodiet, que atende a 

solicitação de 1.5 kcal/ml, isento de sacarose e lactose, no entanto, nossa dieta não 

apresenta TCM em sua composição. Como fonte de lipídeos, possuímos TCL na 

composição, que fornece todos os ácidos graxos necessários para a nutrição do paciente. 

Solicitamos, portanto, autorização para participarmos. 

A nossa participação no certame é de suma importância para a economicidade do 

certame, tenho certeza que podemos colaborar com preços baixos e qualidade sem 

questionamento, contamos com a vossa autorização concedendo o privilegio de nossa 

participação, obrigado. 

Em face do exposto, requer-se seja a presente esclarecimento julgada 

procedente, com efeito para, autorização de nossa participação com os itens propostos. 

 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

 

LONDRINA 18 DE NOVEMBRO 2019 

 

 

MARCO VALERIO CARVALHO 

DIRETOR- CPF 724017459-04 


