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Cassiane Ramos <cramos@prodiet.com.br
Para; "licitacaobayeuxiggmail.com" <llcitacaobayeux@gmail,com>

25 de maio de 202017:21

Boa tarde Senhor (a) Pregoeira (a),

Venho através deste fazer o seguinte queslionamenlo, sustentado pelo principio da transparência, da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da probidade administrativa, da igualdade, e principalmente, do julgamento objetivo, tem a intenção de: garantir o orçamento correto
para todos os itens da proposta de preço; garantir a saúde da equação econômico financeira das partes; evitar desciassiíicaçào por omissão de
informação ou informação errônea; garantir a qualidade dos serviços do objeto pela contratada; Identificar o padrão de julgamento da planilha de
custo e formação de preço realizado por esta comissão de licitação, e por estes motivos requer atenção na leitura para que as respostas dos
esclarecimentos possam ser feitas de forma clara, objetiva, exata, sem subjetividade e eliminando qualquer ruído no entendimento entre o licitante e
a administração;

Nu ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO temos:

Alimento para imtriçào enteral ou oral. especializada para paciente
uefiopata em iratainent|o dialítico. hipercalórica (2.0 Kcal/iul),
nonuoproieica. isenta de lactose. sacarose e glúten. Densidade
calórica: 2.0 Kcal/ml. Sabor: Baunilha. ApreseniaçàoT«iiii^b^geni
200mL . " 1^— -í-.

Temos para oferecer o Item abaixo;

HDMAX:

Fórmula modificada para nutrição enteral e oral. Formulado para pacientes renais crônicos em
diálise. Com densidade calórica de 1,5 caloria por mililitro e distribuição do VCT de 18% proteínas
(13,4g/200 ml e 67g/L) 54% de carboidratos (40g/200 ml e 200g/L) e 28% de lipídeos
(9,2g/200ml e 46g/L). Formulado .ctn 50% proteína animal e 50% de proteína ̂ 'egetal. Isento
de sacarose, lactose e gliJten. Fonte de fibras alimentares com 65% de fibra solúvel e 35% de
fibra insoiijvel fornecendo um total de 3,0g de fibras alimentares/200 ml de dieta e 15g de fibras
alImentares/L. Restrito em potássio, fósforo e magnésio. Relação calorias não proteicas por
grama de nitrogênio de 114:1. Apresentação; Tetra-Pak. Sabor baunilha. Volume final de 200ml.
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Diante disso peço que nosso item seja aceito por essa administração.

Ficamos no aguardo de um parecer.

A^iradeço desde Já e fico a disposição para demais esclarecimentos.

Cassíane Ramos
Analista de Licitações

M PRODIET
T [41] 3342 2825
Skype: cramos@prodiet.com.br
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