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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE - SC 

PREGÃO PRESENCIAL N° 8/2018 

 

Razão Social: SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME 

Endereço: MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 814 E. BAIRRO: JARDIM ITÁLIA 

Cidade/Estado: CHAPECÓ 

CNPJ: 21.536.580/0001-06 

TELEFONE: 49 3323 2818 

E-MAIL: comercial@stalucia.com.br  

 

RECURSO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 8/2018 em relação aos itens 01, 04, 05, 

06, 07, 08, 09, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 44 e 45. 

 

 SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ n° 21.536.580/0001-06, com sede na Rua: Marechal Deodoro 

da Fonseca, n° 814 – E, Bairro: Jardim Italia, na cidade de Chapecó – SC, CEP: 89.802-

140, telefone: 49 3323 2818, podendo ser contada no e-mail: 

comercial@stalucia.com.br,  neste ato representada por sua representante legal Gabrielli 

Mohr Dutra, inscrita no CPF sob o n° 098.292.329-56, vem apresentar RECURSO AO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 4/2018 em relação aos itens: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 44 e 45 do presente pregão. 

 

DA TEMPESTIVIDADE: 

 A empresa no momento da sessão do pregão manifestou o interesse de 

apresentar recurso em relação aos itens: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 19, 20, 21, 

22, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 44 e 45, conforme ata elaborada pelo pregoeiro. O 
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recurso foi apresentado dentro do prazo de 3 dias, conforme previsto no item 10.2 do 

edital do pregão. Desta forma o recurso é tempestivo e deve ser conhecido. 

 

DO MÉRITO: 

 A empresa apresentou recurso em relação aos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 44 e 45 uma vez que a licitante 

Nutriport Comercial Ltda cotou produto com especificações diversas da presente nos 

descritivos dos itens, dessa forma a proposta da empresa Nutriport Comercial Ltda deve 

ser desclassificada dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31, 

33, 35, 37, 38, 39, 40, 44 e 45, uma vez que cotou produtos que não atende as 

especificações exigidas nos itens, conforme será demonstrado abaixo. 

 O edital no item 7 – PROPOSTA DE PREÇOS, especificamente no item 7.5 diz 

que não será aceita proposta que esteja em desacordo com as especificações aqui 

exigidas. (grifo nosso).  

 

ITEM N° 01 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes à base de soja. 

Densidade calórica: 67 kcal/100ml, carboidrato: 7,2g/100ml como fonte 100% 

maltodextrina, proteína: 2,7g/100kcal e 1,8g/100ml como fonte 100% proteína isolada 

de soja + L-metionina, lipídeos: 3,4g/100ml como fonte 100% gordura vegetal (oleína de 

palma, óleo de coco e óleo de soja). Acrescida de DHA/ARA (7,9mg/7,9mg em 100ml – 

1:1), ferro (0,70mg/100ml), vitamina C (15mg/100ml), minerais e outros 

oligoelementos. Isenta em fibra alimentar. Apresentação: lata e lacre interno em alumínio 

com tampa protetora. Lata com no mínimo 800g.  

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil soja 2 possui densidade 

calórica de 68 kcal/100 ml, carboidrato de 8,1 g/ 100 ml, proteína de 1,7g/100 ml, ferro 
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1,1mg/100ml, vitamina C de 8,5mg/100ml (de acordo com as informação nutricional do 

produto que pode ser encontrada na internet). O produto cotado não atende as 

especificações acima negritadas e desta forma a proposta deve ser desclassificada, 

passando o item à próxima colocada empresa SANTA LUCIA PRODUTOS PARA 

SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Nan Soy da marca Nestlé produto que atende a 

integralidade do descritivo previsto no edital. 

 

ITEM N° 04 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes à base de soja. 

Densidade calórica: 68 kcal/100ml, carboidrato: 7,1g/100ml como fonte 100% 

maltodextrina, proteína: 2,5g/100kcal e 1,7g/100ml como fonte 100% proteína isolada de 

soja + L-metionina, lipídeos: 3,6g/100ml como fonte 100% gordura vegetal. Acrescida de 

DHA/ARA (7,1mg/13mg em 100ml – 1:1,8), vitamina C (8,4mg/100ml), minerais e 

outros oligoelementos. Isenta em fibra alimentar. Apresentação: lata e lacre interno em 

alumínio com tampa protetora. Lata com no mínimo 850g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil soja 2 é lata de 800 gramas, o 

descritivo do produto pede lata com no mínimo 850 gramas, desta forma o produto 

cotado possui produto à menos do que o descritivo exige. Além de possui ainda as 

seguintes divergências em relação ao descritivo possui carboidrato de 8,1 g/ 100 ml, 

vitamina C de 8,5mg/100ml (de acordo com as informação nutricional do produto que 

pode ser encontrada na internet). O produto cotado não atende as especificações acima 

negritadas e desta forma a proposta deve ser desclassificada, passando o item à 

próxima colocada empresa SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que 

cotou o Leite Isomil da marca Abbott produto que atende a integralidade do descritivo 

previsto no edital. 
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ITEM N° 05 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil para lactentes de partida de 0 a 6 meses. Densidade calórica: 

67kcal/100ml, proteína: 1,2g/100ml e 1,8g/100kcal como fonte 70% proteína do soro 

do leite e 30% caseína, carboidrato: 7,6g/100ml como fonte 100% lactose, lipídeos: 

3,5g/100ml como fonte 96,2% gordura vegetal, 2,8% gordura láctea e 1% óleo de peixe. 

Acrescida de nucleotídeos, DHA/ARA (7,5mg/7,5mg em 100ml – 1:1), ferro 

(0,67mg/100ml), vitaminas, minerais e oligoelementos, isenta em fibra alimentar. 

Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa protetora. Lata com no 

mínimo 800g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 1 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica: 66 

kcal/100ml, proteína: 1,3g/100ml, carboidrato de 7,3 g/ 100 ml, ferro 0,83mg/100ml (de 

acordo com as informação nutricional do produto que pode ser encontrada na internet). 

O produto cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a 

proposta deve ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa 

SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Nan Pro 1 da 

marca Nestlé produto que atende ao descritivo previsto no edital. 

 

ITEM N° 06 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância a partir dos 

6 meses. Densidade calórica: 67kcal/100ml, proteína: 1,5g/100ml e 2,2g/100kcal 

como fonte 60% proteína do soro do leite e 40% caseína, carboidrato: 8,1g/100ml 

como fonte 100% lactose, lipídeos: 2,9g/100ml como fonte 97,8% gordura vegetal, 1,1% 

gordura láctea e 1,1% óleo de peixe. Acrescida de nucleotídeos, DHA/ARA 

(6,0mg/6,0mg em 100ml – 1:1), ferro (0,99mg/100ml), vitaminas, minerais e 
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oligoelementos, isenta em fibra alimentar. Apresentação: lata e lacre interno em alumínio 

com tampa protetora. Lata com no mínimo 800g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 2 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica: 68 

kcal/100ml, proteína: 2,0g/100ml, carboidrato de 7,9 g/ 100 ml, ferro 1,2mg/100ml (de 

acordo com as informação nutricional do produto que pode ser encontrada na internet). 

O produto cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a 

proposta deve ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa 

SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Nan Pro 2 da 

marca Nestlé produto que atende ao descritivo previsto no edital. 

 

ITEM N° 07 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil para lactentes de partida de 0 a 6 meses para contribuir no tratamento 

da constipação. Densidade calórica: 67kcal/100ml, proteína: 1,2g/100ml e 

1,8g/100kcal como fonte 70% proteína do soro do leite e 30% caseína, carboidrato: 

7,2g/100ml como fonte 100% lactose, lipídeos: 3,7g/100ml como fonte 96,4% gordura 

vegetal, 2,6% gordura láctea e 1% óleo de peixe. Acrescida de nucleotídeos, DHA/ARA 

(7,0mg/7,0mg em 100ml – 1:1), prebióticos (4g/L – 10% FOS e 90% GOS), ferro 

(0,73mg/100ml), vitaminas, minerais e oligoelementos. Apresentação: lata e lacre 

interno em alumínio com tampa protetora. Lata com no mínimo 400g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 1 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica: 66 

kcal/100ml, proteína: 1,3g/100ml, carboidrato de 7,3 g/ 100 ml, ferro 0,83mg/100ml (de 

acordo com as informação nutricional do produto que pode ser encontrada na internet). 

O produto cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a 

proposta deve ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa 
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SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Nan Confor 1 

da marca Nestlé produto que atende ao descritivo previsto no edital. 

 

ITEM N° 08 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil para lactentes de seguimento e crianças de primeira infância a partir do 

6° mês para contribuir no tratamento da constipação. Densidade calórica: 

67kcal/100ml, proteína: 1,3g/100ml e 1,9g/100kcal como fonte 70% proteína do soro 

do leite e 30% caseína, carboidrato: 8,4g/100ml como fonte 83% lactose e 17% 

maltodextrina, lipídeos: 3,0g/100ml como fonte 97,8% gordura vegetal, 1,1% gordura 

láctea e 1,1% óleo de peixe. Acrescida de nucleotídeos, DHA/ARA (6,9mg/6,9mg em 

100ml – 1:1), prebióticos (4g/L – 10% FOS e 90% GOS), ferro (1,1mg/100ml), vitaminas, 

minerais e oligoelementos. Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa 

protetora. Lata com no mínimo 800g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 2 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica: 68 

kcal/100ml, proteína: 2,0g/100ml, carboidrato de 7,9 g/ 100 ml, ferro 1,2mg/100ml (de 

acordo com as informação nutricional do produto que pode ser encontrada na internet). 

O produto cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a 

proposta deve ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa 

SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Nan Confor 2 

da marca Nestlé produto que atende ao descritivo previsto no edital. 

 

ITEM N° 09 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil para lactentes de seguimento e crianças de primeira infância a partir do 

10° mês para contribuir no tratamento da constipação. Densidade calórica: 

67kcal/100ml, proteína: 1,3g/100ml e 1,9g/100kcal como fonte 70% proteína do soro 
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do leite e 30% caseína, carboidrato: 8,4g/100ml como fonte 83% lactose e 17% 

maltodextrina, lipídeos: 3,0g/100ml como fonte 98% gordura vegetal, 1% gordura láctea 

e 1% óleo de peixe. Acrescida de nucleotídeos com redução de gordura saturada, 

DHA/ARA (6,9mg/6,9mg em 100ml – 1:1), prebióticos (4g/L), ferro (1,1mg/100ml), 

vitaminas, minerais e oligoelementos. Apresentação: lata e lacre interno em alumínio 

com tampa protetora. Lata com no mínimo 800g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 3 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica: 68 

kcal/100ml, proteína: 2,1g/100ml, carboidrato de 7,8 g/ 100 ml, ferro 1,2mg/100ml (de 

acordo com as informação nutricional do produto que pode ser encontrada na internet). 

O produto cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a 

proposta deve ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa 

SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Nan Confor 3 

da marca Nestlé produto que atende ao descritivo previsto no edital. 

 

ITEM N° 10 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil para lactentes de partida de 0 a 6 meses a base de proteínas lácteas, 

em pó, enriquecida com ferro (0,74mg/100ml), isenta de sacarose. Densidade calórica: 

67kcal/100ml, proteína: 1,4g/100ml e 2,2g/100kcal como fonte 60% proteína do soro 

do leite e 40% caseína, carboidrato: 7,4g/100ml como fonte 74% lactose e 26% 

maltodextrina, lipídeos: 3,5g/100ml como fonte 98% gordura vegetal e 2% gordura 

láctea. Acrescida de prebióticos (4g/L – 10% FOS e 90% GOS), vitaminas, minerais e 

oligoelementos. Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa protetora. 

Lata com no mínimo 400g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 1 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica: 66 
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kcal/100ml, proteína: 1,3g/100ml, carboidrato de 7,3 g/ 100 ml, ferro 0,83mg/100ml (de 

acordo com as informação nutricional do produto que pode ser encontrada na internet). 

O produto cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a 

proposta deve ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa 

SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Nestogeno 1 

da marca Nestlé produto que atende ao descritivo previsto no edital. 

 

ITEM N° 11 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil de seguimento para lactentes a partir do 6° mês de vida, a base de 

proteínas lácteas, em pó, enriquecida com ferro (1,1mg/100ml), isenta de sacarose. 

Densidade calórica: 67kcal/100ml, proteína: 1,5g/100ml e 2,3g/100kcal como fonte 

60% proteína do soro do leite e 40% caseína, carboidrato: 8,3g/100ml como fonte 75% 

lactose e 25% maltodextrina, lipídeos: 3,1g/100ml como fonte 98% gordura vegetal e 2% 

gordura láctea. Acrescida de prebióticos (4g/L – 10% FOS e 90% GOS), 

vitaminas,minerais e oligoelementos. Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com 

tampa protetora. Lata com no mínimo 400g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 2 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica: 68 

kcal/100ml, proteína: 2,0g/100ml, carboidrato de 7,9 g/ 100 ml, ferro 1,2 mg/100ml (de 

acordo com as informação nutricional do produto que pode ser encontrada na internet). 

O produto cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a 

proposta deve ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa 

SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Nestogeno 2 

da marca Nestlé produto que atende ao descritivo previsto no edital. 
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ITEM N° 19 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil de partida, em pó, para lactentes de 0 a 6 meses. Densidade calórica: 

69kcal/100ml, proteína: 1,4g/100ml e 2,0g/100kcal como fonte 48% proteína do soro 

do leite e 52% caseína, carboidrato: 7,4g/100ml como fonte 100% lactose, lipídeos: 

3,7g/100ml como fonte 100% gordura vegetal. Acrescida de DHA/ARA (5,3mg/14mg em 

100ml – 1:2,6) e nucleotídeos. Isenta em fibras alimentares. Apresentação: lata e lacre 

interno em alumínio com tampa protetora. Lata com no mínimo 900g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 1 é lata de 800 

gramas, o descritivo do produto pede lata com no mínimo 900 gramas, desta forma o 

produto cotado possui produto à menos do que o descritivo exige. Além disso, ainda 

possui as seguintes divergências em relação ao descritivo: densidade calórica: 66 

kcal/100ml, proteína 1,3 g/ 100 ml, carboidrato de 7,3 g/ 100 ml (de acordo com as 

informação nutricional do produto que pode ser encontrada na internet). O produto 

cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a proposta deve 

ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa SANTA LUCIA 

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Similac 1 da marca Abbott 

produto que atende a integralidade do descritivo previsto no edital. 

 

ITEM N° 20 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil de seguimento, em pó, para lactentes a partir dos 6 meses de vida. 

Densidade calórica: 68kcal/100ml, proteína: 1,5g/100ml e 2,2g/100kcal como fonte 48% 

proteína do soro do leite e 52% caseína, carboidrato: 7,3g/100ml como fonte 100% 

lactose, lipídeos: 3,6g/100ml como fonte 100% gordura vegetal. Acrescida de DHA/ARA 

(5,3mg/14mg em 100ml – 1:2,6) e nucleotídeos. Isenta em fibras alimentares. 
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Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa protetora. Lata com no 

mínimo 900g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 2 é lata de 800 

gramas, o descritivo do produto pede lata com no mínimo 900 gramas, desta forma o 

produto cotado possui produto à menos do que o descritivo exige. Além disso, ainda 

possui as seguintes divergências em relação ao descritivo: proteína 2,0 g/ 100 ml, 

carboidrato de 7,9 g/ 100 ml (de acordo com as informação nutricional do produto que 

pode ser encontrada na internet). O produto cotado não atende as especificações acima 

negritadas e desta forma a proposta deve ser desclassificada, passando o item à 

próxima colocada empresa SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que 

cotou o Leite Similac 2 da marca Abbott produto que atende a integralidade do descritivo 

previsto no edital. 

ITEM N° 21 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil de partida, em pó, para lactentes de 0 a 6 meses com ferro. Densidade 

calórica: 67kcal/100ml, proteína: 1,4g/100ml e 2,1g/100kcal como fonte 60% proteína 

do soro do leite e 40% caseína, carboidrato: 7,0g/100ml como fonte 100% lactose, 

lipídeos: 3,7g/100ml como fonte 100% gordura vegetal. Acrescida de DHA/ARA 

(11mg/23mg em 100ml – 1:2) e nucleotídeos. Isenta em fibras alimentares. 

Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa protetora. Lata com no 

mínimo 800g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 1 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica: 66 

kcal/100ml, proteína: 1,3g/100ml, carboidrato de 7,3 g/ 100 ml (de acordo com as 

informação nutricional do produto que pode ser encontrada na internet). O produto 
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cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a proposta deve 

ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa SANTA LUCIA 

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Enfamil Premium 1 da marca 

Mead Johnson produto que atende ao descritivo previsto no edital. 

ITEM N° 22 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil de seguimento, em pó, para lactentes a partir dos 6 meses com ferro. 

Densidade calórica: 68kcal/100ml, proteína: 1,8g/100ml e 2,6g/100kcal como fonte 20% 

proteína do soro do leite e 80% caseína, carboidrato: 8,1g/100ml como fonte 53% 

lactose e 47% maltodextrina, lipídeos: 3,1g/100ml como fonte 100% gordura vegetal. 

Acrescida de DHA/ARA (12mg/23mg em 100ml – 1:2) e nucleotídeos. Isenta em fibras 

alimentares. Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa protetora. Lata 

com no mínimo 800g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 2 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: proteína: 2,0g/100ml, 

carboidrato de 7,9 g/ 100 ml (de acordo com as informação nutricional do produto que 

pode ser encontrada na internet). O produto cotado não atende as especificações acima 

negritadas e desta forma a proposta deve ser desclassificada, passando o item à 

próxima colocada empresa SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que 

cotou o Leite Enfamil Premium 2 da marca Mead Johnson produto que atende ao 

descritivo previsto no edital. 

ITEM N° 25 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes de 0 a 12 meses com 

refluxo e/ou regurgitação. Densidade calórica: 68kcal/100ml, proteína: 1,7g/100ml e 

2,5g/100kcal como fonte 20% proteína do soro do leite e 80% caseína, carboidrato: 
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7,4g/100ml como fonte 41% lactose, 34% maltodextrina e 25% amido pré-gelatinizado, 

lipídeos: 3,5g/100ml como fonte 100% gordura vegetal. Acrescida de DHA/ARA 

(11mg/23mg em 100ml – 1:2). Isenta em fibra alimentar. Osmolaridade: 210m0smol/L. 

Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa protetora. Lata com no 

mínimo 800g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil AR possui as seguintes 

divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica é de 67 kcal/100ml, 

carboidrato de 8,1 g/ 100 ml e a osmolaridade é 260m0smol/l (de acordo com as 

informação nutricional do produto que pode ser encontrada na internet). O produto 

cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a proposta deve 

ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa SANTA LUCIA 

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Enfamil AR Premium da 

marca Mead Johnson produto que atende ao descritivo previsto no edital. 

ITEM N° 27 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil para lactentes. Densidade calórica: 67kcal/100ml, proteína: 

1,3g/100ml e 1,9g/100kcal como fonte 100% proteína do soro do leite parcialmente 

hidrolisada, carboidrato: 7,8g/100ml como fonte 100% lactose, lipídeos: 3,4 g/100ml 

como fonte 95% gordura vegetal, 4% gordura láctea e 1% óleo de peixe. Acrescida de 

DHA/ARA (7,8mg/7,8mg em 100ml – 1:1) e nucleotídeos. Isenta em fibra alimentar. 

Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa protetora. Lata com no 

mínimo 400g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil HA possui as seguintes 

divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica é de 65 kcal/100ml, 

proteína de 1,5g/100ml, carboidrato de 7,2 g/ 100 ml e DHA/ARA de 6,4mg/11mg em 

100m (de acordo com as informações nutricionais do produto que pode ser encontrada 
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na internet). O produto cotado não atende as especificações acima negritadas e desta 

forma a proposta deve ser desclassificada, passando o item à próxima colocada 

empresa SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Nan 

HA da marca Nestlé produto que atende ao descritivo previsto no edital. 

ITEM N° 31 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil para recém-nascidos pré-termo ou de baixo peso. Densidade calórica: 

80kcal/100ml, proteína: 2,3g/100ml e 2,9g/100kcal como fonte 70% proteína do soro do 

leite e 30% caseína, carboidrato: 8,5g/100ml como fonte 50% lactose e 50% 

maltodextrina, lipídeos: 4,2g/100ml como fonte 98% gordura vegetal (30% TCM) e 2% 

gordura láctea. Acrescida de DHA/ARA (16mg/16mg em 100ml – 1:1), cálcio 

(122mg/100ml), fósforo (72mg/100ml) e nucleotídeos. Isenta em fibra alimentar. Baixa 

osmolaridade: 237m0smol/L. Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa 

protetora. Lata com no mínimo 400g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil PreProexpert possui a 

seguinte divergência em relação ao descritivo do edital: densidade calórica é de 79 

kcal/100ml, (de acordo com as informações nutricionais do produto que pode ser 

encontrada na proposta de preços da própria empresa Nutriport). O produto cotado não 

atende as especificações acima negritadas e desta forma a proposta deve ser 

desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa SANTA LUCIA 

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Pré Nan da marca Nestlé 

produto que atende ao descritivo previsto no edital. 

ITEM N° 33 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil de partida em pó a base de proteínas lácteas. Densidade calórica: 

81kcal/100ml, proteína: 2,4g/100ml e 3,0g/100kcal como fonte 60% proteína do soro 
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do leite e 40% caseína, carboidrato: 8,9g/100ml como fonte 46% lactose e 54% 

polímeros de glicose, lipídeos: 4,1g/100ml como fonte 100% gordura vegetal (40% 

TCM). Acrescida de DHA/ARA (14mg/28mg em 100ml – 1:2), cálcio (120mg/100ml), 

fósforo (66mg/100ml). Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa 

protetora. Lata com no mínimo 363gr. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 1 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica é de 66 

kcal/100ml, proteína de 1,3g/100ml, carboidrato de 7,3 g/ 100 ml, cálcio 56mg/100ml, 

fósforo 28mg/100ml (de acordo com as informações nutricionais do produto que pode 

ser encontrada na internet). O produto cotado não atende as especificações acima 

negritadas e desta forma a proposta deve ser desclassificada, passando o item à 

próxima colocada empresa SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que 

cotou o Leite Enfamil Pré da marca Mead Johnson produto que atende ao descritivo 

previsto no edital. 

ITEM N° 35 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil, em pó, para recém-nascidos pré-termo. Densidade calórica: 

75kcal/100ml, proteína: 2,1g/100ml e 2,8g/100kcal como fonte 60% proteína do soro do 

leite e 40% caseína, carboidrato: 7,8g/100ml como fonte 65% lactose e 35% polímeros 

de glicose, lipídeos: 4,0g/100ml como fonte 100% gordura vegetal (20% TCM). 

Acrescida de DHA/ARA (13mg/26mg em 100ml – 1:2), cálcio (90mg/100ml), fósforo 

(50mg/100ml) e nucleotídeos. Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa 

protetora. Lata com no mínimo 363g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 1 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica é de 75 
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kcal/100m (de acordo com as informações nutricionais do produto que pode ser 

encontrada na proposta de preços da própria empresa Nutriport). O produto cotado não 

atende as especificações acima negritadas e desta forma a proposta deve ser 

desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa SANTA LUCIA 

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Enfamil Enfacare da marca 

Mead Johnson produto que atende ao descritivo previsto no edital. 

ITEM N° 37 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil em pó, para lactentes de partida de 0 a 6 meses. Densidade calórica: 

67kcal/100ml, proteína: 1,3g/100ml e 1,9g/100kcal como fonte 100% proteína do soro 

do leite parcialmente hidrolisada, carboidrato: 7,9g/100ml como fonte 100% lactose, 

lipídeos: 3,4g/100ml como fonte 95% gordura vegetal, 4% gordura láctea e 1% óleo de 

peixe. Acrescida de nucleotídeos, DHA/ARA (7,9mg/7,9mg em 100ml – 1:1), ferro 

(1,0mg/100ml), vitaminas, minerais e oligoelementos. Apresentação: lata e lacre interno 

em alumínio com tampa protetora. Lata com no mínimo 400g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 1 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica é de 66 

kcal/100ml, carboidrato é de 7,3/100ml, DHA/ARA é 7,0mg/12mg em 100 ml e ferro é de 

0,83 mg/100ml (de acordo com as informações nutricionais do produto que pode ser 

encontrada na proposta de preços da própria empresa Nutriport e na internet). O produto 

cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a proposta deve 

ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa SANTA LUCIA 

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Nan Supreme 1 da marca 

Nestlé produto que atende ao descritivo previsto no edital. 
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ITEM N° 38 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil em pó, de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância a 

partir do 6° mês. Densidade calórica: 67kcal/100ml, proteína: 1,5g/100ml e 

2,2g/100kcal como fonte 100% proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada, 

carboidrato: 8,3g/100ml como fonte 100% lactose, lipídeos: 3,1g/100ml como fonte 

95% gordura vegetal, 4% gordura láctea e 1% óleo de peixe. Acrescida de nucleotídeos, 

DHA/ARA (7,8mg/7,8mg em 100ml – 1:1), ferro (0,72mg/100ml), vitaminas, minerais e 

oligoelementos. Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa protetora. 

Lata com no mínimo 800g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 2 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica é de 68 

kcal/100ml, proteína 2,0g/ 100ml, carboidrato é de 7,9g/100ml, DHA/ARA é 0,006 g/mg 

0,006g em 100 ml e ferro é de 1,2 mg/100ml (de acordo com a informação nutricional do 

produto que pode ser encontrada na proposta de preços da própria empresa Nutriport e 

na internet). O produto cotado não atende as especificações acima negritadas e desta 

forma a proposta deve ser desclassificada, passando o item à próxima colocada 

empresa SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Nan 

Supreme 2 da marca Nestlé produto que atende ao descritivo previsto no edital. 

 

ITEM N° 39 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil em pó, de partida para lactentes e de seguimento para lactentes com 

proteína parcialmente hidrolisada. Densidade calórica: 68kcal/100ml, proteína: 

1,6g/100ml e 2,4g/100kcal como fonte 100% proteína do soro do leite parcialmente 

hidrolisada, carboidrato: 7,1g/100ml como fonte 50% lactose e 50% maltodextrina, 

lipídeos: 3,7g/100ml como fonte 100% gordura vegetal. Acrescida de DHA/ARA 
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(7mg/14mg em 100ml – 1:2), isento de fibra alimentar. Contém lactose. Apresentação: 

lata e lacre interno em alumínio com tampa protetora. Lata com no mínimo 360g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 1 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica é de 66 

kcal/100ml, proteína 1,3g/ 100ml, carboidrato é de 7,,3g/100ml, DHA/ARA é 7mg/ 12mg 

em 100 ml (de acordo com as informações nutricionais do produto que pode ser 

encontrada na proposta de preços da própria empresa Nutriport e na internet). O produto 

cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a proposta deve 

ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa SANTA LUCIA 

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Similac sensitive da marca 

Abbott produto que atende ao descritivo previsto no edital. 

 

ITEM N° 40 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil em pó, de partida para lactentes com proteína parcialmente hidrolisada. 

Densidade calórica: 68kcal/100ml, proteína: 1,6g/100ml e 2,3g/100kcal como fonte 

60% proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada e 40% caseína, carboidrato: 

7,3g/100ml como fonte 20% lactose e 80% maltodextrina, lipídeos: 3,6g/100ml como 

fonte 100% gordura vegetal. Acrescida de DHA/ARA (12mg/23mg em 100ml – 1:2), 

isento de fibra alimentar. Contém lactose. Apresentação: lata e lacre interno em alumínio 

com tampa protetora. Lata com no mínimo 800g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Aptamil Premium 1 possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo do edital: densidade calórica é de 66 

kcal/100ml, proteína 1,3g/ 100ml,  DHA/ARA é 7mg/ 12mg em 100 ml (de acordo com as 

informações nutricionais do produto que pode ser encontrada na proposta de preços da 

própria empresa Nutriport e na internet). O produto cotado não atende as especificações 

acima negritadas e desta forma a proposta deve ser desclassificada, passando o item à 
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próxima colocada empresa SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que 

cotou o Leite Gentlease da marca Mead Johnson produto que atende ao descritivo 

previsto no edital. 

 

ITEM N° 44 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil em pó, para lactentes e de seguimento para lactentes com Alergia ao 

Leite de Vaca (ALV) e com restrição à lactose, à base de proteína extensamente 

hidrolisada. Densidade calórica: 69kcal/100ml, proteína: 1,9g/100ml e 2,8g/100kcal 

como fonte 100% proteína do soro do leite extensamente hidrolisada (50% di e 

tripeptídeos e 50% aminoácidos livres), carboidrato: 7,0g/100ml como fonte 85% 

maltodextrina e 15% amido, lipídeos: 3,8g/100ml como fonte 100% gordura vegetal (55% 

TCM). Acrescida de DHA/ARA (12mg/23mg em 100ml – 1:2). Isenta em fibra 

alimentar e lactose. Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa protetora. 

Lata com no mínimo 454g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Pregomin Pepti é lata de 400 gramas, 

o descritivo do produto pede lata com no mínimo 454 gramas, desta forma o produto 

cotado possui produto à menos do que o descritivo exige. Além disso, ainda possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo: densidade calórica de 66kcal/100ml,  

proteína 1,8 g/ 100 ml, carboidrato de 6,8 g/ 100 ml, acrescida de DHA/ARA 

(7,0mg/7,0mg em 100ml (de acordo com as as informações nutricionais do produto que 

pode ser encontrada na proposta de preços da empresa Nutriport e internet). O produto 

cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a proposta deve 

ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa SANTA LUCIA 

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Pregestimil da marca Mead 

Johnson produto que atende a integralidade do descritivo previsto no edital. 
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ITEM N° 45 (DESCRITIVO DO EDITAL) 

Fórmula infantil em pó, para lactentes e de seguimento para lactentes com Alergia ao 

Leite de Vaca (ALV) e com restrição à lactose, à base de proteína extensamente 

hidrolisada. Densidade calórica: 68kcal/100ml, proteína: 1,9g/100ml e 2,8g/100kcal 

como fonte 100% proteína do soro do leite extensamente hidrolisada (50% di e 

tripeptídeos e 50% aminoácidos livres), carboidrato: 7,0g/100ml como fonte 86% 

maltodextrina e 14% amido, lipídeos: 3,6g/100ml como fonte 100% gordura vegetal. 

Acrescida de DHA/ARA (12mg/23mg em 100ml – 1:2). Isenta em fibra alimentar e 

lactose. Apresentação: lata e lacre interno em alumínio com tampa protetora. Lata com 

no mínimo 454g. 

O produto ofertado pela empresa Nutriport o leite Pregomin Pepti é lata de 400 gramas, 

o descritivo do produto pede lata com no mínimo 454 gramas, desta forma o produto 

cotado possui produto à menos do que o descritivo exige. Além disso, ainda possui as 

seguintes divergências em relação ao descritivo: densidade calórica de 66kcal/100ml,  

proteína 1,8 g/ 100 ml, carboidrato de 6,8 g/ 100 ml, acrescida de DHA/ARA 

(7,0mg/7,0mg em 100ml (de acordo com as as informações nutricionais do produto que 

pode ser encontrada na proposta de preços da empresa Nutriport e internet). O produto 

cotado não atende as especificações acima negritadas e desta forma a proposta deve 

ser desclassificada, passando o item à próxima colocada empresa SANTA LUCIA 

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME que cotou o Leite Nutramigen da marca Mead 

Johnson produto que atende a integralidade do descritivo previsto no edital. 

 

Diante do exposto, requeremos que: 

 

A) O recurso seja conhecido por ser tempestivo e seja provido no intuito de 

desclassificar a proposta da empresa Nutriport em relação aos itens 01, 04, 05, 
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06, 07, 08, 09, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 44 e 45 

uma vez que a empresa cotou produtos com especificações técnica diversas das 

presentes nos descritivos do edital conforme foi demonstrado de forma individual 

para cada item as divergências entre os produtos cotados e as especificações 

técnicas que estavam presentes no edital. Desta forma com a desclassificação da 

empresa Nutriport para os itens já expostos anteriormente, que os itens passem 

para a empresa que cotou os produtos de forma correta com as especificações 

técnicas, isto é, a empresa SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 

ME. 

 

CHAPECÓ – SC, 31 DE JULHO DE 2018. 

 

 

 

______________________________ 

SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME 

CNPJ: 21.536.580/0001-06 

GABRIELLI MOHR DUTRA 
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