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                A Empresa MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, vem através de seu setor de 

licitações, motivada pelo interesse em participar do certame, solicitar esclarecimento referente 

a exigência do edital, vejamos: 

 
A solicitante possui interesse em participar do Certame, todavia, ao analisarmos as 

informações do Edital, contidas no descritivo, verificamos que possuímos produtos que podem 

atender às exigências do descritivo, porém há algumas ressalvas. Os itens referentes ao edital, 

quanto ao seus dizeres, encontram-se de maneira clara e objetiva, mas algumas características 

do descritivo podem ser revistas afim de uma maior abrangência de produtos, contribuindo para 

uma maior competitividade dentro do certame. 

  De acordo com os itens 03, 14 e 15 solicita-se produto isento de lactose. Os produtos a 

serem cotados, Diben e Fresubin Energy é  clinicamente isento de lactose. Isso significa que a 

possível lactose presente na composição é residual e, associada ao conteúdo proteico, proteína 

animal (caseinato e soro do leite). Quando utilizamos essas proteínas, fica impossível ter uma 

dieta com “Zero” lactose, pois esses ingredientes proteicos possuem resíduos de lactose na sua 

composição. Mas é importante reforçar que a quantidade é mínima e muito abaixo do tolerável 

pelos pacientes com intolerância à lactose, que é de 6 a 12g/dia, conforme recomendado pelo 

EFSA (Autoridade Europeia em Segurança Alimentar).  

Abaixo as respectivas quantidades de lactose do produto : 

Diben (1g de lactose em 1000ml) 

Fresubin Energy (1,005g de lactose em 1000ml). 

 

         Segundo o edital, solicita-se no item 23 módulo nutricional - Identificação: proteína; 

Composição: 100% caseinato de cálcio e/ou sódio. O produto a ser cotado, Whey Protein 

Isolate, é composto por proteína 100% isolada do soro do leite, considerado uma fonte proteica 

de alto valor biológico, proporcionando alta digestibilidade e rápida absorção. 

 

 

             Já nos itens 12 e 13 solicita-se dieta normocalórica com densidade energética de 1.2 

kcal/ml. O produto a ser cotado, Fresubin Original, possue densidade energética de 1.0kcal/ml 

e, segundo a RDC 21 de 13 de maio de 2015 fórmulas com densidade energética maior ou igual 

a 0,9kcal/ml e menor ou igual a 1.2kcal/mal são consideradas fórmulas com densidade 

energética normal, ou seja, normocalóricas, como mostra anexo 1. 
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          Os produtos a serem cotados 03, 04, 05, 06, 12, 13, 14 e 15  apresentam embalagem EASY 

BAG também com conteúdo de 1000ml adaptável para sistema aberto com uso de um bico 

dosador/fracionador, que acoplado a embalagem permite o fracionamento da dieta diminuindo 

o risco de contaminação microbiológica. SEM GERAR ônus para o município, sendo o mesmo 

BONIFICADO, sem causar riscos para os pacientes como mostra o anexo 2. 

             

 

 

 

 

 

 

Anexo  1 – Uso do fracionador de 1 a 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2- Classificação da dieta quanto sua quantidade de energia (densidade calórica) 

 



 

Fonte: RDC 21 13 de maio de 2015 

 

 

 

Solicito, em tempo, confirmação de que serão aceitos os produtos no instrumento 

licitatório, considerando que no descritivo não consta direcionamento de marca. 
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