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DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 
O pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 002/2022, no 

uso de suas atribuições que lhes confere o inciso IV do art. 3º da Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, ADJUDICA o objeto do Processo Licitatório nº 064/2022, 

Modalidade Pregão, na forma que segue: 

 
 

DADOS DA EMPRESA 
 

ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME 

CNPJ: 11.453.723/0001-62 Telefone: (31) 3018-2034 

Endereço: RUA LEIRIA, 539 - SAO FRANCISCO - BELO HORIZONTE/MG 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

00004 

SUPLEMENTO ORAL HIPERCALÓRICO 
E NORMOPROTEICO 
suplemento nutricional em pó, acondicionadas 
em latas de 400 gramas. deverá apresentar 
embalagens íntegras, sem vestígios de 

violação ou qualquer dano que incapacite o uso 
do suplemento. a lista 

de ingredientes deverá conter: maltodextrina, 
óleo de girassol, 

proteína isolada do soro do leite de vaca, 
sacarose, caseinato de 
potássio obtido do leite de vaca, óleo de 
canola, hidróxido de sódio, ácido cítrico, 
hidróxido de potássio, fosfato de sódio, 
bitartarato de 

colina, cloreto de cálcio, carbonato de cálcio, 
cloreto de magnésio, 

vitamina c, taurina, l-carnitina, sulfato ferroso, 
vitamina e, sulfato de 

zinco, vitamina a, niacina, pantotenato de 
cálcio, vitamina d, sulfato 
de manganês, vitamina b6, sulfato de cobre, 
vitamina b1, vitamina b2, ácido fólico, iodeto de 
potássio, selenito de sódio, cloreto de 

cromo, molibdato de sódio, vitamina k, biotina, 
vitamina b12, 

emulsificante lecitina de soja e aromatizante. 
contém derivados de 

soja e leite. não deverá conter glúten. validade 
mínima de 6 meses. 

PRODIET 

UN 400,00 30,00 12.000,00 

00005 

FÓRMULA INFANTIL PARA 
LACTENTES COM MAIS DE 6 MESES 
fórmula láctea infantil, para lactentes de com 
mais de 6 meses. com prebióticos, dha e ara e 
nucleotídeos, isento de glúten. 

acondicionados em latas de 800 gramas, 
lacradas, sem sinais de 

violação ou quaisquer características que 
lesionem a integridade do 

UN 100,00 24,00 2.400,00 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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produto. lista de ingredientes deve conter: soro 
de leite 
desmineralizado, lactose, oleína de palma, leite 
desnatado*, maltodextrina, óleo de palmiste, 
galactooligossacarídeos, óleo de 

canola com baixo teor erúcico, sais minerais 
(citrato de cálcio, fosfato 

de potássio dibásico, fosfato de sódio dibásico, 
fosfato de cálcio 

dibásico, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, 
cloreto de potássio, 

sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 
cobre, iodeto de potássio 
e selenato de sódio), óleo de milho, 
frutoolissacarídeos, óleo de peixe, 

vitaminas (l-ascorbato de sódio, acetato de dl-
alfa-tocoferila, 

d-pantotenato de cálcio, nicotinamida, tiamina 
mononitrato, acetato de 

retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, 
ácido n-pteroil-l-glutâmico, 
filoquinona, d-biotina, colecalciferol e 
cianocobalamina), óleo de mortierella alpina, l-
fenilalanina, l-histidina, nucleotídeos (citidina 

5-monofosfato, sal dissódico de uridina 5 
monofosfato, adenosina 

5-monofosfato e sal dissódico de guanosina 5-
monofosfato), 

emulsificante lecitina de soja e reguladores de 
acidez ácido cítrico e 

hidróxido de potássio. validade mínima de 6 
meses. NESTLE 

00007 

FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 12 MESES 
SEM LACTOSE 

Fórmula infantil sem lactose, para bebês de 0 a 
12 meses de vida, indicada para lactentes com 
necessidade de dieta específica, como 

intolerância à lactose. fórmula fonte de 
nucleotídeos e ácidos graxos, 

como dha e ara. acondicionados em latas com 
400 g, lacradas, sem 

sinais de violação ou sujidades que impeçam o 
uso do conteúdo. lista 
de ingredientes deverá conter: maltodextrina, 
oleína de palma, proteína do soro de leite, óleo 
de canola com baixo teor erúcico, óleo 

de coco, caseína ácida, minerais (citrato de 
cálcio, cloreto de 

potássio, cloreto de magnésio, hidróxido de 
potássio, fosfato de sódio 

monobásico, fosfato de cálcio tribásico, fosfato 
de potássio 
monobásico, hidróxido de sódio, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de 
manganês ii, iodeto de potássio, selenato 

de sódio), óleo de girassol, vitaminas (l-
ascorbato de sódio, bitartarato 

de colina, mio-inositol, nicotinamida, d-
pantotenato de cálcio, acetato 

de dla-tocoferila, tiamina mononitrato, acetato 
de retinila, riboflavina, 

cloridrato de piridoxina, ácidon-pteroil-l-
glutâmico, filoquinona, 
d-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), óleo 
de crypthecodinium 

cohnii, óleo de mortierella alpina, nucleotídeos 
(citidina 5-monofosfato, 

UN 70,00 32,00 2.240,00 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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sal dissódico de uridina5-monofosfato, 
adenosina 5-monofosfato, sal 

dissódico de guanosina 5- monofosfato), l-
carnitina, emulsificante 

lecitina de soja e reguladores de acidez ácido 
cítrico e hidróxido de cálcio. vencimento mínimo 
de 6 meses. NESTLE 

00011 

DIETA EM PÓ NORMOCALÓRICA E 
NORMOPROTEICA, QUE PODE SER 
ADMINISTRADA DE FORMA ENTERAL 
OU ORAL 
acondicionada em latas/potes de 800 gramas, 
com densidade calórica 

de 1.0 kcal/ml, livre de umidade e quaisquer 
outras características que impossibilitem o uso 
do produto. a lista de ingredientes deverá 
conter: maltodextrina, óleo de soja, proteína 
isolada de soja, caseinato de cálcio, proteína 
isolada do soro do leite, citrato de sódio, cloreto 
de potássio, fosfato de cálcio, carbonato de 
magnésio, citrato de colina, citrato de potássio, 
fosfato de potássio, ascorbato de sódio, zinco 
gluconato, gluconato ferroso, acetato de alfa-
tocoferol, betacaroteno, 

selenito de sódio, fitomenadiona, palmitato de 
retinila, nicotinamida, molibdato de sódio, 
pantotenato de cálcio, vitamina d3, sulfato de 
manganês, sulfato de cobre,cloreto de cromo, 
cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, 
riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, ácido 
fólico, biotina, antiumectante, dióxido de silício, 
edulcorante artificial sucralose. isento de glúten 
e lactose. validade mínima de 6 meses. 

PRODIET 

UN 600,00 56,00 33.600,00 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 50.240,00 

 
 

LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA 

CNPJ: 40.021.146/0001-38 Telefone: (35) 99963-9111 

Endereço: AVENIDA ALBERTO DE BARROS COBRA, 310 - JARDIM ALVORADA - 
POUSO ALEGRE/MG 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

00003 

SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ 
PARA DIABÉTICOS 
suplemento em pó nutricionalmente para 
auxílio no controle da glicemia, com 
formulação normocalórica e hiperproteica, 
e densidade 

de 1.0 kcal/ml. não deverá conter traços de 
ruptura dos lacres, 

violação na embalagem, ou qualquer outra 
característica que acometa 

a usabilidade do produto. acondicionado em 
latas de 400 gramas, com 
distribuição calórica de 20% de proteínas 
(caseinato de cálcio), 46% de carboidrato 
(polissacarídeo de soja, frutose, 
maltodextrina e 

maltitol), 34% de lipídios (óleo de soja e óleo 
de girassol de alto teor 

oleico). deverá ser fontes de fibras 
(polissacarídeos e fos). validade 

UN 200,00 66,89 13.378,0000 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br
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mínima de 6 meses. DIASIP 

00006 

FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL PARA 
LACTENTES DE 0 A 6 MESES  

fórmula infantil, para lactentes de 0 a 6 meses, 
rico em prebióticos 
(fos/gos), fonte de dha e ara, e 
nucleotídeos. acondicionados em latas de 
800 gramas, lacradas, sem sinais de 
violação, ou quaisquer 

outras características que inviabilizem o uso 
do produto. lista de 

ingredientes deverá conter: proteína do soro 
de leite, óleos vegetais 

(óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, 
óleo de girassol, 
lactose, leite desnatado em pó, galacto-
oligossacarídeo, maltodextrina, 
frutooligosacarídeos, carbonato de cálcio, 
mortierella 

alpina, óleo de peixe, cloreto de potássio, 
citrato de potássio, 

caseinato de cálcio,l- ascorbato de sódio, 
ácido l-ascórbico, carbonato 

de magnésio, taurina, cloreto de colina, fosfato 
de potássio dibásico, 
sulfato ferroso , l-triptofano, dissódico 
de uridina 5- monofosfato, citidina 5-
monofosfato, sulfato de zinco, mio- 
inositol, fosfato de 

cálcio tribásico, adenosina 5-monofosfato, sal 
dissódico de inosina 

5-monofosfato, acetato de dl- alfatocoferila, 
nicotinamida, sal 

dissódico de guanosina 5-monofosfato, 
gluconato cúprico, 
dpantotenato de cálcio, palmitato de 
ascorbila, dl- alfa tocoferol, cloridrato 
de cloreto de tiamina, acetato de 
retinila, cloridrato de 

piridixina, ácido n- pteroil-l-glutâmico, iodato de 
potássio, sulfato de 

manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, 
colecalciferol, d-biotina, 

cianocobalamina, emulsificantes mono e 
doglicerídeos de áicido 

graxos e lecitina e antioxidante mistura 
concentrada de tocoferóis. data de 
vencimento mínima de 6 meses. 
APTAMIL 

UN 100,00 25,00 2.500,0000 

00008 

FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE E 
À BASE DE AMINOÁCIDOS 
LIVRES - fórmula infantil indicada para 
lactentes de primeira infância 

(0 a 12 meses), com intolerância ou alergia ao 
leite de vaca, lactose e 

aminoácidos livres. as embalagens deverão 
conter 400 gramas, 

íntegras e sem sinais de violação. a lista de 
ingredientes deverá 
conter: xarope de glicose, óleos vegetais 
refinados (óleo de girassol, triglicerídeos 
de cadeia média (óleo de coco e/ou 
palmiste) e óleo de 

canola), fosfato de cálcio dibásico, l-arginina, l-
aspartato*, l-leucina*, 

citrato tripotássico, acetato de l-lisina*, l-
glutamina*, l-prolina*, 

UN 70,00 152,60 10.682,0000 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br
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l-valina*, glicina*, lisoleucina*, l-treonina*, l-
fenilalanina*, l-tirosina*, 
l-serina*, l-histidina*, lalanina*, cloreto de 
sódio, l-cistina*, cloreto de magnésio, l-
triptofano*, bitartarato de colina, l-
metionina*, citrato de 

cálcio, l-aspartato de magnésio, óleo de 
mortierella alpina, óleo de 

crypthecodinium cohnii, inositol, vitamina c, 
taurina, sulfato ferroso, 

sulfato de zinco, lcarnitina, sal dissódico de 
uridina 5-monofosfato, 

citidina 5-monofosfato, niacina, sal dissódico 
de inosina 
5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato, 
pantotenato de cálcio, 

vitamina e, sal dissódico de guanosina 5-
monofosfato, sulfato de 

manganês, vitamina b1 e b6, sulfato de cobre, 
vitamina b2 e a, iodeto 

de potássio, ácido fólico, cloreto de cromo, 
vitamina k, selenito de 
sódio, molibdato de sódio, biotina, 
vitaminas d e b12, emulsificante ésteres de 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos 
com ácido cítrico e 

antioxidante mistura concentrada de 
tocoferóis. vencimento mínimo 

de 6 meses. NEOCATE 

00009 

FÓRMULA INFANTIL COM PROTEÍNA 
EXTENSAMENTE HIDROLISADA E 
RESTRIÇÃO DE LACTOSE 

 fórmula infantil para 

lactentes e de seguimento para lactentes 
destinada a necessidades 
dietoterápicas específicas com proteína 
extensamente hidrolisada e com restrição 
de lactose. acondicionado em 
embalagens de 400 

gramas, íntegras, sem nenhum sinal de 
violação ou quaisquer outras 

características que inviabilizem o uso do 
produto. a lista de ingredientes deverá conter: 
xarope de glicose, proteína extensamente 
hidrolisada de soro de leite, triglicerídeos de 
cadeia média, óleos vegetais (colza, girassol, 
palma), fosfato tricálcico, fosfato 

dihidrogenio de potássio, cloreto de potássio, 
carbonato de cálcio, óleo 

de peixe, óleo de mortiarella alpina, cloreto de 
colina, vitamina c, cloreto de sódio, cloreto de 
magnésio, taurina, inositol, sulfato ferroso, 
vitamina e, sulfato de zinco, l-carnitina, 
nucleotídeos (uridina, citidina, adenosina, 
inosina, guanosina), niacina, d-pantotenato de 
cálcio, biotina, sulfato cúprico, ácido fólico, 
sulfato de manganês, vitamina a, vitamina b2, 
vitamina b12, vitamina b1, vitamina d, 

vitamina b6, iodeto de potássio, vitamina k, 
selenito de sódio, emulsificante mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos. vencimento 
mínimo de 6 meses. PREGOMIN PEPTI 

UN 70,00 100,00 7.000,0000 

00010 

FÓRMULA INFANTIL À BASE DE SOJA 
fórmula infantil para lactentes e de seguimento 
para lactentes à base de soja. 

acondicionados em embalagens de 800 
gramas, íntegras, sem sinais de violação ou 

UN 70,00 38,00 2.660,00 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br


 

  

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

quaisquer outras características que 
inviabilizem o uso. a lista de ingredientes deve 
conter: maltodextrina, proteína isolada de soja, 
oleína de palma, óleo de soja, óleo de coco, 
minerais (fosfato de cálcio, citrato de cálcio, 
cloreto de potássio, fosfato de magnésio 
dibásico, citrato de potássio, cloreto de sódio, 
sulfato de 

zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre e iodeto 
de potássio), óleo de cártamo, vitaminas 
(lascorbato de sódio, cloreto de colina, acetato 
de dl a-tocoferila, nicotinamida, d-pantotenato 
de cálcio, riboflavina, acetato de retinila, 
cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, 
ácido npteroil- l-glutâmico, filoquinona, d-
biotina, colecalciferol e cianocobalamina), l-
metionina, óleo de , óleo de crypthecodinium 

cohnii, mortierella alpina, óleo de girassol, 
lecitina de soja, taurina, l-carnitina e regulador 
de acidez hidróxido de potássio. vencimento 
mínimo de 6 meses. APTAMIL 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 36.220,00 

 
 

EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 

CNPJ: 45.439.231/0001-34 Telefone: (35) 3291-9084 

Endereço: RUA CORONEL PEDRO CORREA, 769 - CENTRO – ALFENAS/MG 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

00001 

DIETA ENTERAL LÍQUIDA 
POLIMÉRICA HIPERCALÓRICA E 
NORMOPROTEICA 
dieta enteral líquida polimérica, com 
formulação calórica de 1.5 kcal/ml, em 
embalagem easybag com 1000 ml, de 

sabor neutro. composição nutricional deverá 
conter: distribuição 

calórica de 15% de proteína (caseinato e 
proteína isolada de soja), 

50% de carboidrato (maltodextrina) e 35% de 
lipídio (óleo de canola, 

óleo de girassol de alto teor oléico e óleo de 
peixe com alto teor de ômega 3 epa e dha). 
com adição de fibras solúveis e insolúveis e 

isenta de sacarose, glúten. validade mínima de 
6 meses. NESTLE 

UN 850,00 23,36 19.856,00 

00002 

DIETA ENTERAL LÍQUIDA 
POLIMÉRICA NORMOCALÓRICA- E 
HIPERPROTEICA 
dieta enteral líquida polimérica, com 
formulação 

calórica de 1.2 kcal/ml, em embalagem 
easybag com 1000 ml, de 

sabor neutro, com adição de fibra. composição 
nutricional deverá 

conter: distribuição calórica de 20% de 
proteína (caseinato), 50% de carboidrato 
(maltodextrina) e 30% de lipídio (óleo de 
canola, óleo de 

girassol de alto teor oléico e óleo de peixe com 
alto teor de ômega 3 

epa e dha). com adição de fibras solúveis e 
insolúveis e isenta de 

sacarose, glúten. validade mínima de 6 meses. 

UN 850,00 14,85 16.622,50 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br
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NESTLE 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 32.478,50 

 
 

Cordisburgo, 14 de setembro de 2022 
 
 
 

 
 
 

LUCAS GUSTAVO CARVALHO DA SILVA 
Pregoeiro 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 

O Prefeito do Município de Cordisburgo, no uso de suas atribuições legais, de 

conformidade com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93, HOMOLOGA o 

Processo Licitatório nº 064/2022, Modalidade Pregão, destacando os vencedores do 

certame na forma que segue: 

 

DADOS DA EMPRESA 
 

 

ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME 

CNPJ: 11.453.723/0001-62 Telefone: (31) 3018-2034 

Endereço: RUA LEIRIA, 539 - SAO FRANCISCO - BELO HORIZONTE/MG 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

00004 

SUPLEMENTO ORAL HIPERCALÓRICO 
E NORMOPROTEICO 
suplemento nutricional em pó, acondicionadas 
em latas de 400 gramas. deverá apresentar 
embalagens íntegras, sem vestígios de 

violação ou qualquer dano que incapacite o uso 
do suplemento. a lista 

de ingredientes deverá conter: maltodextrina, 
óleo de girassol, 

proteína isolada do soro do leite de vaca, 
sacarose, caseinato de 
potássio obtido do leite de vaca, óleo de 
canola, hidróxido de sódio, ácido cítrico, 
hidróxido de potássio, fosfato de sódio, 
bitartarato de 

colina, cloreto de cálcio, carbonato de cálcio, 
cloreto de magnésio, 

vitamina c, taurina, l-carnitina, sulfato ferroso, 
vitamina e, sulfato de 

zinco, vitamina a, niacina, pantotenato de 
cálcio, vitamina d, sulfato 
de manganês, vitamina b6, sulfato de cobre, 
vitamina b1, vitamina b2, ácido fólico, iodeto de 
potássio, selenito de sódio, cloreto de 

cromo, molibdato de sódio, vitamina k, biotina, 
vitamina b12, 

emulsificante lecitina de soja e aromatizante. 
contém derivados de 

soja e leite. não deverá conter glúten. validade 
mínima de 6 meses. 

PRODIET 

UN 400,00 30,00 12.000,00 

00005 

FÓRMULA INFANTIL PARA 
LACTENTES COM MAIS DE 6 MESES 
fórmula láctea infantil, para lactentes de com 
mais de 6 meses. com prebióticos, dha e ara e 
nucleotídeos, isento de glúten. 

acondicionados em latas de 800 gramas, 
lacradas, sem sinais de 

violação ou quaisquer características que 

UN 100,00 24,00 2.400,00 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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lesionem a integridade do 

produto. lista de ingredientes deve conter: soro 
de leite 
desmineralizado, lactose, oleína de palma, leite 
desnatado*, maltodextrina, óleo de palmiste, 
galactooligossacarídeos, óleo de 

canola com baixo teor erúcico, sais minerais 
(citrato de cálcio, fosfato 

de potássio dibásico, fosfato de sódio dibásico, 
fosfato de cálcio 

dibásico, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, 
cloreto de potássio, 

sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 
cobre, iodeto de potássio 
e selenato de sódio), óleo de milho, 
frutoolissacarídeos, óleo de peixe, 

vitaminas (l-ascorbato de sódio, acetato de dl-
alfa-tocoferila, 

d-pantotenato de cálcio, nicotinamida, tiamina 
mononitrato, acetato de 

retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, 
ácido n-pteroil-l-glutâmico, 
filoquinona, d-biotina, colecalciferol e 
cianocobalamina), óleo de mortierella alpina, l-
fenilalanina, l-histidina, nucleotídeos (citidina 

5-monofosfato, sal dissódico de uridina 5 
monofosfato, adenosina 

5-monofosfato e sal dissódico de guanosina 5-
monofosfato), 

emulsificante lecitina de soja e reguladores de 
acidez ácido cítrico e 

hidróxido de potássio. validade mínima de 6 
meses. NESTLE 

00007 

FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 12 MESES 
SEM LACTOSE 

Fórmula infantil sem lactose, para bebês de 0 a 
12 meses de vida, indicada para lactentes com 
necessidade de dieta específica, como 

intolerância à lactose. fórmula fonte de 
nucleotídeos e ácidos graxos, 

como dha e ara. acondicionados em latas com 
400 g, lacradas, sem 

sinais de violação ou sujidades que impeçam o 
uso do conteúdo. lista 
de ingredientes deverá conter: maltodextrina, 
oleína de palma, proteína do soro de leite, óleo 
de canola com baixo teor erúcico, óleo 

de coco, caseína ácida, minerais (citrato de 
cálcio, cloreto de 

potássio, cloreto de magnésio, hidróxido de 
potássio, fosfato de sódio 

monobásico, fosfato de cálcio tribásico, fosfato 
de potássio 
monobásico, hidróxido de sódio, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de 
manganês ii, iodeto de potássio, selenato 

de sódio), óleo de girassol, vitaminas (l-
ascorbato de sódio, bitartarato 

de colina, mio-inositol, nicotinamida, d-
pantotenato de cálcio, acetato 

de dla-tocoferila, tiamina mononitrato, acetato 
de retinila, riboflavina, 

cloridrato de piridoxina, ácidon-pteroil-l-
glutâmico, filoquinona, 
d-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), óleo 
de crypthecodinium 

cohnii, óleo de mortierella alpina, nucleotídeos 

UN 70,00 32,00 2.240,00 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br
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(citidina 5-monofosfato, 

sal dissódico de uridina5-monofosfato, 
adenosina 5-monofosfato, sal 

dissódico de guanosina 5- monofosfato), l-
carnitina, emulsificante 

lecitina de soja e reguladores de acidez ácido 
cítrico e hidróxido de cálcio. vencimento mínimo 
de 6 meses. NESTLE 

00011 

DIETA EM PÓ NORMOCALÓRICA E 
NORMOPROTEICA, QUE PODE SER 
ADMINISTRADA DE FORMA ENTERAL 
OU ORAL 
acondicionada em latas/potes de 800 gramas, 
com densidade calórica 

de 1.0 kcal/ml, livre de umidade e quaisquer 
outras características que impossibilitem o uso 
do produto. a lista de ingredientes deverá 
conter: maltodextrina, óleo de soja, proteína 
isolada de soja, caseinato de cálcio, proteína 
isolada do soro do leite, citrato de sódio, cloreto 
de potássio, fosfato de cálcio, carbonato de 
magnésio, citrato de colina, citrato de potássio, 
fosfato de potássio, ascorbato de sódio, zinco 
gluconato, gluconato ferroso, acetato de alfa-
tocoferol, betacaroteno, 

selenito de sódio, fitomenadiona, palmitato de 
retinila, nicotinamida, molibdato de sódio, 
pantotenato de cálcio, vitamina d3, sulfato de 
manganês, sulfato de cobre,cloreto de cromo, 
cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, 
riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, ácido 
fólico, biotina, antiumectante, dióxido de silício, 
edulcorante artificial sucralose. isento de glúten 
e lactose. validade mínima de 6 meses. 

PRODIET 

UN 600,00 56,00 33.600,00 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 50.240,00 

 
 

LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA 

CNPJ: 40.021.146/0001-38 Telefone: (35) 99963-9111 

Endereço: AVENIDA ALBERTO DE BARROS COBRA, 310 - JARDIM ALVORADA - 
POUSO ALEGRE/MG 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

00003 

SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ 
PARA DIABÉTICOS 
suplemento em pó nutricionalmente para 
auxílio no controle da glicemia, com 
formulação normocalórica e hiperproteica, 
e densidade 

de 1.0 kcal/ml. não deverá conter traços de 
ruptura dos lacres, 

violação na embalagem, ou qualquer outra 
característica que acometa 

a usabilidade do produto. acondicionado em 
latas de 400 gramas, com 
distribuição calórica de 20% de proteínas 
(caseinato de cálcio), 46% de carboidrato 
(polissacarídeo de soja, frutose, 
maltodextrina e 

maltitol), 34% de lipídios (óleo de soja e óleo 
de girassol de alto teor 

oleico). deverá ser fontes de fibras 

UN 200,00 66,89 13.378,0000 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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(polissacarídeos e fos). validade 

mínima de 6 meses. DIASIP 

00006 

FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL PARA 
LACTENTES DE 0 A 6 MESES  
fórmula infantil, para lactentes de 0 a 6 meses, 
rico em prebióticos 
(fos/gos), fonte de dha e ara, e 
nucleotídeos. acondicionados em latas de 
800 gramas, lacradas, sem sinais de 
violação, ou quaisquer 

outras características que inviabilizem o uso 
do produto. lista de 

ingredientes deverá conter: proteína do soro 
de leite, óleos vegetais 

(óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, 
óleo de girassol, 
lactose, leite desnatado em pó, galacto-
oligossacarídeo, maltodextrina, 
frutooligosacarídeos, carbonato de cálcio, 
mortierella 

alpina, óleo de peixe, cloreto de potássio, 
citrato de potássio, 

caseinato de cálcio,l- ascorbato de sódio, 
ácido l-ascórbico, carbonato 

de magnésio, taurina, cloreto de colina, fosfato 
de potássio dibásico, 
sulfato ferroso , l-triptofano, dissódico 
de uridina 5- monofosfato, citidina 5-
monofosfato, sulfato de zinco, mio- 
inositol, fosfato de 

cálcio tribásico, adenosina 5-monofosfato, sal 
dissódico de inosina 

5-monofosfato, acetato de dl- alfatocoferila, 
nicotinamida, sal 

dissódico de guanosina 5-monofosfato, 
gluconato cúprico, 
dpantotenato de cálcio, palmitato de 
ascorbila, dl- alfa tocoferol, cloridrato 
de cloreto de tiamina, acetato de 
retinila, cloridrato de 

piridixina, ácido n- pteroil-l-glutâmico, iodato de 
potássio, sulfato de 

manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, 
colecalciferol, d-biotina, 

cianocobalamina, emulsificantes mono e 
doglicerídeos de áicido 

graxos e lecitina e antioxidante mistura 
concentrada de tocoferóis. data de 
vencimento mínima de 6 meses. 
APTAMIL 

UN 100,00 25,00 2.500,0000 

00008 

FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE E 
À BASE DE AMINOÁCIDOS 
LIVRES - fórmula infantil indicada para 
lactentes de primeira infância 

(0 a 12 meses), com intolerância ou alergia ao 
leite de vaca, lactose e 

aminoácidos livres. as embalagens deverão 
conter 400 gramas, 

íntegras e sem sinais de violação. a lista de 
ingredientes deverá 
conter: xarope de glicose, óleos vegetais 
refinados (óleo de girassol, triglicerídeos 
de cadeia média (óleo de coco e/ou 
palmiste) e óleo de 

canola), fosfato de cálcio dibásico, l-arginina, l-
aspartato*, l-leucina*, 

citrato tripotássico, acetato de l-lisina*, l-

UN 70,00 152,60 10.682,0000 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br
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glutamina*, l-prolina*, 

l-valina*, glicina*, lisoleucina*, l-treonina*, l-
fenilalanina*, l-tirosina*, 
l-serina*, l-histidina*, lalanina*, cloreto de 
sódio, l-cistina*, cloreto de magnésio, l-
triptofano*, bitartarato de colina, l-
metionina*, citrato de 

cálcio, l-aspartato de magnésio, óleo de 
mortierella alpina, óleo de 

crypthecodinium cohnii, inositol, vitamina c, 
taurina, sulfato ferroso, 

sulfato de zinco, lcarnitina, sal dissódico de 
uridina 5-monofosfato, 

citidina 5-monofosfato, niacina, sal dissódico 
de inosina 
5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato, 
pantotenato de cálcio, 

vitamina e, sal dissódico de guanosina 5-
monofosfato, sulfato de 

manganês, vitamina b1 e b6, sulfato de cobre, 
vitamina b2 e a, iodeto 

de potássio, ácido fólico, cloreto de cromo, 
vitamina k, selenito de 
sódio, molibdato de sódio, biotina, 
vitaminas d e b12, emulsificante ésteres de 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos 
com ácido cítrico e 

antioxidante mistura concentrada de 
tocoferóis. vencimento mínimo 

de 6 meses. NEOCATE 

00009 

FÓRMULA INFANTIL COM PROTEÍNA 
EXTENSAMENTE HIDROLISADA E 
RESTRIÇÃO DE LACTOSE 

 fórmula infantil para 

lactentes e de seguimento para lactentes 
destinada a necessidades 
dietoterápicas específicas com proteína 
extensamente hidrolisada e com restrição 
de lactose. acondicionado em 
embalagens de 400 

gramas, íntegras, sem nenhum sinal de 
violação ou quaisquer outras 

características que inviabilizem o uso do 
produto. a lista de ingredientes deverá conter: 
xarope de glicose, proteína extensamente 
hidrolisada de soro de leite, triglicerídeos de 
cadeia média, óleos vegetais (colza, girassol, 
palma), fosfato tricálcico, fosfato 

dihidrogenio de potássio, cloreto de potássio, 
carbonato de cálcio, óleo 

de peixe, óleo de mortiarella alpina, cloreto de 
colina, vitamina c, cloreto de sódio, cloreto de 
magnésio, taurina, inositol, sulfato ferroso, 
vitamina e, sulfato de zinco, l-carnitina, 
nucleotídeos (uridina, citidina, adenosina, 
inosina, guanosina), niacina, d-pantotenato de 
cálcio, biotina, sulfato cúprico, ácido fólico, 
sulfato de manganês, vitamina a, vitamina b2, 
vitamina b12, vitamina b1, vitamina d, 

vitamina b6, iodeto de potássio, vitamina k, 
selenito de sódio, emulsificante mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos. vencimento 
mínimo de 6 meses. PREGOMIN PEPTI 

UN 70,00 100,00 7.000,0000 

00010 

FÓRMULA INFANTIL À BASE DE SOJA 
fórmula infantil para lactentes e de seguimento 
para lactentes à base de soja. 

acondicionados em embalagens de 800 

UN 70,00 38,00 2.660,00 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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gramas, íntegras, sem sinais de violação ou 
quaisquer outras características que 
inviabilizem o uso. a lista de ingredientes deve 
conter: maltodextrina, proteína isolada de soja, 
oleína de palma, óleo de soja, óleo de coco, 
minerais (fosfato de cálcio, citrato de cálcio, 
cloreto de potássio, fosfato de magnésio 
dibásico, citrato de potássio, cloreto de sódio, 
sulfato de 

zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre e iodeto 
de potássio), óleo de cártamo, vitaminas 
(lascorbato de sódio, cloreto de colina, acetato 
de dl a-tocoferila, nicotinamida, d-pantotenato 
de cálcio, riboflavina, acetato de retinila, 
cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, 
ácido npteroil- l-glutâmico, filoquinona, d-
biotina, colecalciferol e cianocobalamina), l-
metionina, óleo de , óleo de crypthecodinium 

cohnii, mortierella alpina, óleo de girassol, 
lecitina de soja, taurina, l-carnitina e regulador 
de acidez hidróxido de potássio. vencimento 
mínimo de 6 meses. APTAMIL 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 36.220,00 

 
 

EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 

CNPJ: 45.439.231/0001-34 Telefone: (35) 3291-9084 

Endereço: RUA CORONEL PEDRO CORREA, 769 - CENTRO – ALFENAS/MG 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

00001 

DIETA ENTERAL LÍQUIDA 
POLIMÉRICA HIPERCALÓRICA E 
NORMOPROTEICA 
dieta enteral líquida polimérica, com 
formulação calórica de 1.5 kcal/ml, em 
embalagem easybag com 1000 ml, de 

sabor neutro. composição nutricional deverá 
conter: distribuição 

calórica de 15% de proteína (caseinato e 
proteína isolada de soja), 

50% de carboidrato (maltodextrina) e 35% de 
lipídio (óleo de canola, 

óleo de girassol de alto teor oléico e óleo de 
peixe com alto teor de ômega 3 epa e dha). 
com adição de fibras solúveis e insolúveis e 

isenta de sacarose, glúten. validade mínima de 
6 meses. NESTLE 

UN 850,00 23,36 19.856,00 

00002 

DIETA ENTERAL LÍQUIDA 
POLIMÉRICA NORMOCALÓRICA- E 
HIPERPROTEICA 
dieta enteral líquida polimérica, com 
formulação 

calórica de 1.2 kcal/ml, em embalagem 
easybag com 1000 ml, de 

sabor neutro, com adição de fibra. composição 
nutricional deverá 

conter: distribuição calórica de 20% de 
proteína (caseinato), 50% de carboidrato 
(maltodextrina) e 30% de lipídio (óleo de 
canola, óleo de 

girassol de alto teor oléico e óleo de peixe com 
alto teor de ômega 3 

epa e dha). com adição de fibras solúveis e 
insolúveis e isenta de 

UN 850,00 14,85 16.622,50 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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sacarose, glúten. validade mínima de 6 meses. 
NESTLE 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 32.478,50 

 
 

Cordisburgo, 14 de setembro de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ MAURÍCIO GOMES 
Prefeito Municipal 
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