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             A Empresa MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA - ME, vem através de 

seu setor de licitações, motivada pelo interesse em participar do certame, solicitar 

esclarecimento referente à exigências do edital, vejamos: 

 

  Os itens referentes ao edital, quanto ao seus dizeres, encontram-se de maneira correta, 

clara e objetiva, porém, gostaríamos de esclarecer algumas características do descritivo para 

verificar a possibilidade de oferecermos nossos produtos nos referidos itens abaixo descritos, 

aumentando a competitividade dentro do certame.  

 

 

ITEM 1: 

 

JUSTIFICATIVA: O descritivo do item solicita que o produto seja isento de lactose. 

A RDC nº 21 da ANVISA, que trata sobre a rotulagem de produtos de alimentação enteral, 

permite um limite extremamente baixo de lactose (até 25 mg de lactose / 100 kcal de produto) 

para a utilização do claim “isento de lactose”, o que inviabiliza a sua utilização no produto que 

desejamos ofertar (Diben – Fresenius Kabi). Porém, isso não significa que o mesmo possua 

lactose como fonte energética, muito menos que esse açúcar seja adicionado ao produto. 

Entende-se que, ao utilizarmos fontes proteicas como caseínato e proteína do soro do leite, do 

ponto de vista tecnológico é impossível manter níveis tão baixos e/ou próximos de zero de 

lactose, tendo em vista que essas fontes proteicas possuem residuais de nutrientes do leite, sendo 

um deles a lactose. Ainda destacamos que o produto em questão, é considerado como 

CLINICAMENTE ISENTOS DE LACTOSE no país de sua fabricação (Alemanha), conforme 
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exposto na ficha técnica do produto, enviada em anexo. Além disso, ele não possui lactose como 

ingrediente, o que confere a ele o caráter de ISENTO DE LACTOSE ADICIONADA 

 

ITEM 2: 

 

JUSTIFICATIVA: O descritivo solicita que a dieta líquida seja compatível com 

apresentações em embalagem tetra pack de 1 litro, porém, o produto a ser ofertado pela licitante 

(Fresubin Soya Fibre – Fresenius Kabi) possui embalagem EASY BAG adaptável a utilização 

de fracionador de dieta, que possibilita o envase em frasco adequado para administração 

compatível com sistema aberto. O dispositivo Fracionador de EasyBag é embalado em papel 

grau cirúrgico, estéril, com ponta EN Plus exclusiva para Nutrição Enteral, com tampas 

protetoras nas duas extremidades. Ressalta-se que a utilização do fracionador de dieta não 

acarreta em nenhum tipo de prejuízo, riscos, ou perdas de produto para a Prefeitura e/ou para o 

usuário, sejam esses de natureza econômica, microbiológica/controle de qualidade ou durante 

o manuseio. É importante destacar que a utilização de uma dieta sistema fechado, adaptada a 

administração fracionada, é uma inovação tecnológica que garante uma melhor qualidade 

microbiológica às dietas, visto que os produtos Fresenius possuem uma membrana 

autocicatrizante que impede o vazamento da dieta ao desconectar o dispositivo, e garante que 

não ocorra contaminações durante ou após a administração. Além de possuir vantagens 

relacionadas ao armazenamento, o fracionador de dietas é de prático manuseio, não 

comprometendo a utilização pelos usuários que são atendidos pelo sistema de saúde do 

município. Considerando todo o exposto, reforçamos que as dietas com embalagens easy bag 

compatíveis com fracionador de dietas são indicadas para uso domiciliar, tanto quanto as outras 

embalagens disponíveis no mercado. 
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ITENS 18, 19 E 20: 

 

JUSTIFICATIVA: Os descritivos 18, 19 e 20 solicitam que os produtos em questão 

possuam 0,8g de prebioticos por 100 mL. Gostaríamos de concorrer aos itens com os produtos 

Nan Comfor 1 400g, Nan Comfor 1 800g e Nan Comfor 2 800g, respectivamente, da marca 

Nestlé, que atendem os descritivos, exceto por possuírem 0,4g de prebioticos por 100mL, sendo 

produtos similares aos itens de referência. 

 

 

Peço a gentileza de verificar junto ao setor solicitante do objeto a possibilidade de 

participarmos com os produtos citados. 

Esta atitude, de prestar o esclarecimento, possibilita que um número maior de licitantes 

possa oferecer suas propostas, aumentando a competitividade, sem prejuízo para a 

administração pública. Desta forma, a Instituição terá melhores custos/benefícios, já que obterá 

de fato propostas mais vantajosas e em condições de igualdade, poder oferecer nossos produtos 

para concorrência e ao referido certame. 

 

 

 

Agradecemos e aguardamos retorno. 

 

 

 

Varginha, 22 de março de 2021 

 

 

Alice Aparecida de Oliveira Luiz 

Promotora de Vendas 

CPF: 133.623.406-79 
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Anexo I – Instruções de Uso do Fracionador de Dietas 
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