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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 

 
Atenciosamente, 
 
Sr.(a) Pregoeiro(a) 

NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 

11.050.585/0001-70, estabelecida à Rua Minas Gerais, n° 1383, Centro, na cidade de Divinópolis, Estado de 

Minas Gerais/MG, vem respeitosamente informar seu interesse em participar no certame Processo 

Licitatório nº 24/2021- Pregão Presencial nº 11/2021, diante disto solicita os seguintes esclarecimentos dos 

itens a seguir: 

ITEM 03 - Dieta enteral, polimérica, normocalórica e hiperproteica com adição de fibras 

alimentares, isenta de sacarose gluten. 
 
Gostaríamos de participar com o produto TROPHIC 1.5 LITRO da marca PRODIET. Sendo um 
alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral, hipercalórico, com 
densidade calórica 1.5 kcal/ml, isento de glúten e lactose, isento de fibras, sendo sua 
composição 55% de carboidratos (100% maltodextrina), 30% de lipídeos (67% óleo de canola e 
33% óleo de milho) e, 15% de proteínas (55% de Caseinato de Cálcio, 30% de proteína isolada de 
soja e 15% de proteína isolada do soro do leite). Sabor baunilha. Sistema aberto Tetra Pack.  

Pergunta: Podemos participar com este produto?  
 
Caso não seja possível, podemos ofertar o produto TROPHIC FIBER LITRO da marca PRODIET. 
Nosso produto se trata de uma fórmula nutricionalmente completa e fonte de fibras (50% fibra 
solúveis e 50% fibras insolúveis) indicada para pacientes com necessidades de regularização do 
trânsito intestinal. Sua composição se da por 1,2 kcal/ml, 55% de carboidratos (100% 
maltodextrina), 30% de lipídeos (64% óleo de canola e 36% óleo de milho) e 15% de proteínas 
(55% caseinato de cálcio, 30% proteína isolada de soja e 15% proteína isolada do soro do leite) 
sendo isento de glúten, lactose e sacarose. Sabor baunilha  
________________________________________________________________________________ 

ITEM 30 - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de 

primeira infancia, destinada a necessidades dietoterapicas específicas com 1kcal/ml. 

Fórmula polimérica, hipercalórica e nutricionalmente completa.  MARCA DE 

REFERÊNCIA: INFATRINI 400g 

Gostaríamos de participar com o produto TROPHIC INFANT 400 GRAMAS da marca 

PRODIET. Nosso produto se trata de uma fórmula nutricionalmente completa para 

crianças. Para uso oral/enteral indicado para crianças com risco nutricional ou 

desnutridas, que necessitam de nutrição enteral prolongada. Enriquecida com 
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vitaminas e minerais, com diluição normocalórica podendo haver diluição hipercalórica (1,0 a 1,5 kcal/ml). 

Apresenta em sua composição 53% de carboidratos (30% maltodextrina, 35% sacarose e 35% amido de 

milho modificado), 35% de lipídeos (57% óleo de canola, 29% óleo de soja e 14% TCM) e 12% de proteínas 

(61% caseinato de cálcio, 8% proteína isolada do soro do leite e 11% proteína concentrada do leite). Não 

contém glúten. Sabor baunilha.  

Segue ficha técnica anexa 

ITEM 31 Dieta enteral Normocalórico e Hiperproteico com adição de fibras.  MARCA 

DE REFERÊNCIA: Fresubin 1.2 HP Fibre 
 
Gostaríamos de participar com o produto TROPHIC 1.5 LITRO da marca PRODIET. Sendo um 
alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral, hipercalórico, com 
densidade calórica 1.5 kcal/ml, isento de glúten e lactose, isento de fibras, sendo sua 
composição 55% de carboidratos (100% maltodextrina), 30% de lipídeos (67% óleo de canola e 
33% óleo de milho) e, 15% de proteínas (55% de Caseinato de Cálcio, 30% de proteína isolada de 
soja e 15% de proteína isolada do soro do leite). Sabor baunilha. Sistema aberto Tetra Pack.  

Pergunta: Podemos participar com este produto?  
 
Caso não seja possível, podemos ofertar o produto TROPHIC FIBER LITRO da marca PRODIET. 
Nosso produto se trata de uma fórmula nutricionalmente completa e fonte de fibras (50% fibra 
solúveis e 50% fibras insolúveis) indicada para pacientes com necessidades de regularização do 
trânsito intestinal. Sua composição se da por 1,2 kcal/ml, 55% de carboidratos (100% 
maltodextrina), 30% de lipídeos (64% óleo de canola e 36% óleo de milho) e 15% de proteínas 
(55% caseinato de cálcio, 30% proteína isolada de soja e 15% proteína isolada do soro do leite) 
sendo isento de glúten, lactose e sacarose. Sabor baunilha  
 
 
Atenciosamente, 

Setor de Licitação. 

Nutriboy Dietas e Suplementos Alimentares Eireli EPP. 


