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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP – FUNCAMP 
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº. 01 
 
 

Referente Pregão Presencial nº. 011/2018 – Processo nº. 22740-18 
 
 

Objeto: Contratação de fornecimento com entrega parcelada de nutrição enteral, 
destinado ao Hospital Estadual Sumaré - HES. 
 
Conforme disposto no item “1.3” do edital de Pregão em epígrafe, a fim de 
responder esclarecimentos manifestado por interessados, a Funcamp, por 
intermédio do Pregoeiro abaixo assinado, vem trazer as informações abaixo. 

PERGUNTA 01: “Item 01 

Apresentamos 2 produtos para análise da participação: 

-Compatível ao descritivo do edital: difere na Osmolalidade (edital pede até 
500mOsm/Kg de água; possui 630MoSM/Kg de água):  

TROPHIC 1.5 PRODIET (ficha técnica anexa) 

Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral, com densidade calórica de 1,5 
calorias por mililitro e distribuição do VCT de 15% proteínas (58 g/l), 55% de carboidratos 
(200 g /L) e 30% de lipídeos (50 g/L). Formulado com um mix de proteínas animal e 
vegetal, isento de sacarose, lactose e glúten. Relação calorias não protéicas por grama de 
nitrogênio de 137:1. Apresentação: Tetra - Pak. Sabor baunilha. Volume final de 1000 ml. 
Reg. MS: 6.6320.0004.001-1.Validade: 12 meses. Procedência: Nacional. Marca: Trophic 
1.5. Fabricante: Prodiet Nutrição Clínica Ltda. 

 -Compatível ao descritivo do edital: difere na embalagem (edital pede Sistema 
aberto; possui Sistema Fechado): 

FRESUBIN ENERGY 1000ML/FRESENIUS KABI (ficha técnica anexa) 

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa em vitaminas e minerais, 
hipercalórica (1,5 Kcal/ml). Com distribuição calórica de 15% de proteína (caseinato e 
proteína do soro do leite), 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). Isenta de fibras, sacarose e glúten. Osmolaridade de 330mOsm/l. Acondicionado 
em exclusivo sistema fechado: Easy Bag de 1000ml. Fabricante: Fresenius 
Kabi/Alemanha. Importado e distribuído por: Fresenius Kabi/Barueri. Registro M.S.: 
6.2047.9958. Código Alfandegário nº 21042000.” 

RESPOSTA 01: Aceitaremos a apresentação em sistema fechado.  
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PERGUNTA 02: “Item 04 

Apresentamos nosso produto para análise da participação, que é compatível ao 
descritivo do edital: difere na embalagem – edital pede sistema aberto; possui 
sistema fechado: 

FREBINI ORIGINAL 500ML/FRESENIUS KABI (ficha técnica anexa) 

Dieta enteral líquida pediátrica, polimérica, nutricionalmente completa, normocalórica (1 
Kcal/ml). Com distribuição calórica de 10% de proteína (caseína e proteína do soro de 
leite), 50% de carboidrato (maltodextrina) e 40% de lipídio (óleo de canola, TCM e óleo de 
peixe com alto teor de ômega 3 EPA e DHA). Isenta de fibras, sacarose e glúten. 
Osmolaridade de 220mOsm/l. Acondicionado em exclusivo sistema fechado: Easy Bag de 
500ml. Fabricante: Fresenius Kabi – Alemanha. Importação: Fresenius Kabi – Brasil. 
Registro MS: 6.2047.9961. Código Alfandegário 21042000.” 
 
RESPOSTA 02: A embalagem deverá conter no máximo 1000ml, ser hermeticamente 
fechada e atender a NTA 83. 
 
PERGUNTA 03: ”APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
É solicitado no edital a elaboração da proposta com o valor unitário com 02 casas decimais 
(item 6.1.13). 
Porém, a unidade de fornecimento é grama, mililitro, quilocaloria – que na competição, a 
unidade de fornecimento muito pequena interfere na formulação do valor unitário do 
produto, inviabilizando ou até mesmo impossibilitando a formulação dos lances e 
participação na competição. 
 
Solicitamos revisão dessa exigência, para que seja considerado o valor unitário até 4 
casas decimais para que seja viável e saudável a participação.” 
 
RESPOSTA 03: Conforme item 11.1 do Edital, o critério de julgamento será por MENOR 
PREÇO TOTAL POR ITEM, ou seja, a participante que a apresentar o preço total do item 
com o valor acima de 02 (duas) casas decimais será desclassificado. 
 
PERGUNTA 04: “Ao observarmos o Anexo I, nos deparamos com a seguinte previsão 
quanto ao objeto do certame: 
VALIDADE MÍNIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL. 
(...) questiona-se: está i. Fundação aceitará receber carta de comprometimento de troca 
em caso de receber produto com o prazo inferior ao solicitado?” 
 
RESPOSTA 04: Será aceito no momento da entrega a carta de comprometimento de 
troca. 
 
Ficam mantidas as outras informações contidas no EDITAL. 
 

 
Campinas, 23 de maio 2018 

 
 
 
 

Pregoeiro 
(original assinado) 


