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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 

FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS, COMPLEMENTOS E DIETAS 

ENTERAIS, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – Igarapé-

Açu/PA. 

 

2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 

 

Item Descrição Dos Produtos Quant Unid 

1 

Fórmula infantil de partida: De 0 a 6 meses de vida, com 

relação caseína/proteínas do soro 40:60. Mix com 98% das 

gorduras de origem vegetal de ótima digestibilidade. 

Acrescida deprebióticos (gos e fos). A base de proteínas 

lácteas, adequada relação ômega 6: ômega 3 e presença de 

LCPUFAs (DHA e ARA). Não conter glúten. Lata de no 

mínimo 400 gramas. Produto de referência: APTAMIL 

PREMIUM 1, NAN COMFOR 1, similar ou de melhor 

qualidade.  

Lt 300  

2 

Fórmula infantil de seguimento: A partir do 6* mês de 

vida, enriquecida com ferro, fornecer nutrientes em 

quantidades adequadas para lactentes. A base de proteínas 

lácteas, adequada relação ômega 6: ômega 3 e presença de 

LCPUFAs (DHA e ARA). Lata de no mínimo 400 gramas. 

Produto de referência: APTAMIL 2, NAN COMFOR 2, 

similar ou de melhor qualidade. 

Lt 300  

3 

Fórmula infantil de transição: A partir do 10* mês de 

vida, a base de proteínas lácteas, adicionada de prebióticos 

0,8g/100 mL de scGOS/lcFOS (9:1)1. Contém adequada 

relação ômega 6: ômega 3 e presença de LCPUFAs (DHA e 

ARA). Teor de vitaminas A e D e dos minerais Zinco e 

Cálcio adaptados. Lata de no mínimo 400 gramas. Produto 

de referência: APTAMIL PREMIUN 3, NAN CONFOR 3, 

similar ou de melhor qualidade. 

Lt 300  

4 

Fórmula infantil de seguimento: Com lactose, 

concentrado de proteína do soro de leite parcialmente 

hidrolisada, conter DHA, ARA e Nucleotídeos. Não conter 

glúten. Lata de no mínimo 400 gramas. Não conter glúten. 

Produto de referência: APTAMIL HA, NAN H.A, similar 

ou de melhor qualidade. 

Lt 300  

5 

Fórmula infantil de partida: De 0 a 6 meses de vida, em 

pó, a base de proteínas lácteas, adicionada de prebióticos 

0,8g/100 mL de scGOS/lcFOS (9:1)1 e inovadora estrutura 

lipídica composta por LCPUFAs ligados aos fosfolipídios e 

Ácido Palmítico na posição beta-2.1-4. Lata de no mínimo 

Lt 300  
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400 gramas. Produto de referência: APTAMIL 

PROFUTURA 1, similar ou de melhor qualidade. 

6 

Fórmula infantil de seguimento: A partir do 6* mês de 

vida, em pó, a base de proteínas lácteas, adicionada de 

prebióticos 0,8g/100 mL de scGOS/lcFOS (9:1)1 e 

inovadora estrutura lipídica composta por LCPUFAs ligados 

aos fosfolipídios e Ácido Palmítico na posição beta-2.1-4, 

teor de micronutrientes adaptados, lata de no mínimo 400 

gramas. Produto de referência: APTAMIL PROFUTURA 

2, similar ou de melhor qualidade. 

Lt 300  

7 

Fórmula infantil de partida à base de proteína isolada de 

soja: em pó, isenta de sacarose, lactose, proteínas lácteas e 

glúten, indicado para lactentes desde o nascimento até o 6* 

mês com intolerância à lactose. Lata de no mínimo 400 

gramas. Produto de referência: APTMIL 1 SOJA, similar 

ou de melhor qualidade. 

Lt 300  

8 

Fórmula infantil de seguimento à base de proteína 

isolada de soja: em pó, isenta de sacarose, lactose, 

proteínas lácteas e glúten, indicado para lactentes a partir do 

6* mês até o 12* mês com intolerância à lactose. Lata de no 

mínimo 400 gramas. Produto de referência: APTMIL 2 

SOJA, NAN SOY, similar ou de melhor qualidade. 

Lt 300  

9 

Suplemento oral pó destinado a diversos tipos de 

usuários: pacientes com risco nutricional ou desnutrição 

proteica calórica, hipertensão grave, anorexia, dislipidemias, 

convalescença, restrição de sódio e/ou sacarose. Podendo 

ser utilizada como nutrição enteral ou como suplementação 

oral. Não conter sacarose, lactose e glúten. Produto de 

referência: NUTRI ENTERAL SOYA PÓ, similar ou de 

melhor qualidade. 

Lt 300  

10 

Formula de aminoácidos: com alta absorção e mínimo 

risco de intolerância, indicada para nutrição enteral 

precoce/mínima em terapia intensiva neonatal e pediátrica, 

transição de nutrição parenteral para enteral, síndrome do 

intestino curto e outros distúrbios absortivos moderados a 

graves, alergia alimentar (ao leite de vaca, a soja, a 

hidrolisados e a múltiplas proteínas), com estado nutricional 

comprometido. Lata de no mínimo 400 gramas. Produto de 

referência: NEOCATE LCP, similar ou de melhor 

qualidade. 

Lt 300  

11 

Fórmula infantil à base de proteína extensamente 

hidrolisada: hipoalergênica de eficácia em crianças com 

alergia às proteínas do leite de vaca sem sintomas de má 

absorção. Indicado para crianças de 0 a 1 ano de idade com 

alergia às proteínas intactas do leite. Não conter glúten. Lata 

de no mínimo 400 gramas. Produto de referência: 

Lt 300  
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ALTHÉRA, similar ou de melhor qualidade. 

12 

Formula de aminoácidos: adequada as necessidades de 

crianças maiores de 1 ano com alta absorção e mínimo risco 

de intolerância, indicada para nutrição enteral 

precoce/mínima em terapia intensiva neonatal e pediátrica, 

transição de nutrição parenteral para enteral, síndrome do 

intestino curto e outros distúrbios.  Lata de no mínimo 400 

gramas. Produto de referência: NEOADVANCE, similar 

ou de melhor qualidade. 

Lt 300  

13 

Formula infantil semi-elementar e hipoalérgica: a base 

de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, conter 

tcm e ácidos graxos essenciais óleos vegetais e/ou gordura 

láctea, isento: lactose, soja, glúten e sacarose. Lata de no 

mínimo 400 gramas. Produto de referência: PREGOMIN, 

similar ou de melhor qualidade. 

Lt 300  

14 

Suplemento infantil: Para crianças de 1 a 10 anos, rico em 

energia, vitaminas e minerais. Não contém lactose e glúten e 

pode ser consumida por via oral ou por sondas, lata de no 

mínimo 400 gramas. Produto de referência: FORTINI, 

NUTREN KIDS, similar ou de melhor qualidade. 

Lt 300  

15 

Suplemento alimentar jovens e adultos:  complemento de 

nutrição diária para quem necessita (complicações 

nutricionais), com adição de vitaminas e minerais, fibras, 

rico em carboidratos. Produto de referência: NUTREN 

ACTIVE, similar ou de melhor qualidade. 

Lt 300  

16 

Suplemento alimentar para idosos: Enriquecido com 

proteína, vitamina D, cálcio, para o auxilio na manutenção 

de ossos e músculos, além de adição de outros nutrientes e 

minerais. Produto de referência: NUTREN SENIOR, 

similar ou de melhor qualidade. 

Lt 300  

17 

Suplemento alimentar para idosos: Terapia nutricional 

oral completo e balanceado que oferece proteína, energia, 

fibras e vitaminas e minerais. Sem sabor e não conter 

sacarose. Pacientes em risco nutricional, manutenção ou 

recuperação de pacientes desnutridos, idosos inapetentes. 

Produto de referência: NUTRIDRINK MAX, similar ou 

de melhor qualidade. 

Lt 300  

18 

Dieta enteral liquida: Nutricionalmente completa, 

polimérica hipercalórica, densidade calórica 1.5 kcal, 18 a 

20% deproteína hiperproteica, com fibras, isenta deglúten, 

sacarose e lactose, sistema fechado, acompanha adaptador 

universal bonificado para cada dieta. Produto de 

referência: ISOSOURSE 1.5, similar ou de melhor 

qualidade. 

Lt 300  

19 
Suplemento alimentar: Emulsão de lipídeos, composta por 

triglicerídeos de cadeia longa (canola e girassol de alto teor 
Lt 300  
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oleico). Indicado pacientes com baixa ingestão calórica ou 

déficit calórico, perda de peso de difícil recuperação e 

desnutrição ou caquexia. Fonte energética com elevada 

densidade calórica, pronta para uso oral ou enteral 

(4,5kcal/ml). Isento de Vitaminas e Minerais. Produto de 

referência: CALOGEN, similar ou de melhor qualidade. 

20 

Suplemento alimentar: Terapia nutricional oral desenhada 

especificamente para auxiliar na cicatrização de úlceras por 

pressão e outras situações que exijam estímulo da 

cicatrização. hiperproteico, acrescido de arginina e com alto 

teor de micronutrientes relacionados à cicatrização (zinco, 

selênio, vitaminas C, A e E), mix de carotenoides. Produto 

de referência: CUBITAN, NOVASOUCE PROLINE, 

similar ou de melhor qualidade. 

Lt 300  

21 

Suplemento alimentar para diabéticos: para nutrição 

enteral ou oral formulado para auxiliar o controle de 

glicemia sabor. Índice Glicêmico 44. Com perfil lipídico de 

acordo com a ADA e AHA , Mix de fibras: FOS, inulina, 

celulose, hemicelulose e lignina, enriquecido com 10 mg de 

taurina e 10 mg de carinitina para cada 100 ml do produto. 

Isenta de Sacarose, Glúten e Lactose. Baixo teor de sódio, 

lata de no mínimo 400 gramas. Produto de referência: 

NUTRI DIACONTROL, similar ou de melhor qualidade. 

Lt 300  

 

3- DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

 

3.1- A entrega dos produtos objetos deste certame será de forma parcelada, de acordo com o 

demanda e a disponibilidade financeira da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias corridos após o recebimento da Ordem de compra, no almoxarifado da 

Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Balbino Teixeira, nº 4388, Pau Cheiroso, CEP: 

68.725-000, Igarapé – Açu/PA. 

 

3.2- Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 2 (dois) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 

e na proposta. 

 

3.3- Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 2 |(dois) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

3.4- Os produtos deverão ter prazo de validade de no mínimo de 90 (noventa) dias, contados 

da data de entrega. 
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