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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 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 DISCRIMINAÇAO UND QUANT 

1 

Fórmula infantil de partida, favorecendo as defesas 
imunológicas nos primeiros meses de vida. Adição de LCPUFAS 
para a modulação da resposta imunológica. Carboidratos: 100% 
lactose, lata de no mínimo 400 gramas. Produto de referência 
leite NAN H.A ou similar ou de melhor qualidade. 

lata 600 

2 

Fórmula infantil para lactentes indicada para redução dos 
episódios de regurgitação. Eficácia comprovada na redução dos 
episódios de regurgitação, proporcionando mais conforto ao 
lactente e aos seus familiares. Ingredientes: lactose, leite de vaca 
desnatado*, amido, oleína de palma, soro de leite 
desmineralizado*, óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de 
milho, lecitina de soja, 
vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, pantotenato de cálcio, 
vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, vitamina d,vitamina b2, 
ácido fólico, vitamina k, ácido pantotênico, vitamina b12, 
biotina), taurina, sais minerais (iodeto de potássio, sulfato 
ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinco). Não contém glúten, 
lata de no mínimo 400 gramas. Produto de referência leite NAN 
A.R. ou similar ou de melhor qualidade. 

lata 600 

3 

Leite em pó - 0 a 6 meses, lactose, concentrado proteico de soro 
de leite, oleina de palma, leite desnatado, óleo de canola, óleo de 
palmiste, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, cloreto 
de potássio, cloreto de magnésio, citrato de sódio, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio, sulfato de 
manganês, selenato de sódio), vitaminas (vitamina c, niacina, 
vitamina e, pantotenato de cálcio, vitamina a, vitamina b6, 
vitamina b1, vitamina d, vitamina b2, acido folico, vitamina k, 
biotina), óleo de peixe, lecitina de soja, acido graxo 
araquidonico, larginina, l-carnitina, nucleotideos, taurina 
bitartarato de colina, inositol, lhistidina. 
Não contem glúten lata de no mínimo 800 gramas. Produto de 
referência leite NAN 1 pro ou similar ou de melhor qualidade. 

lata 600 
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4 

Formula infantil para lactentes dos 6 meses aos 12 meses, 
ingredientes: lactose, leite desnatado, concentrado proteico de 
soro do leite, oleina de palma, óleo de canola, óleo de palmiste, 
óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio), lecitina 
de soja, vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, pantotenato 
de cálcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, vitamina d, 
vitamina b2, acido fólico, vitamina k, biotina, vitamina b12), 
óleo de peixe, cultura de lactobacillus e bifidus. Não contem 
glúten, lata de no mínimo 400 gramas. Produto de referência leite 
NAN 2 pro ou similar ou de melhor qualidade 

lata 600 

5 

Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 à 6 meses, 
com proteína otimizada (70%proteína do soro do leite e 30% 
caseína) e prebióticos, , lata de no mínimo 400 gramas. Produto 
de referência NAN CONFORT 1 ou similar ou de melhor 
qualidade 

lata 600 

6 

Leite em pó - fórmula infantil de seguimento para lactentes 
de 6 à 12 meses, com proteínaotimizada (40% proteína do soro 
do leite e 60% caseína) dha e prebióticos, , lata de no mínimo 
400 gramas. Produto de referência NAN CONFORT 2 ou similar 
ou de melhor qualidade. 

lata 600 

7 
Fórmula infantil para lactentes de 0 à 12meses, isenta de 
lactose, lata de no mínimo 400 gramas. Produto de referência 
NAN sem lactose ou similar ou de melhor qualidade.  

lata 600 

8 
 

Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses, ingredientes: 
maltodextrina, leite de vaca desnatado (fonte proteica), oleina de 
palma,óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de 
soja, vitaminas (vitamina c, taurina, vitamina e, vitamina pp, 
pantoteonato de cálcio, vitamina a, vitamina b6, 
vitaminab1,vitamina d3, vitamina b2, acido fólico, vitaminak1, 
biotina, vitamina b12), minerais(sulfatoferroso, sulfato de zinco, 
sulfato de cobre, iodeto de potássio). Não conter glúten, lata de 
no mínimo 400 gramas. Produto de referência LEITE 
NESTOGENO 1 ou Similar ou de melhor qualidade 

lata 600 

9 

Fórmula infantil para lactentes de 6 meses aos12 meses, 
ingredientes: leite de vaca desnatado (fonte proteica), 
maltodextrina, oleina de palma, óleo de palmiste, óleo de 
canola, óleo de milho, minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, 
sulfato de cobre, iodeto de potássio), lecitina de soja, vitaminas 
(vitamina c, vitamina pp, vitamina e, pantoteonato de cálcio, 
vitamina a, vitamina b6,vitamina b1, vitamina d3, vitamina b2, 
acidofólico, vitamina k1, biotina, vitamina b12). Não conter 
glúten, lata de no mínimo 400 gramas. Produto de referência 
leite NESTOGENO 2 ou similar ou de melhor qualidade. 

Lata 600 

10 
Leite em pó tradicional, ingredientes: leite integral, vitaminas 
(c, a e d) e pirofosfatoférrico. Não contem glúten, lata de no 

Lata 600 
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mínimo 400 gramas. 

11 

Fórmula infantil de partida, com relação caseína/proteínas do 
soro 40:60 e exclusivomix com 98% das gorduras de origem 
vegetal de ótima digestibilidade. Acrescida deprebióticos. (gos e 
fos) contidos no leitereforçam a imunidade dos lactentes. 
ingredientes: soro de leite desmineralizado,lactose, leite 
desnatado, fibras alimentares( galactooligossacarídeo 
efrutooligossacarídeo), óleos de palma, coco e canola; 
concentrado protéico de soro deleite, óleo de milho, carbonato de 
cálcio, citrato de potássio, bitartarato de colina,cloreto de 
potássio, vitamina c, citrato desódio, taurina, óxido de magnésio, 
sulfatoferroso, inositol, sulfato de zinco, vitaminas ae e, l – 
carnitina, niacina, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, 
caroteno, vitaminas b6e b1, iodeto de potássio, ácido fólico, 
sulfatode manganês, selenito de sódio, vitamina d, biotina, 
vitamina k. Não contém glúten, lata de no mínimo 400gramas. 
Produto de referência leite em pó APTAMIL 1 Ou similar ou de 
melhor qualidade. 

Lata 600 

12 

Fórmula infantil de seguimento, enriquecida com ferro, fornece 
nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir do 
sexto mês de vida. Carboidratos: lactose e maltodextrina. 
Ingredientes: leite integral, maltodextrina, fibras alimentares 
(galactooligossacarídeo,frutooligossacarídeo), óleo de milho, 
lactose, citrato trissódico, carbonato decálcio, citrato tripotássio, 
cloreto depotássio, bitartarato de colina, vitamina c, 
óxido de magnésio, sulfatos ferroso e dezinco, vitaminas a e e, 
niacina, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitaminas b6 
e b1, b-caroteno, sulfato de manganês, vitaminab2, ácido fólico, 
iodato de potássio, vitamina k,d, b12, aromatizantes, lata de no 
mínimo 400 gramas. Produto de referência leite em pó 
APTAMIL 2 ou similar ou de melhor qualidade 

Lata 600 

13 

Formula infantil – ingredientes: lactose, concentrado de 
proteína do soro de leitehidrolisada, óleos vegetais (óleo de 
palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), 
galactooligosacarídeo,frutooligossacarídeo, dihidrogênio fosfato 
de potássio, cloreto de cálcio, óleo demortierella alpina, óleo de 
peixe, cloreto de colina, vitamina c, taurina, inositol, sulfato de 
ferro, sulfato de zinco, nucleotídeos (uridinacitidina, adenosina, 
guanosina, inosina),vitamina e, l-carnitina, niacina, pantotenato 
decálcio, biotina, sulfato cúprico, ácido fólico, vitamina a, 
vitamina b2, vitamina b1, vitamina d3,vitamina b6, sulfato de 
manganês, iodeto depotássio, vitamina k, selenito de 
sódio,emulsificantes mono e diglicerídeos e lecitinade soja, lata 
de no mínimo 400 gramas. Não conter glúten - produto de 
referência leite em pó APTAMIL ha ou similar ou de melhor 

Lata 600 
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qualidade. 

14 

Fórmula infantil especial, 100% proteína isolada de soja. 
Indicado nos casos de alergia proteína do leite de vaca. Indicado 
a partir 06 meses de vida, sem comprometimento do 
tratogastrintestinal. Ingredientes: maltodextrina,proteína isolada 
de soja (fonte proteica), oleína de palma, óleo de soja, óleo de 
coco, sais minerais (fosfato de cálcio, citrato decálcio, cloreto de 
potássio, fosfato demagnésio, citrato de potássio, cloreto desódio, 
sulfato de zinco, sulfato ferroso,sulfato de cobre, iodeto de 
potássio), óleo de girassol, vitaminas (vitamina c, niacina, 
vitamina e, pantotenato de cálcio, vitamina a, vitaminab2, 
vitamina b6, vitamina b1, vitamina d, vitamina k,ácido fólico, 
biotina, vitamina b12), metionina,cloreto decolina, taurina, l-
carnitina eregulador de acidez hidróxido de potássio. não contém 
glúten. Não contém leite ou produtos lácteos, lata de no mínimo 
400 gramas. Produto de referência leite NAN SOY ou similar ou 
de melhor qualidade 

Lata 600 

15 

Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, em pó. 
Isenta de sacarose, lactose, proteínas lácteas e glúten, que atenda 
aos padrões do codex alimentarius fao/oms. -indicado para 
lactentes desde o nascimento até o 6 mês com intolerância à 
lactose, lata de no mínimo 400gramas. Produto de referência leite 
SUPRA SOY SOJA ou similar ou de melhor qualidade.  

Lata 600 

16 

Fórmula infantil de 01 a 10 anos. Sabor: baunilha, nutrição 
completa e balanceada para nutrição enteral ou 
oralnormocalórico e normoprotéico, isento delactose, 
especialmente desenvolvida paraatender às necessidades de 
crianças de 01 a 10anos. Contribui para recuperação nutricional 
de crianças debilitadas. Distribuição 
calórica: proteinas: 12%, carboidratos: 53%,gorduras: 35%, 
molalidade: 308mosm/kg de água. Ingredientes: sacarose, 
maltodextrina, xarope de milho, proteína do soro de leite,óleo de 
girassol com alto teor oleico,caseinato de potássio obtido do leite 
de vaca óleo de canola de baixo teor erúcico, triglicerídeos de 
cadeia média lata de no mínimo 400 gramas. Produto de 
referência leite SUPRA SOY SOJA ou similar ou de melhor 
qualidade. Produto de referência NUTREN JUNIOR ou similar 
ou de melhor qualidade. 

Lata 600 

17 

Fórmula em pó enriquecida com fibras nutrição completa e 
balanceada, para alimentação por sonda, vários sabores, isento de 
glúten e lactose. Contém todos os nutrientes necessários para 
uma boa alimentação nas quantidades e proporções 
recomendadas. 28 vitaminas e minerais. Cálcio e vitamina d para 
os ossos. Proteína para os músculos. Fibras para o intestino, lata 
de no mínimo 400 gramas. Produto de referência complemento 
alimentar ENSURE ou similar ou de melhor qualidade. 

Lata 600 
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18 

Fórmula em pó enriquecida com fibras para alimentação por 
sonda, sabor baunilha, lata de no mínimo 350 gramas. Produto 
de referência leite NUTRISON SOYA MF MULTI FIBRAS ou 
similar ou de melhor qualidade. 

Lata 600 

19 

Dieta enteral liquida nutricional mente 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, lata de no mínimo 1000 ml. Produto de referência 
leite ISOSOURSE 1.5 ou similar ou de melhor qualidade. 

Caixa 600 

20 

Fórmula infantil destinada a alimentação de lactentes de 
formulação extensamente hidrolisada. Ingredientes: proteína 
hidrolisa da do soro de leite, maltodextrina, óleos vegetais 
(palma, canola, coco, girassol), lactooligossacarídeos 
(gos),frutooligossacarídeos (fos), fosfatotricálcico, cloreto de 
potássio, óleo de peixe, cloreto de magnésio, citrato trissódico, 
óleo de mortierella alpina, carbonato de cálcio, vitamina c, 
cloreto de colina, taurina, sulfatoferroso, inositol, sulfato de 
zinco, nucleotídeos (uridina, citidina, adenosina,inosina, 
guanosina), vitamina e, l‐carnitina,niacina, d‐pantotenato de 
cálcio, dbiotina, sulfato de cobre, ácido fólico, vitaminas a, 
b12,b1, b2, d, b6, sulfato de manganês, iodeto depotássio, 
vitamina k, selenito de sódio, emulsificantes ésteres de ácido 
cítrico emono e diglicerídeos. Não conter glúten lata de no 
mínimo 450gramas. Produto formula infantil em pó ALTHÉRA 
ou similar ou de melhor qualidade. 

Lata 600 

21 

Complemento alimentar, ingredientes: leiteem pó desnatado, 
maltodextrina, frutooligossacarídeos, gordura láctea inulina, 
minerais, vitaminas, aromatizante e emulsificante lecitina de 
soja, lata de no mínimo 400 gramas. Produto de referência 
NUTREN ACTIVE PÓ ou similar ou de Melhor qualidade. 

Lata 600 

22 

Suplemento oral pó destinado a diversos tipos de usuários 
como: idosos, pacientes idosos, suplementação de nutrição 
enteral, suplementação oral, hipercalórico, hiperproteico, 
suplemento geriatria, com fibras, sem glúten, caquexia, 
desnutrição, vitamina d, cálcio, ganho de peso, falta de apetite, 
osteoporose, pré-cirúrgico, pós cirúrgico. ingredientes: contém 
act‐3,combinação única de cálcio, proteína e vitamina d, além de 
fornecer outras vitaminas e minerais. Leite em pó desnatado, 
maltodextrina, proteína isolada do soro doleite de vaca, caseinato 
de cálcio obtido doleite de vaca, gordura láctea, 
frutooligossacarídeos, inulina, minerais(citrato de cálcio, 
carbonato de magnésio,sulfato ferroso, sulfato de zinco, fosfato 
de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de cobre e selenato de 
sódio), vitaminas (vitamina c,bitartarato de colina, vitamina e, 
inositol, vitamina d, vitamina a, niacina, pantotenato de cálcio, 

Lata 600 
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vitamina b1, vitamina b6, vitamina k, vitamina b2, ácido fólico, 
vitamina b12 e biotina)e emulsificante lecitina de soja. Não 
conter glúten, lata de no mínimo 370 gramas. Produto de 
referência NUTREN SENIOR PÓ ou similar ou de melhor 
qualidade 

23 

Suplemento oral pó destinado a diversos tipos de usuários 
como: pacientes com risco nutricional ou desnutrição proteico 
calórica, hipertensão grave, anorexia, dislipidemias, 
convalescença, restrição desódio e/ou sacarose. Densidade 
calórica: 1,09kcal/ml; ingredientes: proteínas - 16%(proteína 
isolada da soja - 70%, caseinato  decálcio - 30%), carboidratos - 
56% (maltodextrina 100% ), lipídeos - 28%(saturados – 6,8% , 
poliinsaturados - 9,3%,monoinsaturados – 10,4%), podendo 
serutilizada como nutrição enteral (alimentação por sonda) ou 
como suplementação oral. Não contér sacarose, lactose e glúten. 
lata de no mínimo 800 gramas. Produto de referência NUTRI 
ENTERAL SOYA PÓ ou similar ou de melhor qualidade. 

Lata 600 

24 

Suplemento oral - alimento nutricionalmente completo, isento 
de sacarose, lactose eglúten, com mistura de proteínas: 37 % 
caseinato de ca, 26 % proteina isolada de soja,37% proteína 
isolada do soro do leite; fonte de carboidrato: 100 % 
maltodextrina; fibra alimentar: isento; fonte de lipidio: blonder 
delipideos concentrado; perfil lipídico: ac graxo saturado: 3%, 
ac. Graxomonoinsat: 9%, ac graxo. Pollinsat: 18%; sódio mg/l: 
1040;potássio mg/l: 1350 - lata de no mínimo 800 gramas. 
Produto de referência TROPHIC BASIC PÓ ou similar ou de 
melhor qualidade. 

Lata 600 

25 

Complemento alimentar infantil. Ingredientes:leite desnatado, 
sacarose, leite integral,sólidos de xarope de milho, fosfato 
demagnésio, ascorbato de sódio, sulfatoferroso, sulfato de zinco, 
niacinamida,inositol, iodeto de potássio, acetato de 
dl‐alfatocoferol, sulfato de manganês, sulfatocúprico, acetato de 
vitamina a, fitometadiona,pantotenato de cálcio, cloridrato 
depiridoxina, cloridrato de tiamina,cianocobalamina (vitamina 
b12), riboflavina,ácido fólico e biotina. Sabor banana: 
contémcorantes artificiais tartrazina e amarelocrepúsculo e aroma 
artificial de banana.sabor baunilha: contém aroma artificial 
debaunilha. Não contém sacarose. Sabor chocolate: contém 
cacau, estabilizantecarragena e aroma artificial de baunilha.sabor 
morango: contém estabilizantecarragena, aroma natural reforçado 
demorango, corantes artificiais eritrosinaalumínio laca e 
eritrosina, lata de no mínimo 380 gramas. Produto de referência 
SUSTAGEN KIDS ou similar ou de melhor qualidade. 

Lata 600 
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26 

Formula de aminoácidos adequada as necessidades de 
crianças desde o nascimento 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. Sabores diversificados na 
entrega - se existir, lata de no mínimo 400 gramas. Produto de 
referência formula infantil NEOCATE LCP ou similar ou de 
melhor qualidade. 

Lata 600 

27 

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 
formula infantil neocate advance ou similar ou de melhor 
qualidade. 

Lata 600 

28 

Formula infantil semi elementar e hipoalérgica, a base de 
proteína extensamente hidrolisada de soro de leite, contem tcm e 
ac. Graxos essenciais óleos vegetais e/ou gordura láctea, isento: 
lactose, soja, glúten e sacarose, vitaminas e sais minerais400 
gramas. Produto de referência formula infantil PREGOMIN ou 
similar ou de melhor qualidade. 

Lata 600 

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 3 (três) 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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