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sEcRETARIA MUNIcIPAL oe seÚoe

TERMO DE REFERENCIA

1-

OBJETO

1.1 - O presente Termo de Re-erência tem por objeto a AQUISIÇÃO »f fÓnnfUf.AS
INFANTIS E ALIMENTOS PARA PESSOAS COM NBCESSIDADBS ALIMENTARES
ESpECIAIS, conforme as especificações e condições contidas no presente documento para atender
aos usuários cadastrados na Secretaria

2.

Municipal de Saúde do município de Santa lzabel do Pará.

JUSTIFICATIVA

2.1

- Justificamos o pedido para compor o fornecimento e abastecimento de formulas infantis e

alimentos para pessoas com necessilades alimentares especiais para a Secretaria Municipal de
Saúde de Santa Izabel do Pará. Na rede municipal de saúde são atendidas crianças menores em
todas as faixas etárias, as quais recebem fórmula infantil de acordo com idade e, em alguns casos,

fórmulas especiais devido

presença de patologias (alergias, intolerâncias alimentares, etc,

a

conforme prescrição médica). As quantidades estimadas no pedido são para atender um período
aproximado de l2meses, com margem significativa para atender alguma demanda emergencial.

3 _ DOS PRAZO DE

ENTREGA DOS BENS

parceladamente
3.1 - As empresas a serem contratadas deverão fornecer os produtos ora licitados,
em 12 meses e conforme demanda, apartrr do recebimento da Ordem de Compra mensal emitida

pela Secretaria Municipal de Saúde, onde constarão os itens e as quantidades a ser entregues;
da solicitação pelo
3.2 - Os itens devem ser entregues, em até 15 (quinze) dias corridos, contados
órgão competente deste Poder;
3.3

- O objeto desta licitação

será(ão) recebidos(s) no seguinte endereço: Secretaria Municipal de

do Pará'
Saúde, situado a Rua Joao Coelho, no 1 .2O0,Iuazeiro, Santa lzabel

3.4

-

por
Os objetos licitados serão recebidos e conferidos por servidores designados

Instituição.

esta
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VIGÊNCIA
_li
Á)

O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura,
ser prorrogado se a Lei 8.666/93 assim o permitir, observado a obtenção de preço e
mais vantajosas à Administração.

5 _ DAS

GARANTIAS

- O prazo de garantia dos materiais,

5.i

deverá ser de no mínimo noventa dias contra defeitos de

fabricação a contar da data de entrega do material, de acordo com a natureza do produto e da
descrição técnica detalhada.

Os materiais devem estar, necessariamente, acondicionados em embalagem original do
fabricante, de forma a não serem danificados durante as operações de transpofte e descarga,
5.2

-

contendo de forma legível o nome dc responsável técnico, lote, data de fabricação e validade de
no mínimo doze meses a contar da data de entrega.
prazo
5.3 - Em caso de constatação de materiais com embalagem violada e/ou danificada, foru do

Referência
de validade acordado, ou em desacor,lo com as especificações contidas neste Termo de

ou que porventura apresentem defeito, os mesmos deverão ser substituídos no prazo de até 10
(dez) dias a contar da comunicação da Secretaria Municipal de Saúde à empresa, devendo esta
arcar com todos os ônus decorrentes ,la açáo;

6.

ESPECIFICAÇOES
UND

DESCRIÇÃO

ITEM

QDADE

Dieta (leite) semi-elementar e hipoalergênrca, à base de
proteína extensamente hidrolisada de soro de leite'
Indicações: Alimentação

de

lactentes

e

crianças que

/ ou soja,

LATA

distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que
requeÍem uma terapia nutricional com dieta ou fórmula

(a00g)

apresentem alergia à proteína do leite de vaca e
1

semi-elementar

e

hiç,oalergênica. Isento de

lactose,

galactose, sacarose, frulose e glúten. Ingredientes: Xarope de

glicose, proteína hidrolisada de soro do leite, triglicerídeos

700

de cadeia média, óleos vegetais (colza, girassol, palma),
fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, cloreto

de potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de
fungos, cloreto de colina, vitamina C, cloreto de sódio,

cloreto de magnésio, taurina, inositol, sulfato feroso,
vitamina E, sulfato de zinco, L-camitina, uridina, citidina,

adenosina, inosina, niacina, dpantotenato

de

cálcio,

guanosina, dbiotina, sulfrto de cobre, ácido fólico, sulfato de

manganês, vitamina

A. 82, Bl2, B1, D,86, iodeto de

potássio, vitamina K, selenito de sódio, emulsificante mono

e diglicerídeos de ácicos graxos. Faixa

etáttia: Desde o

/

l00ml Proteína:

nascimento. Densidade calórica: 66 kcal
1,8 gr

/ 100m1 (proteínas

extremamente hidrolisada do soro

do leite) Carboidrato: 6,8 gr

/

I

100m1 (maltodextrina).

100m1 (50%

TCM, óleos vegetais (colza,

girassol, Mortierella alpina)

e óleo de peixe). Sódio:

Lipídio: 3,5 gr

18mg/100m1, Potássio: 65mg/l00ml, Cálcio: 50mg/100m1,

Fósforo: 28mg/100m1, Ferro: 0,8mg/100m1, Relação Ca:P:

1,8, Osmolaridade: 190 mOsm/I, Osmolalidade: 210
mOsmo/kglâgua, Cargas de soluto renal: 148 mOsm/I,
outros nutrientes: L-carnitina, colina, inositol, vitaminas
minerais. Rendimento da lata: 3.100m1

I

e

2060 kcal. Lata de

400 gr. Com rendimento de acordo com a descrição do

fabricante. Informações nutricionais

na

embalagem,

contendo data de fabricação eptazo de validade.

SUGESTÃO: Pregomin PePti

Fórmula infantil de partida, adicionada de prebióticos. Usada
em crianças de 0 a seis meses de idade. Para contribuir no
tratamento nutricional da constipagão, contém uma mistura
de prebióticos 90% gos e l0% fos a uma concentração de
4grl1. Informagão nutr-cional: proteínas: 70o/o proteína do
soro do leite 30Yo caseína, gorduras: 97Yo gordvta vegetal

LATA
(a00g)

óleo de palma, óleo pakniste, óleo de canola, óleo de milho,

lecitina de soja e 30Á gordwalâctea advinda da proteína do
leite de vaca. Carboidratos: 100% lactose prebióticos:4gt I

90%

galactooligossacarídeos

10%

soro de

leite

frutooligossacarídeos. Ingredientes:

desmineralizado, maltcdextrina, lactose,

leite em

po

desnatado, oleína de palma, oleo de palma, oleo de canola,
galactooligossacarídeo, rileo de milho, sais minerais citrato
de cálcio, citrato de potassio, cloreto de potássio, cloreto de
magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre,

sulfato de manganês, io Jeto de potássio, selenato de sódio,

lecitina de soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas: vitamina c,
taurina, niacina, vitamina e, pantotenato de cálcio, vitamina

bl, vitamina b2, ácido folico,
vitamina k, biotina, vitamina d, vitamina bl} e l-camitina.
a, vitamina b6, vitamila

Não contém glúten. Com rendimento de acordo com a
descrição do fabricar.te. Informações nutricionais na
embalagem, contendo data

de fabricação e prazo de

validade.

SUGESTÃO: Nan

l

Confort

Fórmula infantil paÍa lactentes

e de seguimento

paru

lactentes e/ou crianças de primeira infância destinada a
necessidades dietoterápicas específicas com restrigão de

lactose

e à base de aminoácidos livres. NÃO CONTEM

GLUTEN. "AVISO IMPORTANTE: Este produto somente
deve ser usado na alimentação de criangas menores de 1
(um) ano de idade con indicação expressa de médico ou
nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e
alergias e fortalece o vínculo mãe-filho". O leite materno é o

melhor alimento para o lactente. O aleitamento materno é
recomendado até os dois anos de idade ou mais. As gestantes
e as mulheres que amamentam precisam ingerir uma dieta

LATA
(a00g)

e equilibrada. O uso de mamadeiras, bico e
chupetas pode dificultar o aleitamento materno,
saudável

principalmente quando se deseja manter
amamentação.

ou retomar à

A introdtryão de substitutos do leite materno

só deverá ser feita com a orientagão de um especialista, que

deve esclarecer quanto ao custo, risco e impactos sociais
desta substituigão para

importante preparar

o

bebê. Para

a saúde do bebê, é

os substitutos do leite

materno

corretamente e com cuidados de higiene. Sempre seguir as

orientações

e

quantidades prescritas

pelo médico otl

nutricionista. Este produto só deve ser utilizado quando o
aleitamento matemo não for possível e deve ser utilizado sob

prescrição de médico ou nutricionista. Material de acordo

com a Lei no 11.26512006, a Portatia no 2.05112001 e

a

Resolução RDC no 22212002.

SUGESTÃO: NeO CAtC LCP

Composto para crianças com alergia a proteína do leite de
vaca ou de soja, sem quadro diarreico, pois é elaborada com

proteína extensamente hidrolisada, apresentando 85% de

peptídeos

e

15% de aminoácidos. Possui adição

de

prebióticos, essenciais para saúde intestinal, além de ácidos
graxos poli-insaturados e nucleotídeos, que podem ajudar na

imunidade do bebê. NÃO CONTEM GLUTEN. Valores

nutricionais 100 E, 484kcalorias, carboidratos: 52 g ,
lactose:2l E, proteína:1Z g e Gorduras totais:26 g'
Ingredientes: Proteína extensamente hidrolisada de soro de

leite, maltodextrina, óleos vegetais (palma, canola,

cocoo

girassol), fibras alimentares (galacto-oligossacarídeos

e

fosfato tricálcico, cloreto de
potássio, óleo de peixe, cloreto de magnésio, citrato
fruto-oligossacarídeos),

trissódico, óleo de MoÍierella alpina, carbonato de cálcio'
cloreto de colina, vitamina C, taurina, sulfato ferroso'

LATA
(a00g)

irorit"l,

*tfrt"

de zinco, nucleotídeos (uridina, citidina,

adenosina, inosina, guanosina), vitamina

E,

/§

L-carnitina,

:NO

niacina, ácido pantotênico, biotina, sulfato de cobre, ácido

V,J

fólico, vitamina A, vitaminaBl2, vitamina B1, vitaminaB2,

v

vitamina D, vitamina 86, sulfato de manganês, iodeto de
potássio, vitamina

K,

selenito de sódio, emulsificantes

ésteres de ácido cítrico e mono e diglicerídeo.

SUGESTÃO: Aptamil Pepti

Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, para
lactentes desde o nascimento até os 6 meses de idade, que

atenda

às

recomendações

do Codex

Alimentarius

FAO/OMS. Indicada nos casos de alergia à proteína do leite
de vaca, intolerância à lactose ou em situações nas quais for

indicado retirar

o leite de vaca da dieta' Composição

5.

enriquecida

com Lmetionina; Fonte de

de

soja

LATA

carboidratos:

(a00g)

nutricional: Fonte proteica: proteína isolada

200

maltodextrina (100%); Fonte de lipídeos: gordura vegetal
(100%). Isenta de sacar':se, glúten, leite e produtos lácteos'
O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de
fabricação superior a 60 dias.

SUGESTÃO: Aptamil Soja

Suplemento nutriciona- para crianças,

rico em

energia'

vitaminas e minerais. Não contém lactose e glúten e pode ser
consumido por via oral ou por sondas. O uso de um produto
6.

como o Fortini permite que a criança tenha um ganho de
poso e crescimento linear com incremento harmônico entre
peso
macro e micronutrientes e desta forma, teúa ganho de
e crescimento adequados para a idade' Fortini sem sabor

pode ter o sabor e a cansistência de preferência da criança,

4

LATA
(a00e)

300
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pode ser adicionado aos alimentos salgados ou doces,

ou líquidos, contribuindo pata a aceitaçáo do
suplemento e a manutmgão de uma dieta equilibrada e

sólidos

saudável, além de evitar o desperdício do produto.

SUGESTÃO: f,'ortini

Suplemento oral pó, suplemento para idosos, pacientes
idosos, suplementação cle nutrição enteral, suplementação
oral, hipercalórico, hiperproteico, suplemento geriatria, com
fibras, sem glúten, caquenia, desnutrição, vitamina D, cálcio,

gaúo de peso, falta de apetite, osteoporose, pré-cirúrgico,
pós-ciúrgico. Nutren Senior é um suplemento nutricional,
formulado com nutrientes essenciais para os idosos como

ACT 3, que é uma combinação única de proteínas (40gr),
cálcio (480mg) e vitamira D (l lug) que atua na redugão de

quedas

e fraturas. Possui também Prebiol, que é

um

composto exclusivo da Nestlé a base de inulina e FOS
(frutoligossacarideos) que contribui para o equilíbrio da flora
intestinal. contém EPÁ"DHA e alta quantidade de vitamina
do complexo B (folato, 81, 82) zinco e selênio, para auxiliar

no estado nutricional dos pacientes desnutridos ou em risco
de desnutrição, e melhorar a força e a capacidade funcional.

SUGESTÃO: Nutren Senior

Fórmula infantil composta de Maltodextrina, leite de vaca
desnatado (fonte proteica), oleína

de palma, óleo

de

palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de soja,

LATA

vitaminas (vitamina C, taurina, vitamina E, vitamina PP,
pantoteonato de cálcio, vitamina A, vitamina 86, vitamina

(a00g)

vitamina D3, vitarrina 82, âcido fólico, vitamina Kl'
biotina, vitamina 812), minerais (sulfato ferroso, sulfato de

Bl,

@,

iodeto depotássio). NÃo CONTEM

4ioe
J.\
:^

GLUTEN.

sã)
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SUGESTÃO: Nestogeno I

Q*,/,t
Composição: leite em pó desnatado instantâneo, sacarose,

sólidos de xarope de milho, leite em pó integral, cacau,
fostato de magnésio, ascorbato de sódio, sulfato ferroso,
sulfato de zinco; inositol. iodeto de potássio, acetado de DL-

alfa tocoferol, niacinarr-ida, sulfato de manganês, sulfato
cúprico, fitomenadiona, acetato de vitamina A, pantotenato
9.

de cálcio,

cianocobalamina, çloridrato

de

piridoxina,

LATA
300

(a00e)

cloridrato de tiamina, riboflavina, colecalciferol, cloreto de

cromo, ácido fólico, tiotina, aromatizante, estabilizantes
caffagena e lecitina de soja. Não contém, glúten. Contém
lactose. Sabor chocolate. Lata 4009. Validade mínima de 12
meses.

SUGESTÃO: Sustagen Adulto

Sacarose, leite em pó desnatado instantâneo (leite em pó
desnatado e emulsificante lecitina de soja), maltodextrina,

fosfato de cálcio, fosfato de magnésio, ascorbato de sódio,
sulfato de zinco, acetato de dl-alfa tocoferil, ferro carbonil,

niacinamida, sulfato dE manganês, palmitato de retinil,
gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitamina 812,
10.

cloridrato de tiamina, v-tamina

Kl,

cloridrato de piridoxina,

LATA

s00

(a00g)

iodeto de potássio, colecalciferol, ácido fólico, riboflavina'
cloreto de cromo, molibdato de sódio, biotina, selenito de

sódio, arcmatizante, estabilizante carragena' Não contém
glúten. Contém lactose.

SUGESTÃO: Sustagem Kids - Sabores Distintos'

11

LATA

300

.Q

Suptet"e"to calórico para adulto e idoso sem sabor formula

(a00g)

polimérica em pó, enriluecida com vitaminas, minerais,

i

ácidos e frbras solúveis isento de lactose e glúten e sacarose

R",

com no mínimo 80% do prazo de validade. Embalagem com
400 g.

SUGESTÃO: Nutridrink Max

Fórmula infantil industrializada elementar para crianças de 0
a 36 meses de idade com alergia ao leite de vaca e a outros

alimentos ou com distrirbios da digestão

e

absorção de

nutrientes. Composta por 100% de aminoácidos livres e
sintéticos e não alergênicos, óleos vegetais e TCM'

com ácido araquidônio (ARA) e ácido
docosahexaenoíco (DHA). Isenta de ingredientes que
Suplementada

contenham soja

ou traços de soja, isenta de lactose,

galactose, frutose, sacarose, glúten e ingredientes de origem

animal. Sem sabor. Embalagem contendo a descrição das
características do produto, data de fabricação e validade,
número do lote, sendo indispensável registro no Ministério
da Saúde.

SUGESTÃO: AIfamiNO

Extrato de soja, agúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e
minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina,

Ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês,
Vitamina 81, Vitamita 82, Vitamina 86, Vitamina A,
Cobre, Ácido Fólico, IoCo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D
e Vitamina

Bl2), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina'

aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina
de soja e espessante goma guar.

NÃO CONTEM GLUTEN'

trto

ó

Lata cl
300g

REFERENCIA

/:
flãrt".
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§UGESTÃO: Leite Soyrnilke sem Lactose

\

Y.?,

Suplemento nutricional para uso oral ou enteral em pó para

a 10 anos, produto lácteo com vitaminas e
minerais, com sabores variados para crianças. NÃO
crianças de 1

14.

CONTÉM GLUTEN. Com rendimento de acordo com

decrição

do

fabricante. Informações nutricionais

a

Lata

300

na

embalagem, contendo data de fabricação e prazo de validade

400g

SUGESTÃO: Nutren Junior.

Fórmula I00% soja, Líquido. Tetra Pak 1000 ml - Fórmula

padrão paÍa nutrição enteral ou oral, nutricionalmente
completo, com densidade calorica normal (l,2kcallml)

e

normoprotéico. Isento de sacarose, lactose e glúten. Possui
l5o/o de proteínas (100% proteína isolada de soja), 560/o de
15.

carboidratos (100% maltcdextrina) e 29o/o de lipídios (72%

óleo de canola, 15% TCM, l3yo óleo de girassol). Sabor:
Baunilha. Embalagem: Tetra Pak 1000 ml

:

1200 Kcal.

Garrafa

I Litro

tt00

Validade do produto: 12lidoze) meses.

SUGESTÃ0: Nutri Enteral Soya.

Santa Izabel do Pará, 02 de tbvereiro de 2022.
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