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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

Secretaria M unicipal de Saúde

S , 5̂ f ^ O  , 

C  v l e i t o .

CIn°: 335/19 GAB/SESAU

Secretária Municipal de Saúde 

Ana Lúcia Guimarães Alves Corrêa

Aquidauana/MS, 31 de Outubro de 2019.

Objeto: Solicitamos abertura de processo de registro de preço para a aquisição futura de 

fórmulas, dietas e suplementos nutricionais para atendimentos de pacientes cadastrados nas 

Estratégias de Saúde da Família e no Serviço de Atendimento Domiciliar, quantidades e 

descrição dos produtos anexo.

Justificativa: Atender pacientes com desnutrição, que possuem dificuldades para consumir 

todos os nutrientes necessários para uma dieta balanceada ou patologia. Alimentos que se 

destinam a complementar com micronutrientes a dieta de um indivíduo quando a ingestão 

através da alimentação seja insuficiente, sendo eles crianças, adolescentes, idosos e acamados. 

Estudo Técnico Preliminar anexo.

Fonte de Recurso/Despcsa Orçamentária:

PAB 19-SESAU, 02-FMS, 2083 - 675 

MAC 19-SESAU, 02-FMS, 2096 - 758

Prazo de Entrega: 10 dias. pRfiZ.0 j)6 yióéNOQ: 1J-rwtfc udiQfcmcoFernandfCJáudî cmcoTernctndes Souza
Secretária Municipal de

Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal -  ate@LrièopIliÇic^OTÍ/^0 

contrato e protocolada na Secretaria de Finanças.

Local de entrega: Depósito da Prefeitura Municipal de Aquidauana, MS. 

Gestor: Ana Lúcia Guimarães Alves Corrêa CPF: S34.870.341-15 e 

Fiscal de Registro de Preço: Patrícia Gonçalo Duarte CPF: 009.239.091-92 

Atenciosamente.
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PRO CESSO  PARA AQUISIÇÃO DE FÓ RM ULAS E SUPLEM ENTO S NUTRIC IO NAIS -  2019

PRODUTO
ESPECIFICAÇÕ ES/

NOMES
COM ERCIAIS

PAB MAC
QUANTID

ADE
ANUAL

07-02-1256 , Fórmula infantil de partida, com predom inância proté ica de 
caseína; é acrescida de óleos vegetais, m altodextrina e 
enriquecida com vitam inas, m inerais, ferro e outros 
o ligoelem entos. A lim entação de lactentes nos 6 prim eiros 
m eses de vida, quando fo r necessário recorrer à 
a lim entação com m am adeira.

Lata de 800g 
(nestogeno 1/ 
Aptam il prem ium 1)

500 latas
? 0^

500 latas
■> O'*

07-02-1257 Fórmula infantil de seguim ento, elaborada para a tender as 
necessidades do lactente no 2o sem estre de vida, com 
predom inância proteica de caseína, sem sacarose e perfil 
de carboidratos com postos por lactose e m altodextrina.

Lata de 800g 
(nestogeno 2/ 
Aptam il prem ium 2)

400 latas

o

400 latas

07-02-1258 Fórmula infantil preparada com proteína isolada de soja, 
sem leite, sem lactose e sem sacarose. Com am inoácidos 
essenciais, além de vitam inas e minerais. A lim entação de 
lactentes quando necessário evitar o leite de vaca ou 
recorrer à a lim entação com mamadeira. Este produto 
som ente deve ser usado na alim entação de crianças 
m enores de 1 (um) ano de idade, com indicação expressa 
de m édico ou nutricionista.

Lata 800 grs (Nan 
soy, Aptam il soja, 
Isomil, Enfamil pró 
soyer)

200 latas

t «0

200 latas

i oO

07-02-1259 . Fórmula infantil h ipoalergênica à base de proteína do soro 
do leite parcia lm ente hidrolisada, com adição de 
prebióticos, ácidos graxos de cadeia longa - Icpufas (dha -  
ácido docosahexaenóico e ara -  ácido araquidônico) e 
nucleotídeos. isento de sacarose, frutose e glúten, 
densidade calórica 65 kcal/100m l.

Lata 800 gr (Nan 
H.A lata Aptam il 
H.A.- lata)

200 latas

! 0 0

200 latas

\ o o
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PRODUTO
ESPEC IFIC AÇ Õ ES/

NOM ES
CO M ERCIAIS

PAB MAC
Q U A N TID

A DE
A N U A L

07-02-1260 Fórmula Infantil AR Anti-R egurg itante  para lactentes e de 
segm ento para lactentes ( 0 - 1 2  meses de id a d e ) . 
A lim ento para situação m etabólica especial para nutrição 
enteral ou oral. Não deve conter glúten.

Lata 800 gr (Nan 
A .R ./ Aptam il A.R., 
Enfamil A .R .)

200 latas

? o
200 latas

i  O

07-02-1261
Fórmula infantil em pó indicada para crianças 
prem aturas/baixo peso Relação Proteína Do Soro/Caseína 
De 70/30, proporcionando m elhor digestão, alta densidade 
energética. Perfil de Am inoácidos adequado evitando 
distúrbios m etabólicos, nutrientes de fácil absorção (Tem, 
M altodextrina, Lc Pufas).

Lata 400 g (Aptam il 
pré, Enfamil 
prematuros, Pré- 
Nan)

150 latas

% o

150 latas

07-02-1263 Fórmula infantil extensam ente hidrolisada, com proteínas 
do soro do leite (80 A  90 Peptídeos e 10 a 20 am inoácidos 
livres), com adição de prebióticos, ácidos graxos de 
cadeia longa - Lcpufas Isento De Sacarose, Frutose E 
Glúten. Indicações: A lim entação desde o nascim ento 
utilizadas nos casos de insucesso do tra tam ento com as 
parcia lm ente hidrolisadas, de crianças com alergia a 
proteína do leite de vaca e/ou de soja.

Lata de 800 gr 
Pregomin pepti e 
Aptam il Pepti

400 latas 400 latas

07-02-1265 A lbum ina em pó é um alim ento hiperproteico, à base 
exclusivam ente de proteínas de alto valor biológico.
Devido à sua alta d igestib ilidade e por conter todos os 
am inoácidos essencia is nas quantidades e proporções 
ideais, a album ina é reconhecida como a mais rica 
proteína animal, sendo fundam enta l para o crescim ento e 
regeneração m uscular. Indicação pacientes com dem anda 
energética aum entada, e depleção muscular.

Pacote 500 gr / 
pacote 1 kg

100
pacotes

T 3

150
pacotes

250
pacotes

I o o
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PRODUTO
ESPEC IFIC AÇ Õ ES/

NOMES
CO M ERCIAIS

PAB MAC
Q UANTID

ADE
ANU A L

07-02-1356 Fórmula infantil em pó nutric ionalm ente com pleta e 
balanceada especia lm ente desenvolvida para a tender às 
necessidades de crianças de 01 a 10 anos. Contribui para 
recuperação nutricional de crianças debilitadas. Isenta de 
glúten e lactose.

Lata 400 grs/ Nutren 
Júnior, Pediasure 
Sustagem  Kids

300 latas 600 latas
2o 'O

900 latas

07-02-1269
Suplem ento nutricional h ipercalórico para uso oral ou 
enteral, indicado para com plem entar a a lim entação diária 
de crianças acim a de 4 anos de idade, adolescentes, 
adultos e idosos, , enriquecido com vitam inas e m inerais, 
fibras, isento de sacarose, sem sabor.

Lata 400 gr: 
nutridrink, Ensure e 
Nutren

300 latas

IS?

700 latas

i »

1.000 latas

07-02-1271 Leite em pó integral, enriquecido com ferro e vitam inas. Pacote 400 grs 200 ' a 
pacotes

400
pacotes

600
pacotes

07-02-1272
Trig licerídeos de cadeia média, com ácidos essenciais.

Frasco com 
aproxim adam ente 
250 ml

60 frascos

Q 0

60 frascos

H o

07-02-1274 Módulo de glutam ina. M ódulo de fibra solúvel com 
probiótico para uso enteral e oral. Sabor neutro.

Caixa com 30 
sachês de 5 
grs/cada

60 caixas

9

100 caixas
U o

160 caixas

1 o

07-02-1276 Módulo de carboidratos, a base de m altodextrina. Isenta 
de sacarose, lactose e glúten. Não possui sabor, podendo 
ser adicionado na a lim entação doce ou salgado. Pode ser 
usado via oral ou enteral (sonda).

Nutri dextrin/ 
Carboch,
M altodrextrina 1kg

100 300 400
pacotes

1 6  o

07-02-1277 Dieta enteral nutric ionalm ente com pleta, hipercalórica, 
densidade calórica de 1.5 Kcal / ml. e adequado teor 
proteico. Contém  m istura proteica, com proteínas anim ais 
e vegetais, enriquecida com mix carotenoides.Isenta de 
sacarose, lactose e glúten. Em balagem  Tetra Pack 1 litro. 
Indicada para pacientes com  necessidades elevadas, 
restrição hídrica, desnutrição, pré ou pós-operatório, 
cardiopatas, pacientes com AVC. H ipossódica.

Em abalagem  Tetra 
Pak 1 litro. Nutrision 
Energy, Isosource, 
Nutrienteral, T roph ic 
1.5

oO

jt»

2.500 litros

I 5 JO

2.500 litros
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Terapia Nutricional oral desenhada especificam ente para 
auxiliar na cicatrização dé úlceras por pressão e outras 
situações que exijam  estím ulos da cicatrização. 
H iperproteico, acrescido de arginina e com alto teor de 
m icronutrientes re lacionados à cicatrização (zinco, 
selênio, v itam inas C, A  e E), além da presença do 
exclusivo m ix de carotenoides. Sem glúten

Cubitan, frasco 
200m t

600
unidades

600
unidades

I r ®

A lim ento em pó nutric ionalm ente com pleto para nutrição 
enteral ou oral, caseinato de cálcio, proteína isolada do 
soro e proteína concentrada do leite, proporciona um 
perfil de am inoácidos essencia is, em média 53%  de 
carboidratos(m altodextrina, sacarose e am ido de m ilho 
m odificado), calorias 1,0 kcal/m l, lata com 
aproxim adam ente 400 g. Data de validade m ínim a de 6 
m eses a contar da data de entrega do produto, n° de lote 
e registro no M inistério da Saúde.

Trophic Infant/Total 
Nutrition ou 
sim ilares 400 g

800 latas

T o o

800 latas

X  9 O

1.600 latas

1 O o

Fórm ula infantil em pó para lactentes e/ou crianças de 
primeira infância de 0 a 3 anos com necessidades 
dietoterápicas específicas com restrição de lactose. A  
base de am inoácidos livre, ARA, DHA e nucleotídeos. 
Em balagem  de aproxim adam ente 400 g. Data de 
validade m ínim a de 6 m eses a contar da data de entrega 
do produto, n° de lote e registro no M inistério da Saúde.

Neocate LCP ou 
sim ulares 400 g

250

o

250

1 5 O

500 latas

1



Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER PACIENTES QUE POSSUEM 
DIFICULDADES NO CONSUMO DE TODOS OS NUTRIENTES NECESSÁRIOS PARA UMA DIETA 
BALANCEADA OU PATOLOGIA PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E ACAMADOS.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit.

1 NESTOGENO 1 / APTAMIL PREMIUM 1 - LATA LATA 300,0000 83,6880
DE 800 gr% ou similar - Fórmula infantil de 
partida, com predominância protéica de caseína; 
é acrescida de óleos vegetais, maltodextrina e 
enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e 
outros oligoelementos. Alimentação de lactentes 
nos 6 primeiros meses de vida, quando for 
necessário recorrer à alimentação com 
mamadeira.

2 NESTOGENO 2 / APTAMIL PREMIM 2 - LATA LATA 200,0000 83,0380
DE 800 gr ou similar - Fórmula infantil de 
seguimento, elaborada para atender as 
necessidades do lactente no 2o semestre de vida, 
com predominância proteica de caseina, sem 
sacarose e perfil de carboidratos compostos por 
lactose e maltodextrina.

3 NAN SOY , APTAMIL SOJA, ISOMIL, ENFAMIL 
PRÓ SOYER OU SIMILAR - Fórmula infantil 
preparada com proteína isolada de soja, sem 
leite, sem lactose e sem sacarose. Com 
aminoácidos essenciais, além de vitaminas e 
minerais. Alimentação de lactentes quando 
necessário evitar o leite de vaca ou recorrer à 
alimentação com mamadeira. Este produto 
somente deve ser usado na alimentação de 
crianças menores de 1 ( um) ano de idade, com 
indicação expressa de médico ou nutricionista.

4 NAN H. A - LATA DE 800 gr ou similar - Fórmula 
infantil hipoalergênica à base de proteína do soro 
do leite parcialmente hidrolisada, com adição de 
prebióticos, ácidos graxos de cadeia longa - 
Icpufas ( dha - ácido docosahexaenóico e ara - 
ácido araquidônico) e nucleotídeos. isento de 
sacarose, frutose e glúten, densidade calórica 65 
kcal/100ml.

5 NAN A.R. - LATA DE 800 gr ou similar - Fórmula 
Infantil AR Anti-Regurgitante para lactentes e de 
segmento para lactentes ( 0 - 1 2  meses de 
idade) . Alimento para situação metabólica 
especial para nutrição enteral ou oral. Não deve 
conter glúten.

6 APTAMIL PRÉ ENFAMIL PREMATUROS, PRÉ 
NAN - LATA DE 400 gr OU SIMILAR - Fórmula 
infantil em pó indicada para crianças 
prematuras/baixo peso Relação Proteína Do 
Soro/Caseína De 70/30, proporcionando melhor 
digestão, alta densidade energética. Perfil de 
Aminoácidos adequado evitando distúrbios 
metabólicos, nutrientes de fácil absorção ( Tem, 
Maltodextrina, Lc Pufas) .

7 APTAMIL PEPTI OU SIMILAR - LATA DE 400 gr - 
Fórmula infantil extensamente hidrolisada, com 
proteínas do soro do leite ( 80 A 90 Peptídeos e 
10 a 20 aminoácidos livres) , com adição de 
prebióticos, ácidos graxos de cadeia longa - 
Lcpufas Isento De Sacarose, Frutose E Glúten. 
Indicações: Alimentação desde o nascimento 
utilizadas nos casos de insucesso do tratamento 
com as parcialmente hidrolisadas, de crianças 
com alergia a proteína do leite de vaca e/ou de 
soja.

UN 100,0000 130,8550

LATA 100,0000 263,7700

LATA 80,0000 115,5840

LATA 80,0000 218,2300

LATA 80,0000 273,9200

Valor Total

25.106,40

16.607,60

13.085,50

26.377,00

9.246,72

17.458,40

21.913,60
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Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

8 ALBUMINA EM PÓ OU SIMILAR - PACOTE DE 1 
kg - Albumina em pó é um alimento hiperproteico, 
à base exclusivamente de proteínas de alto valor 
biológico. Devido à sua alta digestibllidade e por 
conter todos os aminoácidos essenciais nas 
quantidades e proporções ideais, a albumina é 
reconhecida como a mais rica proteína animal, 
sendo fundamental para o crescimento e 
regeneração muscular. Indicação pacientes com 
demanda energética aumentada, e depleção 
muscular.

PC 100,0000 175,9450 17.594,50

9 NUTREN JÚNIOR OU SIMILAR - LATA 400 gr 
Fórmula Infantil em pó nutricionalmente completa 
e balanceada especialmente desenvolvida para 
atender às necessidades de crianças de 01 a 10 
anos. Contribui para recuperação nutricional de 
crianças debilitadas. Isenta de glúten e lactose.

LATA 400,0000 116,1780 46.471,20

10 ENSURE OU SIMILAR - LATA DE 400 gr - 
Suplemento nutricional hipercalórico para uso oral 
ou enteral, indicado para complementar a 
alimentação diária de crianças acima de 4 anos 
de idade, adolescentes, adultos e idosos,, 
enriquecido com vitaminas e minerais, fibras, 
isento de sacarose, sabores diversos.

LATA 300,0000 110,7900 33.237,00

11 LEITE EM PÓ INTEGRAL OU SIMILAR- 
PACOTE DE 400gr - enriquecido com ferro e 
vitaminas.

PC 200,0000 24,1883 4.837,66

12 t r ig l ic e r Id e o s  de  c a d e ia  m é d ia  o u

SIMILAR COM ÁCIDOS ESSENCIAIS - FRACO 
COM 250 ML

FRAS 40,0000 81,0033 3.240,13

13 MÓDULO DE GLUTAMINA OU SIMILAR- 
EMBALAGEM DE 300gr ( BIOSEN) - CAIXA 
COM 30 SACHÊS DE 5gr/CADA 
( GLUTAFLORA/ RESOURCE) OU 
EMBALAGEM DE 300gr ( BIOSEN)

UN 80,0000 260,2260 20.818,08

14 MÓDULO DE CARBOIDRATOS OU SIMILAR , A PC 160,0000 57,4340 9.189,44
BASE DE MALTODEXTRINA . Isenta de 
sacarose, lactose e glúten. Não possui sabor, 
podendo ser adicionado na alimentação doce ou 
salgada. Pode ser usado via oral ou enteral 
( sonda) - Embalagem 400 grs/ Nutri dextrin/
Carboch

15 DIETA INTERAL NUTRICIONAL COMPLETA, FRAS
hipercalórica, densidade calórica de 1.5 Kcal / ml.
e adequado teor proteico. Contém mistura 
proteica, com proteínas animais e vegetais, 
enriquecida com míx carotenoides.lsenta de 
sacarose, lactose e glúten. Embalagem Tetra 
Pack 1 litro. Indicada para pacientes com 
necessidades elevadas, restrição hídrica, 
desnutrição, pré ou pós operatório, cardiopatas, 
pacientes com AVC. Hipossódica. Emabalagem 
Tetra Pak 1 litro. Nutrision Energy, Isosource,
Nutrienteral.

16 TERAPIA NUTRICIONAL ORAL DESENHADA UN
ESPECIFICAM ENTE PARA AUXILIAR NA
CICATRIZAÇÃO DE ÚCERAS POR PRESSÃO E 
OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM 
ESTÍMULOS DA SICATRIZAÇÃO.
HIPERPROTEICO, ACRESCIDO DE ARGINA E 
COM ALTO TEOR DE MICRONUTRIENTES 
RELACIONADOS À CICATRIZAÇÃO ( ZINCO ,
SELÉNIO, VITAMINAS C, A e E) , ALÉM DE 
PRESENÇA DO EXCLUSIVO MIX DE 
CAROTENOIDES. SEM GLÚTEM - CUBITAN,
FRASCO - 200ML

1.300,0000 64,3367 83.637,71

150,0000 39,4140 5.912,10
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Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

17 ALIMENTO EM PÓ NUTRICIONALMENTE UN 1.000,0000 97,7060 97.706,00
COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU 
ORAL, CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNA 
ISOLADA DO SORO E PROTEÍNA 
CONCENTRADA DO LEITE, PROPORCIONA 
UM PERFIL DE AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS, 
EM MÉDIA 53% DE CARBOIDRATOS 
( MALTODEXTRINA, SACOROSE E AMIDO DE 
MILHO MODIFICADO) , CALORIAS 1,0 
KCAL/ML, LATA COM APROXIMADAMENTE 
400gr. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 
MESES ACONTAR DA DATA DE ENTREGA DO 
PRODUTO, N.° DE LOTE E REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - TROPHIC 
INFANT/TOTAL - NUTRITION OU SIMILAR - 
400gr.

18 FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PAFtA LACTANTES UN 300,0000 276,1125 82,833,75
E/OU CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 
A 3 ANOS COM NECESSIDADES 
DIETOTERÁPICAS COM RESTRIÇÃO DE 
LACTOSE. A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRE,
ARA DHA E NUCLEOTIDEOS EMBALAGEM DE 
APROXIMADAMENTE 400gr DATA DE 
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA 
DATA DE ENTREGA DO PRODUTO N.° DE 
LOTE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE.

Total da Coleta: 535.272,79

Valor Total estimado da aquisição: 535.272,79 (quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e setenta e dois 
reais e setenta e nove centavos).

Justificativa : AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER PACIENTES QUE POSSUEM 
DIFICULDADES NO CONSUMO DE TODOS OS NUTRIENTES NECESSÁRIOS PARA UMA DIETA 
BALANCEADA OU PATOLOGIA PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E ACAMADOS.

Prazo de entrega: 10 DIAS

Condições de Pagamento: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL 

Local de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA 

Unidade Fiscalizadora: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA

Aquidauana(MS), 2 de Março de 2020
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