PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01
PRAÇA TIRADENTES, 29 – CENTRO – 37926-000
FONE: 37-3355-1500
Adm.: 2021/2024

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA
FINALIDADE: Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
DIETAS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
DORESÓPOLIS/MG.

Item

Qtde
medida

01

Lata 125 g

10

02

Lata 240 g.

250

03

Display com 15
20
sachês
de 5 g cada.
embalagens 60
de 740g.

04

de Quantidades Descrição do produto

Valor
Unitário
Médio
Espessante e gelificante para bebidas e R$ 72,57
preparações
alimentares.
Modifica
instantaneamente a consistência,
conforme a necessidade individual,
variando entre: mel, néctar e pudim.
Módulo de proteína de alto valor R$ 92,47
biológico para nutrição enteral ou
oral, módulo de proteína de alto valor
biológico (100% caseinato de cálcio
obtido do leite de vaca) para nutrição
enteral ou oral. Recomendado para
compor dietas que necessitem de maior
aporte proteico. Dietas com este perfil
podem se enquadrar nas orientações
dietoterápicas para algumas condições
de saúde mais simples até situações
mais críticas.
Módulo em pó para uso em nutrição R$ 96,95
enteral ou oral de 100% L-glutamina,
Suplemento em pó, sem sabor, R$ 80,66
desenvolvido
pensando
nas
necessidades nutricionais de quem já
passou dos 50 e ainda tem muito o que
aproveitar. você pode adicioná-lo em
qualquer preparação – doce, salgado,
bebida, sopas, molhos, etc. Contém
ACT-3, combinação exclusiva de cálcio,
proteína e vitamina D, nutrientes
essenciais que ajudam na manutenção
dos ossos e músculos. Fontes de: •
Cálcio e vitamina D auxiliam na
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05

Embalagem 150
com 200mL
–
Formato
Tetra Slim

06

Embalagem 400
com 1L –
Formato
Tetra Square

07

Lata
400g

com 200
e

manutenção
de
ossos
fortes.
• Proteína contribui na manutenção dos
músculos.
• Vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e biotina
contribuem para a produção e liberação
de
energia.
• Zinco e Vitamina C contribuem para o
sistema
imunológico.
• Ferro auxilia na formação das células
vermelhas.
Fórmula padrão destinada para nutrição R$ 20,92
de
pessoas
com
necessidades
especiais, com condições específicas de
dietas e/ou restrições alimentares. É
hipercalórico, sendo que cada 1ml
fornece 2,0kcal. Recomendado para
auxiliar
na
manutenção
e/ou
recuperação do estado nutricional. É
indicado para pessoas que necessitem
de maior aporte calórico e restrição de
volume. Dietas com este perfil podem se
enquadrar
nas
orientações
dietoterápicas para algumas condições
de saúde, como renais agudos ou
crônicos em tratamento dialítico até
situações mais críticas.
Fórmula padrão destinada para nutrição R$ 41,24
de
pessoas
com
necessidades
especiais, com condições específicas de
dietas
e/ou
restrições
alimentares.Apresenta
em
sua
composição
ingredientes
como:
carboidratos de lenta absorção e fibras
(15g/L), sem adição de sacarose.
Recomendado
para
auxiliar
a
manutenção e/ou recuperação do
estado nutricional. É direcionado para
pessoas que possuem necessidade de
controle de açúcar na dieta. Dietas com
este perfil podem se enquadrar nas
orientações dietoterápicas para algumas
condições de saúde, como diabéticos ou
necessidade de controle glicêmico.
Fórmula padrão completa e balanceada R$ 53,51
destinada para nutrição de pessoas com
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colhermedida com
8,3g.

08

Lata 300g

60

09

Embalagem 200
com 1L –
Formato
Tetra
Square.

10

Embalagem 300
com 1L –
Formato
Tetra
Square.

necessidades
especiais.
É
normocalórico com 1,0kcal por 1ml, na
diluição padrão. Sem lactose, sem
glúten e sem sabor. Recomendado para
auxiliar
na
manutenção
e/ou
recuperação do estado nutricional.
Dietas com este perfil podem se
enquadrar
nas
orientações
dietoterápicas para algumas condições
de saúde como, por exemplo, contribui
para a melhora das condições
nutricionais de indivíduos com doenças,
sem sabor.
Mix de fibras 100% solúveis, que R$ 94,86
contribui para o funcionamento do
intestino. Zero calorias e sem açúcares.
Pode ser usado em situações de prisão
de ventre/intestino preso, conforme
orientação médica. mix de fibras 100%
Solúveis:
Goma Guar Parcialmente Hidrolisada e
Inulina, zero açúcares sem sabor, você
pode adicionar ao alimento ou à bebida
de sua preferência.
Fórmula padrão destinada para nutrição R$ 32,25
de
pessoas
com
necessidades
especiais, com condições específicas de
dietas e/ou restrições alimentares.
É hipercalórico, sendo que cada 1ml
fornece 1,5kcal. É indicado para
pessoas que possuem necessidade de
alta oferta calórica. Dietas com este
perfil podem se enquadrar nas
orientações dietoterápicas para algumas
condições de saúde, desde desnutrição
até situações mais críticas.
Sabor Baunilha/ liquido
fórmula padrão destinada para nutrição R$ 22,24
de
pessoas
com
necessidades
especiais, com condições específicas de
dietas e/ou restrições alimentares. É
constituído de 100% de proteína de soja
e é normocalórico, cada 1ml fornece
1,2kcal. Recomendado para auxiliar na
manutenção e/ou recuperação do
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11

Embalagem 300
com 1L –
Formato
Tetra Square

12

Embalagem 200
com 1L –
Formato
Tetra Square

13

Lata
com 400
800g
e
colhermedida com
7,8g
por
porção.

14

Lata 365g.

400

estado nutricional. Sabor Baunilha/
liquido
fórmula padrão destinada para nutrição
de
pessoas
com
necessidades
especiais, com condições específicas de
dietas e/ou restrições alimentares. É
constituído de 100% de proteína de soja,
é normocalórico, cada 1ml fornece
1,2kcal e possui um mix de fibras
recomendado
para
auxiliar
na
manutenção e/ou recuperação do
estado nutricional. É indicado para
pessoas que possuem necessidade da
adição de um mix de fibras na dieta.
Sabor Baunilha/ liquido
fórmula padrão destinada para nutrição
de
pessoas
com
necessidades
especiais, com condições específicas de
dietas e/ou restrições alimentares. É
normocalórico, cada 1ml fornece 1,2kcal
e um mix de fibras.Recomendado para
auxiliar
na
manutenção
e/ou
recuperação do estado nutricional. É
indicado para pessoas que possuem
necessidade da adição de um mix de
fibras na dieta. Sabor Baunilha/ liquido
Fórmula padrão em pó completa e
balanceada destinada para nutrição de
pessoas com necessidades especiais. É
normocalórico com 1,0kcal por 1ml, na
diluição padrão. Recomendado para
auxiliar
na
manutenção
e/ou
recuperação do estado nutricional.
Dietas com este perfil podem se
enquadrar
nas
orientações
dietoterápicas para algumas condições
de saúde como, por exemplo, em
situações de perda de peso indesejada.
Sabor Baunilha/ pó
Dieta completa em pó, hipercalórica 1,4
Kcal/ml, com alto teor de aminoácidos
ramificados. Para uso por via oral ou
enteral. Contém 11% de proteína (sendo
54% caseinato e 51% a.a. de cadeia
ramificada) 22% lipídeos e 67% de

R$ 30,55

R$ 32,47

R$ 59,39

R$ 105,75
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15

Lata de 400 100
g
com
colhermedida no
interior
da
lata

16

Lata de 800 60
g

17

Lata de 800 60
g

18

Lata de 800 30
g

19

Lata de 400 30
g

20

Lata de 800 40
g

carboidratos. Não contém lactose,
sacarose e glúten. Sabor baunilha.
Indicado para pacientes com alterações
no
fígado
(cirrose,
transplante,
encefalopatia hepática, entre outros.)
Fórmula infantil para lactentes e de
seguimento para lactentes e crianças de
primeira
infância
destinada
a
necessidades dietoterápicas específicas
com restrição de lactose, à base de
proteína extensamente hidrolisada. Com
DHA
e
ARA.Recomendado
para
lactentes e crianças de primeira infância,
0-36 meses de idade. Dietas com este
perfil podem se enquadrar nas
orientações em situações de alergias às
proteínas intacta do leite de vaca e soja,
com
comprometimento
do
trato
gastrintestinal e/ou com restrição à
lactose.
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6
(seis) meses de idade - Com prebióticos,
DHA, ARA e nucleotídeos - NÃO
CONTÉM GLÚTEN - ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADO DE SOJA E
PEIXE, LEITE E DERIVADOS.
fórmula infantil de seguimento para
lactentes a partir do 6º mês (seis meses)
e criança de primeira infância - Com
prebióticos, DHA, ARA e nucleotídeos.
Fórmula Infantil para lactentes e de
seguimento para Lactentes destinada a
necessidades dietoterápicas específicas
espessada com goma Jataí .
Fórmula à base de aminoácidos livres,
100% eficaz, para crianças que
permanecem alérgicas - É adequado às
recomendações nutricionais e ao
paladar da criança alérgica - Possui
1kcal/ml.
Fórmula Infantil para Lactentes e de
seguimento para lactentes à base de
soja - Com DHA e ARA - Não contém
leite ou produtos lácteos - Não contém
glúten.

R$ 103,22

R$ 45,63

R$ 43,53

R$ 48,43

R$ 287,31

R$ 61,53
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21

Lata de 400 40
g

22

Lata de 800 35
g

23

Lata de 240 250
g

24

Lata de 280 400
g

25

Lata de 850 50
g

Fórmula Infantil para lactantes e de
seguimento para lactente e crianças de
primeira
infância
destinada
à
necessidades dietoterápicas específicas
com restrição de lactose e à base de
aminoácidos - Com DHA e ARA - Com
aminoácidos - NÃO CONTÉM GLÚTEN
- NÃO CONTÉM LEITE OU PRODUTOS
LÁCTEOS - CONTÉM FENILALANINA.
Fórmula Infantil de seguimento para
crianças de primeira infância - Para
crianças a partir de 1 ano de idade Com Prebióticos, DHA e ARA - NÃO
CONTÉM GLÚTEN.
Modulo concentrado de proteínas de alto
valor biológico,100% caseinato de sódio,
informação nutricional por 100 gramas :
valor
energético
370
kcal,
0%
carboidratos , 90 gramas de proteínas
(em 100 gramas ) 10 MG de sódio ,
1400 mg de cálcio ,10 mg de potássio.
Modulo concentrado de proteínas 100 %
de soro do leite , concentração : 13
gramas de proteínas em uma porção de
15 gramas do produto ,sódio :75 mg em
uma porção de 15 gramas, sem glúten,
sem sabor
Formula para pacientes intolerantes a
glicose,decorrentes de diabete tipo I e II
contendo a cada 100 gramas do produto
:

R$ 212,66

R$ 44,96

R$ 119,49

R$ 110,85

R$ 299,90

21 gramas de proteínas ,13 gramas de
açucares,10 MG de colesterol, 5,4
gramas de fibras, 15 gramas de
gorduras totais ,405 MG de sódio ,96 mg
de carnitina , sabor baunilha. NÃO
CONTÉM
GLUTEM
,
CONTÉM
LACTOSE
- Valor Total Estimado é de R$ 288.509,28 (duzentos e oitenta e oito mil,
quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos).

Observação:
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1-O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.
2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a
rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas,
civis e penais cabíveis.
Justificativa: A aquisição de dietas enterais, leites especiais e suplementos
alimentares acima referenciada, é essencial a vida, tendo em vista que há demandas
apresentadas pelo município de Doresópolis/MG, para pacientes com carência
alimentar ou impossibilitado de realizar ingestão oral. Tendo em vista que a nutrição
é de extrema importância e indispensável a manutenção da vida ou mesmo da
qualidade de vida dos usuários. As Dietas Nutricionais serão fornecidas a todos os
pacientes que a desmandarem baseado no tratamento, e recuperação de quadro
clínico patológico nos quais o tratamento signifique fator primordial a vida.
Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues no da
Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Doresópolis/MG. Após a
solicitação, o licitante terá o prazo de 10 dias úteis para efetivar a entrega.
Prazo de Pagamento: Até 30 dias após a entrega dos produtos, mediante a
apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante,
acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as despesas
decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº.:
02.29.01.10.306.0009.2163.3.3.90.30.00- Ficha 363

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

