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ANEXO I 
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO 

  

                                          

 

Nº 
 

Quantidade 
 

Unid. 
 

Especificação 
 

 
 

 
  

                                          

  

1 
   

200,000 
   

UND 
   

COMPLEMENTO ALIMENTAR: Hipercalórico em pó - 
COMPLEMENTO ALIMENTAR: Hipercalórico em pó, 
especifico para faixa de 01 a 10 anos. Que contenha 
nutrientes que contribui para o desenvolvimento físico e 
mental do paciente. Diversos sabores. Embalagens sem 
danos. Atendendo as recomendações do CodexAlimentarius 
FAO/OMS. Embalagem de 350/380g Marcas de referência 
Sustagen Kids ou Trophic-Infant 

   

 
   

 
   

                                   

                                          

  

2 
   

50,000 
   

UND 
   

FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL A BASE DE SOJA - 
Fórmula infantil - FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL A BASE 
DE SOJA - Fórmula infantil industrializada para lactentes de 
0 a 12 meses de idade à base de soja enriquecida com ferro 
e vitamina C. Isenta de lactose e proteínas lácteas. Isenta de 
glúten. Enriquecida com vitaminas, minerais e outros 
oligoelementos que atendam às recomendações do codex 
alimentarius (FAO/OMS). Embalagem contendo a descrição 
das características do produto, data de fabricação e validade, 
número do lote, sendo indispensável registro no Ministério da 
Saúde. Marcas de referência: Isomil, Nan Soy, similar ou de 
melhor qualidade. Apresentação em pó, embalado em latas 
de no mínimo 800g. 

   

 
   

 
   

                                   

                                          

  

3 
   

200,000 
   

UND 
   

FORMULA INFANTIL DE PARTIDA - Fórmula infantil 
industrializa - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA - Fórmula 
infantil industrializada de partida, em pó, para lactentes 
desde o nascimento até o 6º mês, à base de proteínas 
lácteas (caseína/proteínas do soro), acrescida ou não de 
óleo vegetal, contendo lactose, vitaminas, minerais, ferro e 
oligoelementos que atendam às recomendações do Codex 
Alimentarius (FAO/OMS), adicionada de prebióticos, 
galactooligossacarídeo (GOS) e frutooligossacarídeo (FOS), 
DHA e ARA. Isenta de sacarose e glúten. Embalagem 
contendo a descrição das características do produto, data de 
fabricação, data de validade, número do lote e registro no 
ministério da saúde. Marcas de Referência: Aptamil Premium 
1, Nan Pro 1, Nan Comfor 1, Similac 1, similar ou de melhor 
qualidade. Apresentação em pó, embalado em latas de no 
mínimo 800g. 

   

 
   

 
   

                                   

                                          

  

4 
   

250,000 
   

UND 
   

FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO- Fórmula infantil 
industrializa - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO- 
Fórmula infantil industrializada de seguimento, em pó, para 
alimentação de lactentes de 06 a 12 meses de idade. À base 
de proteínas lácteas (caseína/proteínas do soro), acrescida 
ou não de óleo vegetal, contendo lactose, vitaminas, 
minerais, ferro e oligoelementos que atendam às 
recomendações do Codex Alimentarius (FAO/OMS), 
adicionada de prebióticos, galactooligossacarídeo (GOS) e  
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frutooligossacarídeo (FOS), DHA e ARA. Isenta de sacarose 
e glúten. Embalagem contendo a descrição das 
características do produto, data de fabricação, data de 
validade, número do lote e registro no ministério da saúde. 
Marcas de Referência: Aptamil Premium 2, Nan Pro 2, Nan 
Comfor 2, Similac 2, similar ou de melhor qualidade. 
Apresentação em pó, embalados em latas de no mínimo 
800g. 

          

                  

 

5 
 

80,000 
 

UND 
 

FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL ANTI REFLUXO - Fórmula 
infantil in - FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL ANTI REFLUXO 
- Fórmula infantil industrializada antiregurgitação para 
lactentes com até 12 meses. Composição específica para 
condições de refluxo gastresofágico, possuindo como agente 
espessante goma jataí ou amido pré-gelatinizado ou amido 
de arroz.. Oferta mínima de 70% lactose. Oferta máxima até 
5% gordura animal (láctea). Vitaminas e minerais que 
atendam às recomendações do Codex Alimentarius 
(FAO/OMS). Isenta de sacarose e glúten. Embalagem 
contendo a descrição das características do produto, data de 
fabricação e validade, número do lote, sendo indispensável 
registro no Ministério da Saúde. Marcas de referência: Nan 
AR, Aptamil AR, Enfamil AR, similar ou de melhor qualidade. 
Apresentação em pó, embalado em latas de no mínimo 800g. 

 

 
 

 
  

                 

                  

 

6 
 

100,000 
 

UND 
 

FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL SEM LACTOSE - Fórmula 
infantil ind - FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL SEM 
LACTOSE - Fórmula infantil industrializada para lactentes 
com até 12 meses de idade. Isenta de lactose. Perfil de 
carboidratos exclusivamente de maltodextrina, Proteínas 
lácteas com caseína e/ou soro de leite. Lipídios de gordura 
vegetal e oferta máxima até 5% gordura animal. Contendo 
DHA, ARA e nucleotídeos. Contendo vitaminas, minerais e 
oligoelementos que atendam às recomendações do codex 
alimentarius (FAO/OMS). Isenta de sacarose e glúten. 
Embalagem contendo a descrição das características do 
produto, data de fabricação e validade, número do lote, 
sendo indispensável registro no Ministério da Saúde. Marcas 
de referência: Nan SL, Aptamil SL, Enfamil SL, similar ou de 
melhor qualidade. Apresentação em pó, embalado em latas 
de no mínimo 800g. 

 

 
 

 
  

                 

                  

 

7 
 

80,000 
 

UND 
 

FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL HIPOALERGÊNICA - 
Fórmula infantil - FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL 
HIPOALERGÊNICA - Fórmula infantil industrializada 
parcialmente hidrolisada para lactentes com até 12 meses. 
100% proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada. 
Oferta mínima de 70% lactose. Oferta máxima até 5% 
gordura animal (láctea). Contendo DHA, ARA e nucleotídeos. 
Vitaminas e minerais que atendam às recomendações do 
Codex Alimentarius (FAO/OMS). Isenta de sacarose e 
glúten. Embalagem contendo a descrição das características 
do produto, data de fabricação e validade, número do lote, 
sendo indispensável registro no Ministério da Saúde. Marcas 
de referência: Nan HA, Aptamil HA, Enfamil HA, similar ou de 
melhor qualidade. Apresentação em pó, embalado em latas 
de no mínimo 800g 

 

 
 

 
  

                 

                  

 

8 
 

100,000 
 

UND 
 

SUPLEMENTO PEDIÁTRICO PARA GANHO DE PESO - 
Alimento industri - SUPLEMENTO PEDIÁTRICO PARA 
GANHO DE PESO - Alimento industrializado em pó, 
nutricionalmente completo para nutrição oral/enteral 
pediátrica, para crianças de 1 a 10 anos em situações de 
inadequação alimentar associada ou não a diversas 
situações clínicas, déficit de crescimento e baixo peso, 
desnutrição e intolerância à lactose. Densidade calórica: 1,0 
kcal/ml, 12% de proteína, 53% de carboidrato e 35% de 
lipídio. Isento de lactose e glúten. Vitaminas e minerais que 
atendam às recomendações do Codex Alimentarius 
(FAO/OMS). Sabor baunilha. Embalagem contendo a  
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descrição das características do produto, data de fabricação, 
validade e número do lote, sendo indispensável registro no 
Ministério da Saúde. Marcas de referência: Pediasure, 
Nutren Junior, similar ou de melhor qualidade. Apresentação 
em pó, embalado em latas de no mínimo 400g. Sabor 
Baunilha. 

          

                  

 

9 
 

200,000 
 

UND 
 

FÓRMULA ORAL/ENTERAL EM PÓ HIPERPROTEICO- 
Alimento industria - FÓRMULA ORAL/ENTERAL EM PÓ 
HIPERPROTEICO- Alimento industrializado para nutrição 
oral/enteral em pó, nutricionalmente completa, hiperproteica 
(MÍNIMO DE 20%). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Contendo fibras, rica em vitaminas e minerais. Sem sabor. 
Embalagem contendo a descrição das características do 
produto, data de fabricação, data de validade, número do lote 
e registro no Ministério da saúde. Cotação em gramas. 
Marca: Nutridrink Max, Nutren Senior, similar ou de melhor 
qualidade. Apresentação em pó, embalado em latas de no 
mínimo 740g. Sem Sabor. 

 

 
 

 
  

                 

                  

 

10 
 

100,000 
 

UND 
 

FÓRMULA ENTERAL/ORAL EM PÓ HIPOGLICÍDICA- 
Nutrição oral/ ent - FÓRMULA ENTERAL/ORAL EM PÓ 
HIPOGLICÍDICA- Nutrição oral/ enteral industrializada, em 
pó, nutricionalmente completa, normocalórica e hipoglicidica, 
com baixo indice glicêmico (máximo 46% CHO), que 
contenha aporte de fibra. Isento de sacarose, lactose e 
glúten. Formulada para controle da glicemia. Embalagem 
contendo a descrição das características do produto, data de 
fabricação, data de validade, número do lote e registro no 
Ministério da saúde. Marca: Nutri Diabetic, Novasource GC, 
Glucema, similar ou de melhor qualidade Apresentação em 
pó, embalado em latas de no mínimo 400g. Sabor baunilha. 

 

 
 

 
  

                 

                  

 

11 
 

150,000 
 

UND 
 

SUPLEMENTO ORAL LÍQUIDO PARA CICATRIZAÇÃO - 
Nutrição oral in - SUPLEMENTO ORAL LÍQUIDO PARA 
CICATRIZAÇÃO - Nutrição oral industrializada específica 
para cicatrização de úlceras por pressão e outras situações 
que exijam estímulo da cicatrização. Suplemento alimentar 
hiperproteico, com no mínimo 1,25kcal/ml, acrescido de 
arginina, com alto teor de micronutrientes relacionados à 
cicatrização (zinco, selênio, vitaminas A, C e E), além da 
presença do mix de carotenóides. Isento de glúten. Sabores 
diversos. Embalagem contendo data de fabricação, data de 
validade, número do lote, registro no ministério da saúde e a 
descrição das características do produto. Marca: Cubitan. 
Acondicionado em embalagem plástica de no mínimo 200ml. 
Sabor baunilha, morango e chocolate. 

 

 
 

 
  

                 

                  

 

12 
 

100,000 
 

UND 
 

MÓDULO DE CARBOIDRATO - Fórmula industrializada 
composta exc - MÓDULO DE CARBOIDRATO - Fórmula 
industrializada composta exclusivamente com maltodextrina. 
Aromatizada artificialmente. Contendo data de fabricação, 
data de validade, número do lote, registro no ministério da 
saúde e a descrição das características do produto. Cotação 
em gramas. Marcas de referência: Nutri Dextrin, Oligossac, 
MaltonDyn, similar ou de melhor qualidade. Apresentação 
em pó, embalado em latas de no mínimo 400g. Sem Sabor. 

 

 
 

 
  

                 

                  

 

13 
 

200,000 
 

UND 
 

FÓRMULA ENTERAL/ORAL EM PÓ COM SOJA- Alimento 
industrializad - FÓRMULA ENTERAL/ORAL EM PÓ COM 
SOJA- Alimento industrializado em pó, nutricionalmente 
completo, para nutrição enteral e/ou oral, com no mínimo 
55% de proteína isolada da soja. Normocalórica, isenta de 
fibras, sacarose, lactose e glúten. Fonte proteíca: proteína 
isolada de soja e caseinato de cálcio, podendo ou não conter 
proteína isolada do soro do leite. Fonte de carboidrato: 100% 
maltodextrina. Embalagem contendo a descrição das 
características do produto, data de fabricação, data de 
validade, número do lote e registro no  
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Ministério da Saúde. Marcas de referência: Nutri Enteral 
Soya, Trophic Basic, similar ou de melhor qualidade. 
Apresentação em pó, embalado em latas de no mínimo 800g. 

      

         

  

 
 

 
  

 
 

 

 

 


