
 

Município de Águas da Prata 
 

 
 

Pregão nº 03/2018 

Processo Licitatório n°03/2018 

 

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
PARCELADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS 
GERIÁTRICAS  E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSSITÊNCIA SOCIAL. 

 

    O MUNICÍPIO ÁGUAS DA PRATA comunica a RETIFICAÇÃO do 

Edital de Pregão Presencial nº 03/2018 com reabertura do prazo de licitação, ficando 

alteradas as redações dos itens abaixo. 

 

 

   TERMO DE REFERÊNCIA  

Onde se lê:  

OBJETIVO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
PARCELADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS 
GERIÁTRICAS  E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSSITÊNCIA SOCIAL. 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT ESTIMADA 

ANUAL 

01 Dieta em pó nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral, 

normocalórica, predominando proteína isolada de soja, isento de 

sacarose, lactose e glúten. Lata 800gr – validade 12 meses 

1440 latas 

02 Dieta em pó nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral, 

especializada para atender as necessidades de pacientes diabéticos ou 

situações com necessidade de controle glicêmico. Normocalórica, 

normoprotéica, a base de proteína de origem animal, com fibras, isento 

de sacarose, lactose e glúten . Lata 400 gr – validade 12 meses 

960 latas 

03 Dieta Líquida nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral, 

hipercalórica, normolipídica, hiperprotéica a base de proteína de origem 

animal com fibras solúveis e insolúveis, isento de sacarose, lactose e 

glúten. Lata 800gr – validade 12 meses 

960 latas 
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04  Formula infantil para lactentes com proteínas lácteas Nº 01 (0-6 meses). 

Soro de leite desmineralizado, lactose, leite desnatado, fibras alimentares 

(Galactooligossacarídeos e frutooligossacarídeo), óleos de palma, coco e 

canola, concentrado proteico de soro de leite, óleo de milho, carbonato 

de cálcio, citrato de potássio, bitartarato de colina, cloreto, vitamina C, 

citrato de sódio, taurina, óxido de magnésio, sulfato ferroso, inositol, 

sulfato de zinco, vitaminas A e E, L-carnitina, niacina, gluconato de cobre, 

pantotenato de cálcio, B-caroteno, Vitaminas B6 e B1, iodeto de potássio, 

ácido fólico, sulfato de manganês, selenito de sódio, Vitamina D, Vitamina 

K, sem glútem. Lata 800 gr- Validade 12 meses. 

1440 latas 

05 Alimento para lactantes de (0-12 meses) com sintomas de regurgitação 

e/u refluxo gastro esofágico. Lata 800 gr – validade 12 meses 

720 latas 

06 Suplemento em pó, indicado para pacientes com perda de peso induzida 

pelo câncer. Amido de milho hidrolisado, óleo de milho, caseinatos de 

sódio e cálcio, sacarose, minerais (citrato de potássio, citrato de sódio, 

cloreto de magnésio, cloreto de potássio, fosfato de cálcio tribásico, 

sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato cúprico, 

molibdato de sódio, cloreto de cromo, selenito de sódio, iodeto de 

potássio), proteína isolada de soja, vitaminas (cloreto de colina, ácido 

ascórbico, acetato de alfatocoferol, pantotenato de cálcio, cloridrato de 

piridoxina, cloridrato de tiamina, riboflavina, palmitato de vitamina A, 

ácido fólico, biotina, filoquinona, cianocobalamina, vitamina D3), 

palmitato ascorbil, mistura de tocoferol e betacaroteno.  SABOR   

BAUNILHA – LATA 400G  - VALIDADE 12 MESES. 

720 LATAS 

07 Suplemento em pó, indicado para pacientes com perda de peso induzida 

pelo câncer. Amido de milho hidrolisado, óleo de milho, caseinatos de 

sódio e cálcio, sacarose, minerais (citrato de potássio, citrato de sódio, 

cloreto de magnésio, cloreto de potássio, fosfato de cálcio tribásico, 

sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato cúprico, 

molibdato de sódio, cloreto de cromo, selenito de sódio, iodeto de 

potássio), proteína isolada de soja, vitaminas (cloreto de colina, ácido 

ascórbico, acetato de alfatocoferol, pantotenato de cálcio, cloridrato de 

piridoxina, cloridrato de tiamina, riboflavina, palmitato de vitamina A, 

ácido fólico, biotina, filoquinona, cianocobalamina, vitamina D3), 

palmitato ascorbil, mistura de tocoferol e betacaroteno.  SABOR 

CHOCOLATE – LATA 400G  - VALIDADE 12 MESES. 

720 LATAS 
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08 Fórmula infantil especial, sendo opção adequada na substituição da 

proteína animal. 100 % proteína isolada de soja. Indicado nos casos de 

alergia à proteína do leite de vaca,  para crianças desde o nascimento.  

LATA 400G  - VALIDADE 12 MESES. 

960 latas 

09 Suplemento infantil em pó, nutricionalmente completo para crianças a 

partir de 01 ano de idade. Hipercalórico, indicado para prevenção da 

desnutrição e recuperação do estado nutricional. LATA 400G  - VALIDADE 

12 MESES. 

552 latas 

10 Alimento para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, para 

crianças a partir de 01 ano, composto de PTN carboidratos lipídios, 

vitaminas e minerais em quantidade suficiente para manutenção estado 

nutricional de acordo com IDR, em pó, com densidade calórica de 

normocalórica, material que garante integridade do produto, a 

apresentação do produto deverá obedecer a NTA 83 DEC 12.486 

20/10/78. LATA 400G  - VALIDADE 12 MESES. 

960 latas 

11 Fralda Geriátrica adulto tamanho P pequena. Características: Indicador 

de umidade, formato anatômico, barreiras laterais anti vazamento, 

elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o 

máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na 

absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-layer)  flocos em gel 

superabsorventes para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo 

a umidade. Para peso de 30 a 40 kg e cintura 50 a 80 cm., Pacote com 10 

unidades. O vencedor deverá em até 3 (três) dias apresentar amostra.  

1440 pacotes c/ 10 und 

cada 

12 Fralda Geriátrica adulto tamanho M Média. Características: Indicador de 

umidade, formato anatômico, barreiras laterais anti vazamento, elástico 

ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de 

ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor 

distribuição do líquido (transfer-layer)  flocos em gel superabsorventes 

para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo a umidade. Para 

peso de 40 a 70 kg e cintura 80 a 115 cm., Pacote com 08 unidades. O 

vencedor deverá em até 3 (três) dias apresentar amostra 

1440 pacotes c/ 08 und 

cada 

13 Fralda Geriátrica adulto tamanho G Grande. Características: Indicador de 

umidade, formato anatômico, barreiras laterais anti vazamento, elástico 

ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de 

ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor 

distribuição do líquido (transfer-layer)  flocos em gel superabsorventes 

para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo a umidade. Para 

1440 pacotes c/ 08 und 

cada 
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peso de 70 a 90 kg e cintura 115 a 150 cm., Pacote com 07 unidades. O 

vencedor deverá em até 3 (três) dias apresentar amostra 

14 Fralda Geriátrica adulto tamanho XG Extra grande. Características: 

Indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais anti 

vazamento, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis 

para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na 

absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-layer)  flocos em gel 

superabsorventes para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo 

a umidade. Para peso acima de  90 kg e cintura 120 a 165 cm, Pacote com 

07 unidades. O vencedor deverá em até 3 (três) dias apresentar amostra. 

1440 pacotes c/ 07 und 

cada 

 

 
 

 

Leia-se:  

 

ANEXO I  – Termo de Referência 

OBJETIVO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
PARCELADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS 
GERIÁTRICAS  E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSSITÊNCIA SOCIAL. 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT ESTIMADA 

ANUAL 

01 Dieta em pó nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral, 

normocalórica, predominando proteína isolada de soja, isento de 

sacarose, lactose e glúten. Lata 800gr – validade 12 meses. 1.0 Kcal/mL  

(diluição padrão)  

1440 latas 

02 Dieta em pó nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral, 

especializada para atender as necessidades de pacientes diabéticos ou 

situações com necessidade de controle glicêmico. Normocalórica, 

normoprotéica, a base de proteína de origem animal, com fibras, isento 

de sacarose, lactose e glúten . Lata 400 gr – validade 12 meses 

960 latas 
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03 Dieta em pó nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral, 

hipercalórica, normolipídica, hiperprotéica a base de proteína de origem 

animal com fibras solúveis e insolúveis, isento de sacarose, lactose e 

glúten. Lata 800gr – validade 12 meses 

960 latas 

04  Formula infantil para lactentes com proteínas lácteas Nº 01 (0-6 meses). 

Soro de leite desmineralizado, lactose, leite desnatado, fibras alimentares 

(Galactooligossacarídeos e frutooligossacarídeo), óleos de palma, coco e 

canola, concentrado proteico de soro de leite, óleo de milho, carbonato 

de cálcio, citrato de potássio, bitartarato de colina, cloreto, vitamina C, 

citrato de sódio, taurina, óxido de magnésio, sulfato ferroso, inositol, 

sulfato de zinco, vitaminas A e E, L-carnitina, niacina, gluconato de cobre, 

pantotenato de cálcio, B-caroteno, Vitaminas B6 e B1, iodeto de potássio, 

ácido fólico, sulfato de manganês, selenito de sódio, Vitamina D, Vitamina 

K, sem glútem. Lata 800 gr- Validade 12 meses. 

1440 latas 

05 Alimento para lactantes de (0-12 meses) com sintomas de regurgitação 

e/u refluxo gastro esofágico. Lata 800 gr – validade 12 meses 

720 latas 

06 Suplemento em pó, oral especialmente planejado para oferecer nutrição 
completa e balanceada indicado para pacientes com perda de peso 

induzida pelo câncer. 1.0 Kcal/mL  (diluição padrão)  
SABOR   BAUNILHA – LATA com no mínimo 350G  - VALIDADE 12 MESES. 

720 LATAS 

07 Suplemento em pó, oral especialmente planejado para oferecer nutrição 
completa e balanceada indicado para pacientes com perda de peso 

induzida pelo câncer. 1.0 Kcal/mL  (diluição padrão)  
SABOR   CHOCOLATE – LATA com no mínimo 350G  - VALIDADE 12 MESES. 

720 LATAS 

08 Fórmula infantil especial, sendo opção adequada na substituição da 

proteína animal. 100 % proteína isolada de soja. Indicado nos casos de 

alergia à proteína do leite de vaca,  para crianças desde o nascimento.  

LATA com no mínimo 350G    - VALIDADE 12 MESES. 

960 latas 

09 Suplemento infantil em pó, nutricionalmente completo para crianças a 

partir de 01 ano de idade. Hipercalórico, indicado para prevenção da 

desnutrição e recuperação do estado nutricional. LATA com no mínimo 

350G  - VALIDADE 12 MESES. 

552 latas 

10 Alimento para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, para 

crianças a partir de 01 ano, composto de PTN carboidratos lipídios, 

vitaminas e minerais em quantidade suficiente para manutenção estado 

nutricional de acordo com IDR, em pó, com densidade calórica de 

normocalórica, material que garante integridade do produto, a 

960 latas 
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apresentação do produto deverá obedecer a NTA 83 DEC 12.486 

20/10/78. LATA com no mínimo 350G   - VALIDADE 12 MESES. 

11 Fralda Geriátrica adulto tamanho P pequena. Características: Indicador 

de umidade, formato anatômico, painel de absorção anatômico, 

absorção de liquido intenso,  barreiras laterais anti vazamento, elástico 

ao redor das pernas, inibidor de odor, 4 fitas adesivas reposicionáveis 

para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na 

absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-layer)  flocos em gel 

superabsorventes para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo 

a umidade. Para peso de 30 a 40 kg e cintura 50 a 80 cm ou aproximado, 

Pacote com 10 unidades ou aproximado. O vencedor deverá em até 3 

(três) dias apresentar amostra.  

1440 pacotes c/ 10 und 

cada 

12 Fralda Geriátrica adulto tamanho M Média. Características: Indicador de 

umidade, formato anatômico, painel de absorção anatômico, absorção 

de liquido intenso,  barreiras laterais anti vazamento, elástico ao redor 

das pernas, inibidor de odor, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o 

máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na 

absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-layer)  flocos em gel 

superabsorventes para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo 

a umidade. Para peso de 40 a 70 kg e cintura 80 a 115 cm ou aproximado., 

Pacote com 08 unidades ou aproximado. O vencedor deverá em até 3 

(três) dias apresentar amostra. 

1440 pacotes c/ 08 und 

cada 

13 Fralda Geriátrica adulto tamanho G Grande. Características: Indicador de 

umidade, formato anatômico, painel de absorção anatômico, absorção 

de liquido intenso,  barreiras laterais anti vazamento, elástico ao redor 

das pernas, inibidor de odor, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o 

máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na 

absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-layer)  flocos em gel 

superabsorventes para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo 

a umidade. Para peso de 70 a 90 kg e cintura 115 a 150 cm ou 

aproximado., Pacote com 07 unidades ou aproximado. O vencedor 

deverá em até 3 (três) dias apresentar amostra. 

1440 pacotes c/ 08 und 

cada 

14 Fralda Geriátrica adulto tamanho XG Extra grande. Características: : 

Indicador de umidade, formato anatômico, painel de absorção 

anatômico, absorção de liquido intenso,  barreiras laterais anti 

vazamento, elástico ao redor das pernas, inibidor de odor, 4 fitas adesivas 

1440 pacotes c/ 07 und 

cada 
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reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para 

maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-

layer)  flocos em gel superabsorventes para maior absorção e retenção 

de líquido, reduzindo a umidade. Para peso acima de  90 kg e cintura 120 

a 165 cm ou aproximado, Pacote com 07 unidades ou aproximado. O 

vencedor deverá em até 3 (três) dias apresentar amostra. 

 
 

Tendo em vista que as alterações ora mencionadas poderão aumentar a competitividade 

do certame, ensejando a participação de licitantes que porventura não formularam 

proposta em razão das condições de contratação anteriormente fixadas, comunicamos que 

a SESSÃO PÚBLICA fica remarcada para 28 de fevereiro de 2018, às 10h00min 

As demais condições do Edital de Pregão PRESENCIAL nº 03/2018 ficam 

inalteradas.  
Águas da Prata, 15 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

HELLEN RABELO ALVES PEREIRA 

PREGOEIRA 

 

 

 

 

 

 


