
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA 

  

AO INSTITUTO ACQUA 

  

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por 

............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), propõe prestar, em estrito 

cumprimento ao previsto no Termo de Referência e anexos em epígrafe, Processo de Seleção nº 

26-2021 (HIMABA) para Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR (DIETA ENTERAL 

E FÓRMULAS INFANTIS) E NUTRIÇÃO CLÍNICA, englobando a operacionalização e 

desenvolvimento de todas as atividades, de produção, administrativa e assistencial, de forma 

contínua, para atender as necessidades do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir 

Bernardino Alves (HIMABA), pelo valor global anual de R$ ...........................   

Modelo de Planilha para composição dos custos da proposta  

 

Nutrição Enteral 

ITEM ESPECIFICAÇÕES E INDICAÇÕES DO PRODUTO VALOR R$ 

1 

Fórmula infantil, à base de proteína extensamente hidrolisada e hipoalergênica com 90% de eficácia em crianças 

com alergia às proteínas do leite de vaca e soja, sem lactose (IgE não Mediada).   

Indicação: Para crianças de 0 a 1 ano de idade com alergias às proteínas intactas. 

2 

Alimento nutricionalmente completo para uso oral ou enteral. Normocalórico e normoproteico. 

  
Indicação: Crianças de 01 a 10 anos de idade em situações de: Inadequação alimentar associada ou não a diversas 

situações clínicas, Déficit de crescimento e baixo peso, Desnutrição, Intolerância à lactose, entre outras situações 

clínicas. 

3 

Nutrição completa com 100% da proteína do soro do leite hidrolisada e combinação adequada de lipídeos – TCM + 

TCL. 
  

Indicação: Para crianças de 01 a 10 anos de idade. 

Terapia Nutricional Precoce em pacientes críticos. 

4 

Fórmula completa com proteína do soro do leite hidrolisada, combinação adequada de lipídeos – TCM + TCL, 

hipercalórica, com adição de prebióticos. 

  
Indicação: Para crianças de 01 a 10 anos de idade, Necessidade de aumentadas de calorias e proteínas, Necessidade 

de prebióticos, modulação da resposta inflamatória, Terapia Nutricional Precoce em pacientes críticos, com retardo 

do esvaziamento gástrico e riscos de broncoaspiração, dificuldade na absorção de proteína intacta associada a 

desconfortos gastrintestinais e pacientes em desmame de Nutrição Parenteral. 



5 
Nutrição completa e balanceada para crianças de 1 a 10 anos. 

  
Indicação: Para crianças seletivas e/ou inapetentes entre 1 e 10 anos de idade. 

6 

Dieta enteral nutricionalmente completa, normocalórica, com adequado teor proteico, enriquecida com exclusivo 

mix de carotenóides e de baixa osmolaridade. Hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten. 

  
Indicação: Pacientes com necessidades calóricas normais sem restrição de volume. Realimentação pós jejum 

prolongado. Transição de Terapia Parenteral /Dieta Oligomérica para Terapia Enteral Poliomérica. Pacientes com 

sensibilidade a dietas hiperosmolares, restrição de sódio e pacientes idosos. 

7 

Nutrição hiperproteica desenvolvida para situações metabólicas especiais, enriquecida com nutrientes 

imunomoduladores como arginina, ácidos graxos e nucleotídeos. 

  Indicação: Pacientes com problemas de cicatrização de feridas gerais, incluindo úlceras por pressão, pré e pós-

cirúrgicos em terapia nutricional oral evitando riscos de deiscências anastomóticas, infecção das feridas cirúrgicas 

ou feridas provocadas por trauma. 

8 

Nutrição completa à base de peptídeo, com baixo índice glicêmico, com fonte protéica do soro do leite hidrolisado, 

combinação adequada de lipídeos – TCM + TCL e presença dos prebióticos FOS (frutooligossacarídeos) e inulina. 

  
Indicação: Terapia Nutricional Precoce em pacientes críticos, com retardo de esvaziamento gástrico e com riscos de 

broncoaspiração, dificuldade na absorção de proteína intacta associada a desconfortos gastrintestinais, 

necessidade moderada de prebióticos e pacientes em desmame de Nutrição Parenteral. 

9 

Dieta enteral nutricionalmente completa, oligomérica de alta absorção. Normocalórica com baixo teor de lipídios e 

presença de TCM. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Acrescida de exclusivo mix de carotenóides. 

  

Indicação: Pacientes com comprometimento de digestão e absorção, síndrome do intestino curto, doença de Crohn, 

diarreia de difícil controle, insuficiência pancreática, fístula e distúrbios disabsortivos. 

10 
Nutrição completa em pó, altamente especializada para pacientes com Doença de Crohn. 

  
Indicação: Doença de Crohn. 

11 

Fórmula nutricionalmente completa, hiperproteica, para pacientes que possuam absorção intestinal 

comprometida. Isenta de lactose e glúten. 

  
Indicação: Disfunções pancreáticas, na síndrome de má-absorção, no intestino curto e em situações onde trará 

benefícios ao paciente à oferta de uma alimentação que forme baixo resíduo intestinal. 

12 

Dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica, com adequado teor proteico, enriquecida com o exclusivo 

mix de carotenóides. Hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten. 
  

Indicação: Pacientes com restrição de volume, necessidade calórica aumentada. Pré e pós-operatório. Cardiopatas, 

neuropatas. 

13 

Dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica, com adequado teor proteico, enriquecida com exclusivo 

mix de carotenóides e de baixa osmolaridade. Contém exclusivo MF6, com 49% de fibras solúveis e 51% de fibras 

insolúveis. Hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten.   

Indicação: Pacientes com restrição de volume, necessidade calórica aumentada, regularização intestinal, 

neurológicos crônicos, TNE prolongada, oncológicos. 

14 

Fórmula em pó nutricionalmente completa, especializada e de baixo índice glicêmico. Normocalórica, 

normoproteica e normolipídica. 

  
Indicação: Pada alimentação enteral ou oral, com o objetivo de atender às necessidades nutricionais na 

manutenção e recuperação do estado nutricional de pacientes que necessitam de controle glicêmico. 

15 

Nutrição completa, hipercalórica, enriquecida com arginina, desenvolvida especialmente para pacientes nefropatas 

em tratamento dialítico com uremia, que necessitem de maior aporte proteico-calórico e restrição de volume.   

Indicação: Pacientes renais agudos ou crônicos em tratamento dialítico. 

16 

Dieta rica em aminoácidos de cadeia ramificada e baixo teor de aminoácidos aromáticos, hipercalórica, permitindo 

um melhor manejo da encefalopatia hepática e favorecendo a síntese proteica. Isenta de sacarose, lactose e glúten.   

Indicação: Pacientes com insuficiência hepática com sinais de encefalopatia. 



17 

Nutrição em pó nutricionalmente completa, rica em vitaminas e minerais, para crianças a partir de 1 ano de idade. 

Permite preparo na diluição 1,0 kcal/ml e 1,5 kcal/ml. Fornece alto aporte de nutrientes em pequeno volume. Isenta 

de lactose e glúten. A apresentação “sem sabor” pode ser adicionada a preparações salgadas ou doces.   

Indicação: Risco nutricional/desnutrição/desaceleração do crescimento, inapetência, doenças crônica, pré e pós-

operatório, estomatite, infecções recorrentes, restrição hídrica. 

18 

Suplemento nutricional que contém 25 vitaminas e minerais. Um avançado e exclusivo composto de fibras que 

contribui para o equilíbrio da microbiota intestinal. 
  

Indicação: Carências nutricionais de proteínas, vitaminas, minerais e fibras; Baixo peso, desnutrição e inapetência. 

19 

Nutrição oral em pó, nutricionalmente completa, permite 02 diluições: 1,0 kcal/ml e 1,5 kcal/ml. Rica em vitaminas 

e minerais com excelente perfil lipídico. Enriquecida com o exclusivo mix de carotenóides. Isenta de lactose e glúten. 

A versão sem sabor é isenta de sacarose. 
  

Indicação: Indicada para a terapia nutricional de pessoas em condições clínicas relacionadas à desnutrição ou risco 

nutricional e para recuperar ou manter o peso de adultos e idosos que não se alimentam bem. 

20 

Nutrição oral desenhada especificamente para a cicatrização de úlceras por pressão e outras situações que exijam 

estímulo da cicatrização. Hiperproteico, acrescido de arginina e com alto teor de micronutrientes relacionados à 

cicatrização, além da presença do exclusivo mix de carotenóides. Isento de glúten. Embalagem com 200 ml. 
  

Indicação: Úlceras por pressão e outras afecções teciduais. 

21 

Módulo de maltodextrina, de excelente digestibilidade e solubilidade. Medida de 6g. 

  Indicação: Paciente com necessidades calóricas elevadas: nefropatas, hepatopatas, pacientes pediátricos, fibrose 

cística, entre outras situações. 

22 

Módulo de maltodextrina, não contém glúten e não contém lactose. Medida de 5g. 

  Indicação: Ideal para adoçar sucos e bebidas infantis. Adoça chás, sucos e leites. Recomendado a partir de 6 meses 

de idade. 

23 

Módulo de proteína de alto valor biológico, de ótima digestibilidade e versatilidade.  Lata com 250g. 

  
Indicação: Pacientes adultos e pediátricos com necessidades protéicas elevadas: desnutrição protéica, infecção, 

sepse, pacientes queimados e com câncer. 

24 
Módulo de L-glutamina para dieta enteral ou oral. Medida de 6g.   

  
Indicação: Aminoácido condicionalmente essencial em situações clínicas especiais. 

25 

Módulo de TCM, indicado para pacientes que necessitam de um aporte calórico maior proveniente de lipídios de 

fácil absorção ou para substituir TCL. Frasco de 250 ml. 
  

Indicação: Dificuldade digestiva ou absortiva, distúrbios no transporte linfático, doenças que induzem à 

desnutrição, estresse metabólico e hipermetabolismo. 

26 

Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral, constituído pelo MF6 com 6 diferentes fibras. Único 

comparável a uma dieta oral saudável e capaz de atuar ao longo de todo o cólon, possibilitando o desenvolvimento 

de uma microfibra saudável. Alta produção de AGCC e reduzido teor de gases. Lata com 350g. 
  

Indicação: Regulariza as funções intestinais nos casos de diarréia ou obstipação. Auxilia na prevenção de doenças 

cardiovasculares, diabetes, câncer de cólon. Coadjuvante no tratamento de pacientes cardiopatas, neuropatas, 

idosos, gestantes e diabéticos. 

27 

Exclusivo mix de fibras solúveis que auxilia o bom funcionamento do intestino. Composto por 60% de Goma Guar 

parcialmente hidrolisada e 40% de inulina. Sachê de 5g. 
  

Indicação: No auxílio do bom funcionamento do intestino de indivíduos a partir dos 04 anos de idade. 

28 

Benefícios funcionais dos probióticos – Lactobacilus reuteri – em uma combinação exclusiva com fibras solúveis. 

Sachê de 5g. 

  Indicação: Equilíbrio da flora intestinal de indivíduos a partir dos 4 anos de idade em situações de diarreias. O 

Lactobacilus reuteri (PROBIÓTICO) contribui para o equilíbrio da flora intestinal. Seu consumo deve estar associado 

a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis. 



29 

Amido de milho modificado instantâneo, adicionado de gomas alimentares para espessar preparações. A associação 

do amido de milho modificado ao mix de gomas alimentares torna o produto mais seguro ao paciente disfágico. 

Ideal para ser adicionado a preparações quentes ou frias, misturando-se bem aos alimentos. Confere aos alimentos 

a consistência desejada: de xarope, cremosa ou de pudim, sem interferir no sabor. Lata com 225g. 

  

Indicação: Paciente com disfagia e dificuldade de deglutição. 

30 
Módulo de carboidratos para alimentos líquidos e semissólidos, frios ou quentes. Sachê de 5 g. 

  
Indicação: Criada especialmente para tornar alimentos mais espessos. 

31 
Complemento alimentar para crianças. Contém 25 vitaminas e minerais, nos sabores de chocolate e morango. 

  

Indicação: Crianças com baixo peso, sobrepeso, crianças ativas e com seletividade alimentar. 

32 
Engrossantes alimentares, sem traços de leite, sabores Arroz, Aveia, Multicereais e Milho. 

  
Indicação: Crianças com baixo peso, sobrepeso, crianças ativas e com seletividade alimentar. 

 

 

Fórmulas Infantis 

ITEM ESPECIFICAÇÕES E INDICAÇÕES DO PRODUTO VALOR R$ 

1 Fórmula infantil especial com ferro e LC-PUFAS. Indicação: recém-nascido de baixo peso   

2 
Fórmula infantil com LC-Pufas, fundamentais para o desenvolvimento neuromotor e visual. 

  
Indicação: Para prematuros. 

3 

Fórmula infantil de rotina, adicionada de Prebióticos, com relação caseína: soro 40:60 e exclusivo mix cin 98% de 

gorduras de origem vegetal, proporcionando melhor digestibilidade. Indicação: para lactentes de 0 a 6 meses 

prevenção de constipação e cólicas. 

  

4 
Fórmula infantil de seguimento adicionada de Prebióticos e enriquecida com ferro, fornece nutrientes em 

quantidades adequadas. Indicação: Para lactentes a partir do 6º mês de vida prevenção de constipação e cólicas. 
  

5 Fórmula infantil de partida com ferro para lactentes. Indicação: Indicação: para lactentes de 0 a 6 meses.   

6 
Fórmula infantil de partida com ferro para lactentes e adição de LC-PUFAS.Indicação: Indicação: para lactentes de 

0 a 6 meses. 
  

7 
Fórmula infantil partida, com ferro e com prebióticos, lactentes com constipação. Indicação: para lactentes de 0 a 

6 meses. 
  

8 Fórmula infantil de seguimento com ferro para lactentes. Indicação: para lactentes de 6 a 12 meses.   

9 
Fórmula infantil de seguimento com ferro para lactentes e adição de LC-PUFAS. Indicação: para lactentes de 6 a 12 

meses. 
  

10 Fórmula infantil isenta de oleína de palma, com LcPufas (DHA e AA). Indicação: para lactentes de 6 a 12 meses.   

11 
Fórmula infantil de seguimento, com ferro e com prebióticos, lactentes com constipação. Indicação: para lactentes 

de 6 a 12 meses. 
  

12 
Fórmula infantil de partida, hipoalergânica, com proteína parcialmente hidrolisada, com ferro. Indicação: para 

lactentes de 0 a 12 meses. 
  

13 Fórmula infantil especial: sem lactose, 100% de maltodextrina, com ferro. Indicação: para lactentes de 0 a 12 meses.   

14 
Fórmula infantil especial: à base de proteína isolada de soja, enriquecida com L-metionina, com ferro. 

  

Indicação: para lactentes de 0 a 12 meses. 

15 Fórmula infantil especial, anti-regurgitação, com ferro. Indicação: para lactentes de 0 a 12 meses.   

16 
Fórmula infantil à base de soja. Isenta de oleína de palma. Indicação: Para lactentes de 0 a 12 meses com alergia à 

proteína do leite de vaca e/ou intolerância ao leite de vaca. 
  

17 
Fórmula infantil especial de partida, à base de proteína isolada de soja, enriquecida com L-metionina, com ferro. 

Isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Indicação: para lactentes de 0 a 6 meses. 
  



18 
Fórmula infantil à base de soja. Isenta de oleída de palma, com LcPufas (DHA e AA). Indicação: Para lactentes de 0 

a 6 meses com alergia à proteína do leite de vaca e/ou intolerância ao leite de vaca. 
  

19 
Fórmula infantil especial de seguimento: à base de proteína isolada de soja, enriquecida com L-metionina, com 

ferro. Isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Indicação: para lactentes de 6 a 12 meses. 
  

20 
Fórmula infantil à base de soja. Isenta de oleída de palma, com LcPufas (DHA e AA). Indicação: para crianças a partir 

do 6 mês com alergia à proteína do leite de vaca e/ou intolerância à lactose 
  

21 
Leite em pó integral, enriquecido com ferro e vitaminas para alimentação de crianças. Indicação: Criança a partir 

de 01 ano. 
  

22 

Fórmula Infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância, destinada a 

necessidades dietoterápicas específicas com 1 Kcal/ml.   

Indicação: lactentes e crianças baixo peso ou alto gasto calórico total. 

23 

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. Para crianças acima de 1 ano de 

idade. 
  

Indicação: para crianças com APLV ou outras condições especiais. 

24 
Leite em pó desnatado, 0% gordura, enriquecido com ferro e vitaminas para alimentação de crianças. Indicação: 

Criança a partir de 01 ano. 
  

25 
Leite em pó sem lactose, enriquecido com ferro e vitaminas para alimentação de crianças. Indicação: Criança a 

partir de 01 ano. 
  

 

 

a) Na composição dos preços deverá apresentar os valores mensais e anuais, com no 

mínimo: 

• Quadro de pessoal com o quantitativo mínimo; 

• Identificados por categoria; 

• Jornada de trabalho; 

• Salário base; 

• Impostos com apresentação dos devidos percentuais, benefícios e provisão. 

b) EPI´s disponibilizados para os profissionais. 

Deverão ser respeitadas as Convenções Coletivas, para a composição dos custos. 

 

 

 

 

Assinatura do responsável 

 


