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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1- DO OBJETO 
 

1-1. O objeto do presente termo de referência refere-se à PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 

FRALDAS DESCARTAVEIS, LEITES E MEDICAMENTOS, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri/PA. 
 

2  - DA JUSTIFICATIVA    
 

2.1-   A aquisição dos referidos objetos justifica-se pela necessidade dos atendimentos realizados e bom 

funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI/PA e o PROGRAMA 

DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD. 
 

3 - DO LOCAL DE FORNECIMENTO 

3.1-   O referido objeto será entregue na área do município de Igarapé-Miri/PA, mediante programação e 

indicação estabelecida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA. 

 

             4 - DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO 

ITEM EXPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS UNID QUANT 

01 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. JUVENIL (J) C/8 UN  
Descrição: 

Tipo: Geriátrica 
Tamanho: J  

Embalagem: Pacote com 8 unidades  

Detalhes: 

Composta de polpa de celulose, polímero superabsorvente, não tecido de fibras de polipropileno. 

Possui designe anatômico e painel de absorção reto. Revestimento externo confeccionado em polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência adequada, contendo 4 fita, sendo 2 de cada lado. 

• Unissex 
• Possui elástico nas pernas 

• Com barreiras anti-vazamento 

• Contém Aloe Vera 

• Hipoalergênica 

• Descartável e de uso único 

PCT 300 

02 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. MEDIA (M) C/8 UN 
Descrição: 

Tipo: Geriátrica 

Tamanho: M  
Embalagem: Pacote com 8 unidades  

Detalhes: 

Composta de polpa de celulose, polímero superabsorvente, não tecido de fibras de polipropileno. 

Possui designe anatômico e painel de absorção reto. Revestimento externo confeccionado em polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência adequada, contendo 4 fita, sendo 2 de cada lado. 

• Unissex 

• Possui elástico nas pernas 
• Com barreiras anti-vazamento 

• Contém Aloe Vera 

• Hipoalergênica 

• Descartável e de uso único 

PCT 850 

03 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. GRANDE(G) C/8 UN  
Descrição: 

Tipo: Geriátrica 

Tamanho: G  

Embalagem: Pacote com 8 unidades  
Detalhes: 

Composta de polpa de celulose, polímero superabsorvente, não tecido de fibras de polipropileno. 

Possui designe anatômico e painel de absorção reto. Revestimento externo confeccionado em polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência adequada, contendo 4 fita, sendo 2 de cada lado. 

• Unissex 

• Possui elástico nas pernas 

• Com barreiras anti-vazamento 

• Contém Aloe Vera 
• Hipoalergênica 

• Descartável e de uso único  

PCT 200 
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04 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. GRANDE(XXG) C/8 UN  
Descrição: 

Tipo: Geriátrica 

Tamanho: XXG  

Embalagem: Pacote com 8 unidades  
Detalhes: 

Composta de polpa de celulose, polímero superabsorvente, não tecido de fibras de polipropileno. 

Possui designe anatômico e painel de absorção reto. Revestimento externo confeccionado em polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência adequada, contendo 4 fita, sendo 2 de cada lado. 

• Unissex 

• Possui elástico nas pernas 

• Com barreiras anti-vazamento 

• Contém Aloe Vera 
• Hipoalergênica 

• Descartável e de uso único  

PCT 600 

05 
FRALDA DESCARTAVEIS  - TAMANHO M  COM 26 UNIDADES 
Descrição: fita gruda e desgruda; melhor ajuste e conforto;  barreiras maiores;  

m: de 4 a 9 kg; barreiras laterais sim; 

PCT 150 

06 
FRALDA DESCARTAVEIS  - TAMANHO G  COM 24 UNIDADES 
Descrição: fita gruda e desgruda; melhor ajuste e conforto;  barreiras maiores;  

g: de 9 a 13 kg; barreiras laterais sim; 
PCT 150 

07 
FRALDA DESCARTAVEIS  - TAMANHO XG  COM 24 UNIDADES 
Descrição: fita gruda e desgruda; melhor ajuste e conforto;  barreiras maiores;  

xg: de 12 a 15 kg; barreiras laterais sim; 
PCT 150 

08 
FRALDA DESCARTAVEIS  - TAMANHO XXG  COM 24 UNIDADES 
Descrição: fita gruda e desgruda; melhor ajuste e conforto;  barreiras maiores;  

xxg: de 15 a 25 kg; barreiras laterais sim; 
PCT 230 

09 

NUTREN ACTIVE (LATA 400GR)/NUTRIÇÃO INFANTIL(SABORES 

DIVERSOS); 
Descrição: contém 100% leite em pó desnatado, 40% maltodextrina, 60% lactose, frutooligossacarídeos, 100% 

gordura láctea, 30% inulina, 70% fos, minerais,vitaminas, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. 

LT 180 

10 
PREGOMIN PEPTI (LATA 400G)  
Descrição: 100% proteína extensamente hidrolisada do soro do leite de baixo peso molecular; osmolaridade 

(mosmol/l): 190; osmolalidade (mosmol/kg): 210; apresentação e rendimento: lata de 400g - 3100ml / 2060kcal 

LT 420 

11 

NUTRIDRINK PROTEIN PÓ – 350 g 
Descrição: suplemento alimentar em pó para nutrição oral, com densidade energética alta, fonte de proteínas. 

alto teor de vitamina d, cálcio e vitamina b12. isento de fibras. zero lactose. sem adição de sacarose. baixo em 

gordura saturada. não contém glúten. 

ingredientes: proteína do leite, água, maltodextrina, óleos vegetais (canola e girassol), sacarose, proteína isolada 

de soja, proteína isolada de ervilha, citrato de potássio, hidróxido de potássio, cloreto de cálcio, hidróxido de 

magnésio, l-ascorbato de sódio, acetato de dl-α-tocoferila, lactato ferroso, nicotinamida . 

LT 100 

12 

NEOCATE LCP 400G 
Descrição: fórmula infantil elementar para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de 

primeira infância para necessidades dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de 

proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, galactose e ingredientes de origem animal. contém 

aminoácidos livres e sintéticos, xarope de glicose, óleos vegetais e tcm. adicionada de lcpufas (ara e 

dha) e nucleotídeos. atendendo a todas as legislações pertinentes.  

composição: não contém glúten. não contém sacarose. não contém lactose. 

LT 156 

13 

LEITE NINHO O(ZERO) LACTOSE 400 G 
Descrição; composto pelos seguintes ingredientes e nutrientes: leite integral, maltodextrina, soro de 

leite, enzima lactase, vitaminas a, d, c e e, minerais (ferro e zinco) e emulsificante lecit ina de soja. 

não contém glúten. contém leite. contém glicose e galactose. não contém adição de 

açúcares. 

LT 120 

14 

FORTINI PLUS PÓ-400g 

Descrição: um suplemento infantil de nutrição oral e enteral, com alto teor de 

vitaminas e minerais, e foi desenvolvido para crianças de 3 a 10 anos com 

dificuldade em ganhar peso. Pode ser adicionado a alimentos habituais do dia a dia, 

sólidos ou líquidos, contribuindo para melhor aceitação do produto e manutenção 

de uma dieta saudável e nutritiva.  

contraindicado para crianças com Alergia à proteína do leite de vaca. 

LT 36 

15 

NUTREN JUNIOR  SUPLEMENTO ALIMENTAR LATA 400G 
Descrição: sacarose, maltodextrina, xarope de milho, proteina de soro de leite, óleo de girassol, caseinato de 

potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola de baixo teor erúcico, triglicerídeos de cadeia média, óleo de 

milho, fosfato de sódio, lecitina de soja, carbonato de cálcio, fosfato de potássio, cloreto de cálcio, vitaminas 

LT 180 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj-tdXQnafgAhVWBJEKHQDqA8AYABAAGgJjZQ&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo6Wu6XJ_S0mu1VHFNve3xFw&sig=AOD64_0h4yMmPJPfVG-WLPhLTVmfwwlQ-w&q=&ved=2ahUKEwjt5NDQnafgAhXxGbkGHTieDS0Q0Qx6BAgFEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj-tdXQnafgAhVWBJEKHQDqA8AYABAAGgJjZQ&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo6Wu6XJ_S0mu1VHFNve3xFw&sig=AOD64_0h4yMmPJPfVG-WLPhLTVmfwwlQ-w&q=&ved=2ahUKEwjt5NDQnafgAhXxGbkGHTieDS0Q0Qx6BAgFEAE&adurl=
http://www.suplementusc.com.br/p/pediatria/pregomin-pepti-lata-400g-93
http://www.suplementusc.com.br/p/pediatria/pregomin-pepti-lata-400g-93
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Os itens citados acima, após ordem de fornecimento terão que ser entregues em 05(cinco) dias úteis. 

 

 

(vitamina a, beta-caroteno, vitamina d, vitamina e, vitamina k, vitamina c, vitamina b1, vitamina b2, niacina, 

vitamina b6, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina e taurina), bitartarato de colina, cloreto de magnésio, 

minerais (ferro, cobre, zinco, cromo, molibdênio e iodo), l-carnitina, aromatizante, regulador de acidez ácido 

cítrico. não contém glúten. alérgicos: contém derivados de soja e leite. 

16 
FIBER MAIS – 260G 
Ingredientes: goma guar hidrolisada, inulina, colágeno(21%), acidulante ácido cítrico, aromatizante e 

edulcorante sucralose. alérgicos: pode conter leite. não contém glúten 

LT 36 

17 

ADDERA D3 132 UI 10ML GTS-colecalciferol(vitamina D3) 3300 UI/ml 
Descrição: medicamento à base de Vitamina D, com altas dosagens, indicado no tratamento auxiliar da 

desmineralização óssea (retirada de minerais) pré e pós-menopausa, do raquitismo, da osteomalácia, da 

osteoporose e na prevenção de quedas e fraturas em idosos com deficiência de Vitamina D. 

FR 48 

18 

AEROLIM SPRAY-Sulfato de Salbutamol Teuto 0,4mg/mL, caixa com 1 

frasco com 120mL de solução de uso oral. 
Composição sulfato de salbutamol, um composto que pertence ao grupo dos broncodilatadores. Este composto, 

relaxa a musculatura das paredes dos brônquios, ajudando a abrir as vias aéreas, tornando assim mais fácil a 

entrada e saída de ar dos pulmões. 

UND 48 

19 

ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg. 04 comprimdos 
Composição; alendronato de sódio tri-hidratado; ácido alendrônico ;celulose microcristalina, lactose 

monoidratada, croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio. 
UND 24 

20 

BECAN  FRASCO 20ML –BETA GLUCANADE LEVEDO 
Composição: suplemento vitamínico-mineral ;fórmula à base de beta-glucana de levedo de cerveja 

(Saccharomyces cerevisiae); produto não contém glúten; Vitamina C:zinco. 
UND 48 

21 
BROMOPRIDA 4MG/ML COM 20ML 
Composição: metabissulfito de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica dihidratada, edetato 

dissódico di-hidratado, ácido clorídrico, água purificada 

UND 48 

22 

CALDÊ K2 
Ingredientes: cálcio citrato malato (Cálcio), menaquinona (Vitamina K), colecalciferol (Vitamina D), magnésio 

(Bisglicinato de magnésio), polietilenoglicol, estabilizantes: croscarmelose sódica, glaceantes: álcool 

polivinílico e talco, corantes: dióxido de titânio, óxido de ferro amarelo e antioxidante tocoferol. 

UND 24 

23 
CARVEDILOL - Biosintética com 15 comprimidos 
Composição:lactose monoidratada, celulose microcristalina, povidona, croscarmelose sódica, laurilsulfato de 

sódio, dióxido de silício, óxido de ferro vermelho, talco, estearato de magnésio. 

UND 24 

24 
DEFLAZACORTE 6 Mg Com 20 Comprimidos 
Composição:excipientes: lactose, amido, celulose microcristalina, amidoglicolato de sódio, dióxido de silício, 

estearato de magnésio. 

UND 24 

25 
ESPIRONOLACTONA 25mg 30 Comprimidos 
Composição: sulfato de cálcio di-hidratado, estearato de magnésio, povidona, amido e água purificad 

UND 48 

26 
LEUCOGEN 20mg/5ml Xarope com 120ml  
Composição. Excipientes: ácido cítrico monoidratado, aroma de caramelo, benzoato de sódio, sorbitol e água 

purificada 

UND 24 

27 

PANTOPRAZOl 40mg Com 28 Comprimidos 
Composição. Excipientes: carbonato de sódio, crospovidona, manitol, povidona, estearato de cálcio, 

hipromelose, macrogol, óxido de ferro amarelo, dióxido de titânio, copolímero de ácido metacrílico e 

etilacrilato, citrato de trietila, talco e hidróxido de sódio. 

UND 48 

28 
SERETIDE 25 + 125mcg spray com 120 doses 
 Composição. suspensão de salmeterol e propionato de fluticasona no propelente norflurano (HFA 134A). 

UND 60 

29 

TRAVATAN 0,0004%/ml solução oftálmica c 2,5ml. 
Composição:óleo de rícino polioxil 40 hidrogenado, trometamol, ácido bórico, manitol, edetato 

dissódico, ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio, cloreto de benzalcônio como conservante e água 

purificada q.s.p. 1 ml. 

UND 36 

30 
URSACOL 150mg com 30 comprimidos 

 Composição Ácido ursodesoxicólico, lactose, povidona, crospovidona, estearato de magnésio. UND 60 

https://www.panvel.com/panvel/alendronato-de-sodio-70mg-4-comprimidos-ems-generico/p-894270
https://www.panvel.com/panvel/alendronato-de-sodio-70mg-4-comprimidos-ems-generico/p-894270
https://www.drogariaminasbrasil.com.br/deflazacorte-6-mg-c-20-comprimidos-generico-ems-uso-adulto-e-pediatrico
https://www.drogariaminasbrasil.com.br/deflazacorte-6-mg-c-20-comprimidos-generico-ems-uso-adulto-e-pediatrico
https://www.panvel.com/panvel/espironolactona-25mg-30-comprimidos-ems-generico/p-833700
https://www.panvel.com/panvel/espironolactona-25mg-30-comprimidos-ems-generico/p-833700
https://www.drogaraia.com.br/leucogen-200-mg-xarope-120-ml.html
https://www.drogaraia.com.br/leucogen-200-mg-xarope-120-ml.html
https://www.paguemenos.com.br/pantoprazol-40mg-com-28-comprimidos-liberacao-retardada-generico-cimed/p
https://www.paguemenos.com.br/pantoprazol-40mg-com-28-comprimidos-liberacao-retardada-generico-cimed/p
https://www.drogal.com.br/seretide-25125mcg-sp-120-dos/p
https://www.drogal.com.br/seretide-25125mcg-sp-120-dos/p
https://www.vitalclick.com.br/ursacol-150mg-com-30-comprimidos/149573-01
https://www.vitalclick.com.br/ursacol-150mg-com-30-comprimidos/149573-01
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5-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
A contratada receberá programação dos fornecimentos a serem realizados através da Ordem de Fornecimento  

emitida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA; 

Os casos e os omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimento e dirimir as dúvidas; 

A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que 

causar a Prefeitura Municipal, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores; 

Em caso e ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 

24h. 

 

 


