
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

TERMO DE CREDENCIAMENTO - 9691421

 
Credenciante: União/TRF-1ª Região, CNPJ 03.658.507/0001‑25, sediado na Praça dos
Tribunais Superiores, Bloco A, Brasília‑DF, representado por seu Diretor-Geral, Carlos
Frederico Maia Bezerra, CPF 480.325.571-72 e RG 1015832-SSP/DF.
Credenciada: IBEX Comercial de Alimentos Ltda., CNPJ 29.511.026/0001-86, sediada
no SAAN, Qd. 03, n. 760 - Brasília – DF, CEP 70.632-320, telefone (61) 3365-1028,
representada por sua Responsável Técnica, Cláudia Sandri de Oliveira, CPF
993.662.827-68, e-mail: licitacao.ibex.ibex@gmail.com.
Fundamento legal: Lei 8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do Pro-Social
(Resolução Presi/Secbe 9/2014), aprovado pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social na
sessão do dia  9/4/2014 e homologado pelo Conselho de Administração na sessão do dia
22/4/2014; Processo Administrativo 6.839/2006,  convertido no PAe 0007218-
48.2015.4.01.8000.
 
Cláusula Primeira - Do Objeto
Este instrumento tem por objeto o fornecimento e distribuição de Dietas Enterais,

Parenterais, suplementos e correlatos nutricionais, indicados no Anexo, de forma padronizada e
individualizada, diretamente aos beneficiários do Pro-Social que necessitam de suporte nutricional,
quando em tratamento domiciliar (Home Care).

Cláusula Segunda - Da Finalidade
A finalidade deste credenciamento é oferecer aos beneficiários do Pro-Social, em

tratamento domiciliar (home care), mediante prescrição médica e autorização prévia do Programa, Dietas
Enterais, Parenterais, suplementos e correlatos nutricionais, indicados no Anexo, imprescindíveis à
preservação da saúde.

Cláusula Terceira - Da Clientela
A clientela dos serviços objeto deste instrumento é formada, exclusivamente, pelos

beneficiários inscritos no Pro-Social.
Cláusula Quarta - Das Obrigações da Credenciada
A Credenciada obriga-se a:
4.1 – fornecer os produtos nutricionais, estritamente dentro dos prazos estabelecidos,

devidamente acondicionado(s), conforme condições específicas de armazenamento e guarda.
4.2 - Manter todas as condições que ensejaram o credenciamento, particularmente no que

tange à regularidade fiscal, à capacidade técnica e operativa, instalações adequadas, produtos nutricionais
de qualidade com padrão igual ou superior ao declarado na proposta de fornecimento de produtos
indicados no Anexo;

4.3 - Informar ao Credenciante eventuais alterações promovidas no ato constitutivo,
estatuto ou contrato social da empresa, bem como atualizar os documentos que tenham validades
expiradas;

4.4 - Comunicar, formalmente ao Credenciante, eventual mudança de endereço de suas
instalações físicas, para fins de nova inspeção, o que implicará reavaliação da qualificação técnica e



operacional, somente podendo atender aos beneficiários do Pro-Social nas novas instalações, após
expressa autorização do Credenciante;

4.5 - Abster-se de exigir garantias como condição para fornecer os produtos, tais como
cheques, notas promissórias, caução em dinheiro ou em títulos;

4.6 - Tratar e atender os beneficiários do Pro-Social com urbanidade, diligência e sem
discriminação;

4.7 - Manter atualizada, perante o Credenciante, a relação do corpo funcional e dos
produtos nutricionais apresentados na proposta;

4.8 - Apresentar a cobrança do fornecimento dos produtos indicados no Anexo, de forma
clara e objetiva, informando os respectivos códigos e valores com honestidade, lealdade e probidade;

4.9 - Acompanhar o preposto indicado pelo Credenciante nas fiscalizações às instalações
da Credenciada;

4.10 - Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais, previdenciários e de
logística incidentes sobre os valores dos produtos fornecidos e comprovar, mediante apresentação de
documentos, eventual isenção tributária de que seja beneficiário;

4.11 - Observar, em todos os fornecimentos, as orientações técnicas e operacionais
adotadas pelo Pro-Social e respectivas instruções gerais, bem como de outras orientações contidas em
correspondências encaminhadas pela Administração do Programa;

4.12 - Abster-se de realizar atendimentos por meio de apresentação de carteiras emitidas
pela Unimed NNE e Saúde Caixa ou por outras entidades que venham a se vincular ao Credenciante.
Portanto, o atendimento deve-se dar mediante apresentação, pelos beneficiários, da carteira do Pro-Social.

4.13 - Abster-se de cobrar diretamente do beneficiário valores referentes a fornecimentos
de produtos prestados ou a serem prestados, seja a título de complementação ou de pagamento de produtos
autorizados pelo Credenciante, de produtos não entregues, fornecidos irregularmente ou que tenham sido
objeto de glosa pela auditoria do Credenciante. Caso o paciente e o médico optem pelo uso de produtos
nutricionais não autorizados, será assinado termo de pagamento direto pelo paciente.

4.14 - Responsabilizar-se pelos custos decorrentes do fornecimento dos produtos
nutricionais, tais como: mão-de-obra, impostos, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à
perfeita execução dos serviços na forma prevista neste Termo;

4.15 - Garantir o sigilo das informações relacionadas aos serviços prestados aos
beneficiários do Pro-Social, sendo vedada qualquer divulgação sem expressa autorização do Credenciante,
em atenção ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados - Lei 13.709/2018.

Parágrafo Primeiro. Fica vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto
deste instrumento.

Parágrafo Segundo. Qualquer atendimento efetivado em desacordo com as Cláusula do
presente instrumento serão objeto de glosa.

Cláusula Quinta - Das Obrigações do Credenciante
O Credenciante obriga-se a:
5.1 - Efetuar os descontos e recolhimentos tributários previstos em lei;
5.2 - Fiscalizar o fornecimento dos produtos por meio de Perito/Auditor sob seu

exclusivo comando;
5.3 - Responsabilizar-se pelo pagamento das despesas autorizadas, em conformidade

com tabelas e preços previstos neste instrumento;
5.4 - Zelar pelo fiel cumprimento das Cláusulas deste termo.
Cláusula Sexta - Do Atendimento e Do Fornecimento
À Credenciada incumbe a observância das regras a seguir:
6.1 - O fornecimento de produtos aos beneficiários somente poderá ser efetuado

mediante apresentação da Carteira de Beneficiário expedida pelo Pro-Social, acompanhada de hábil



documento de identificação, e da autorização exclusiva do Credenciante, que será comunicada à
Credenciada por ofício ou correspondência eletrônica;

6.2 - Alterações relativas aos procedimentos de autorização serão efetuadas
exclusivamente pelo Credenciante, e comunicadas à Credenciada na forma citada no subitem 6.1.

6.3 - As guias padrão TISS estão disponíveis neste endereço:
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/acoes-e-programas/pro-social/pro-social/assistencia-
indireta/guias-e-formularios/;

6.4 - Não serão aceitas guias com rasuras e/ou erros no preenchimento. O correto
preenchimento da guia confere maior agilidade ao seu cadastramento na seção de faturamento e no efetivo
pagamento;

6.5 - A Credenciada deverá realizar o fornecimento dos produtos indicados no Anexo,
e constantes da prescrição nutricional que justifique a necessidade, observando rigorosamente as
especificações e quantidades informadas;

6.6 - Os produtos indicados no Anexo, deverão ser entregues a partir da oficialização do
pedido de fornecimento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para o Distrito Federal e Entorno.

6.7 - No que tange ao fornecimento de produtos indicados no Anexo, as partes avençam
que a distribuição e o fornecimento ocorrerá em conformidade com as normas do Credenciante, e entregue
a Credenciada na ocasião da assinatura deste instrumento.

Cláusula Sétima - Do Quadro Funcional da Credenciada
O quadro funcional da Credenciada é composto por seus responsáveis técnicos

e administradores.
7.1 - Alterações no quadro funcional poderão ser realizadas por simples registro nos

autos, mediante solicitação por escrito da Credenciada e prévia autorização do Credenciante.
Cláusula Oitava - Do Acréscimo e da Supressão de Fornecimento de Produtos

Nutricionais
Eventual acréscimo ou supressão do fornecimento de produtos nutricionais, indicados no

Anexo, somente deverá ser feito por meio de Apostilamento ao presente Termo de Credenciamento, após
prévia autorização do Credenciante.

Cláusula Nona - Do Preço
Os preços dos produtos serão pagos de acordo com as regras a seguir:
9.1 - Produtos Nutricionais, Dietas Enterais, Dietas Paraenterais, Suplementos e

Correlatos: valores constantes do Anexo deste instrumento.
Cláusula Décima - Da Renegociação de Preços
Os preços dos produtos que constituem o objeto do presente credenciamento

acompanharão os da tabela citada na Cláusula Nona.
10.1 - Eventual renegociação respeitará periodicidade mínima de um ano, contado da

assinatura deste instrumento ou da última repactuação.
10.2 - A renegociação deverá ser pleiteada dentro da periodicidade estabelecida no

subitem 10.1. A não formulação do pedido nesse prazo constitui renúncia irretratável e irrevogável ao
direito de renegociação para o período.

10.3 - Havendo renúncia, nos termos do subitem 10.2, a periodicidade de um ano,
estabelecida no subitem 10.1, para nova renegociação, terá como termo inicial a data prevista para a
repactuação que não se perfez pela renúncia.

10.4 - Os efeitos financeiros da renegociação serão devidos somente a partir da data do
pedido, observado o interregno mínimo de doze meses, contados da data da assinatura do credenciamento
ou da última renegociação.

Cláusula Décima Primeira - Do Pagamento

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/acoes-e-programas/pro-social/pro-social/assistencia-indireta/guias-e-formularios/


A cobrança do fornecimento dos produtos nutricionais indicados no Anexo, será feita
mensalmente pela Credenciada, conforme cronograma de entrega de faturas informado pelo Credenciante,
cujo faturamento deverá ser feito no padrão TISS e encaminhado eletronicamente por meio de arquivo
XML - eXtensible Markup Language (as instruções para o faturamento eletrônico estão disponíveis no
site: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/acoes-e-programas/pro-social/pro-social/sistemas/e-pro-
social/).

11.1 - O faturamento eletrônico não isenta a Credenciada do envio dos documentos
originais de cobrança, acompanhados dos comprovantes da prestação dos serviços e demais anexos,
devidamente assinados pelos beneficiários ou seus responsáveis e pela Credenciada.

11.2 - Consideram-se demais anexos, citados no subitem 11.1, a prescrição nutricional e
quaisquer outros meios necessários à comprovação das despesas.

11.2.1 - A documentação de cobrança referidos no subitem 11.2 poderá ser encaminhada
por meio digital, email, ou outro suporte, como pendrive.

11.3 - O pagamento será realizado mediante comprovação de regularidade do documento
fiscal, de acordo com a validade das seguintes certidões:

a) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União (Receita Federal e Dívida Ativa da União/Procuradoria da Fazenda Nacional/Seguridade Social -
INSS);

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS);

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Justiça do Trabalho).
11.4 - O Credenciante efetuará o pagamento dos serviços prestados em até 10 (dez) dias

úteis, contados da data da liquidação da despesa.
11.5 - A liquidação da despesa dar-se-á em 30 (trinta) dias úteis e compreende:

recebimento da documentação do faturamento; abertura e autuação do processo; conferência do arquivo
eletrônico XML recebido; análise e auditoria das contas (nota fiscal/fatura, prescrição médica e
autorização da SECBE para fornecimento de produtos nutricionais); glosas e demais procedimentos
necessários à verificação da regularidade no fornecimento dos produtos.

11.6 - Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 11.4 desta Cláusula, não
ocasionado por culpa da Credenciada, o valor devido será corrigido monetariamente, pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo
para o pagamento e o da sua efetivação. A Credenciada deverá formular o pedido de correção monetária,
por escrito, ao Credenciante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento
de cobrança.

11.7 - Erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da
despesa implicará sustação do pagamento até que a Credenciada efetive a correção, hipótese que restituirá
todo o prazo previsto no subitem 11.4, sem quaisquer ônus para o Credenciante, em especial a hipótese de
correção monetária prevista no subitem 11.6.

11.8 - A nota fiscal deverá ser emitida separadamente, por centro de custo, em nome do
TRF-1ª Região, CNPJ 03.658.507/0001-25, para os servidores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
Seções e Subseções Judiciárias (exceto SJ/DF), a ser entregue no SBS Quadra 2 Bloco D Lote 16 -
Edifício Adriana, Brasília/DF, CEP 70.070-903; e em nome da Justiça Federal, CNPJ 05.456.457/0001-29,
para os servidores da Seção Judiciária do Distrito Federal, a ser entregue na W3 Norte - SEPN 510, Bloco
C, Edifício Sede III da Seção Judiciária do DF, 1º Subsolo, Brasília/DF, CEP: 70.759-900.

Cláusula Décima Segunda - Da Glosa
Ao Credenciante é reservado o direito, mediante análise técnica e financeira, de glosar

total ou parcialmente as faturas apresentados em desacordo com as disposições contidas no presente
instrumento.

12.1 - O Credenciante poderá exigir a apresentação de documentos complementares à
realização das análises;

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/acoes-e-programas/pro-social/pro-social/sistemas/e-pro-social/


12.2 - As glosas serão deduzidas pela unidade de preço que serviu de base de cálculo
para a cobrança da despesa realizada, e à Credenciada será enviado relatório consubstanciado contendo as
devidas justificativas.

12.3 - A Credenciada poderá apresentar recurso das glosas no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados da data de ciência da glosa.

12.4 - O recurso deverá conter:
a) Número da nota fiscal ou outro documento de cobrança;
b) Número do processo;
c) Nome do beneficiário e matrícula;
d) Data de atendimento;
e) Discriminação do(s) item(ns) glosado(s);
f) Valor do(s) item (ns) glosado(s);
g) Fundamentação para a revisão da glosa.
12.5 - A Credenciada somente poderá recorrer de cada glosa uma única vez.
12.6 - Os valores eventualmente pagos a maior à Credenciada, apurados em regular

processo administrativo, serão descontados de pagamentos eventualmente devidos pelo Credenciante à
Credenciada, ou saldados mediante depósito na conta corrente do Pro-Social a ser informada, no prazo de
5 (cinco) dias, ou, ainda, cobrados judicialmente.

12.7 - Os valores eventualmente pagos a maior serão atualizados monetariamente,
contados da data do crédito indevido, pelo mesmo critério previsto no subitem 11.6 da Cláusula Décima
Primeira deste credenciamento.

12.8 - Ultrapassado o prazo previsto no subitem 12.5 desta Cláusula, será considerada
recusa da Credenciada e, por consequência, além da correção monetária prevista no subitem 11.6 da
Cláusula Décima Primeira deste credenciamento, sobre o montante devido incidirão juros de mora a razão
de 1% (um por cento) ao mês, pro rata.

Cláusula Décima Terceira - Da Dotação Orçamentária
As despesas decorrentes deste Credenciamento correrão à conta dos recursos próprios do

Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da
Primeira Região – PRO-SOCIAL, conforme autorizado pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, na 9ª
Sessão Ordinária do Conselho do Deliberativo, realizada em 20/11/2019.

Cláusula Décima Quarta - Das Penalidades
O descumprimento das Cláusulas contratuais sujeitará a Credenciada às seguintes

penalidades, que serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, na forma da Lei 8.666/1993:

a)  advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária, com impedimento de firmar contrato ou credenciamento com o

TRF\1ª Região pelo prazo de até 2 (dois) anos.
14.1 – As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do caput desta cláusula poderão ser

aplicadas juntamente com a da alínea “b”, também do caput.
14.2 – São puníveis com advertência falhas cuja gravidade não façam incidir a pena de

suspensão.
14.3 – A pena de multa prevista na alínea "b" do caput será aplicada nos seguintes

percentuais:
14.3.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor do produto fornecido de forma insatisfatória

ou incompleta.



14.3.2  - 20% (vinte por cento) sobre o valor do produto não fornecido, no caso de recusa
ou de falta injustificada do fornecimento.

14.4 – São passíveis de suspensão o descumprimento das seguintes obrigações previstas
na Cláusula Quarta, além de outras de idêntica gravidade, bem como a reincidência nas falhas puníveis
com advertência: subitens 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12 e 4.13.

14.5 - O valor da multa aplicada após o regular processo administrativo será descontado
de pagamentos eventualmente devidos pelo Credenciante à Credenciada ou recolhido, pela Credenciada,
em Guia de Recolhimento da União – GRU com código da Unidade Gestora fornecido pelo Credenciante.

Cláusula Décima Quinta - Da vigência
A partir da assinatura, este instrumento vigorará pelo tempo que for conveniente às

partes, observados os termos da Cláusula Décima Sexta.
Cláusula Décima Sexta - Da Resilição
Mediante formal comunicação/notificação da parte interessada, com antecedência

mínima de 30 (trinta) dias, poderá este ajuste ser denunciado. O distrato poderá ser efetivado em qualquer
momento, por acordo entre as partes.

16.1 - A extinção deste ajuste não afasta a responsabilização da Credenciada por falhas
verificadas durante sua regular vigência, sobretudo em se tratando de processo de penalidade em curso,
bem como o direito de receber pelos serviços prestados.

16.2 – No caso de ocorrência grave, este Termo de Credenciamento pode ser,
cautelarmente, suspenso mediante prévia notificação, da qual constará a motivação do ato e a concessão
do prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a Credenciada se manifeste sobre o ato, sem prejuízo da
instauração de processo de penalidade e de outras medidas judiciais.

16.3 - Caso não haja fornecimento de produtos nutricionais aos beneficiários do
Programa por um intervalo de 24 (vinte e quatro meses) meses, este Termo de Credenciamento poderá ser
extinto unilateralmente pelo Credenciante.

Cláusula Décima Sétima - Da Publicação
Extrato deste instrumento será publicado na imprensa oficial, conforme parágrafo único

do art. 61 da Lei 8.666/1993.
Cláusula Décima Oitava - Do Foro
Elegem as partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro Federal no Distrito Federal

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento.
Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento por meio de senha

eletrônica ou, na impossibilidade de acesso a meio eletrônico, manualmente.
 
Brasília,     de janeiro  de 2020.
 
 

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Credenciante - União/TRF/1ª Região

 
 

CLÁUDIA SANDRI DE OLIVEIRA
Credenciada -  IBEX Comercial de Alimentos Ltda.

 
 
 

ANEXO - Termo de Credenciamento 9627252
 

PRODUTOS NUTRICIONAIS
 

Ó Ã Í



CÓDIGO DESCRIÇÃO TOTAL
R$ (Gr ou
Ml)

TÍTULO

801 Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica, normocalórica (1,0 a 1,24 kcal/ ml), normoproteica ( 38  a 47g
ptn /L) isenta de fibras, sacarose, lactose e gluten. R$ 0,14 Dieta Enteral

801.1 Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica, normocalórica (1,0 a 1,24 kcal/ ml), normoproteica ( 38  a 47g
ptn /L) isenta de fibras, sacarose, lactose e gluten. R$ 0,14 Dieta Enteral

802 Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica normocalórica (1,0 a 1,24 kcal/ ml), normoproteica ( 38  a 50g
ptn /L) com fibras solúveis e insolúveis ( mínimo de 15g/L) , isenta de sacarose, lactose e glúten. R$ 0,16 Dieta Enteral

802.1 Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica normocalórica (1,0 a 1,24 kcal/ ml), normoproteica ( 38  a 50g
ptn /L) com fibras solúveis e insolúveis ( mínimo de 15g/L) , isenta de sacarose, lactose e glúten. R$ 0,16 Dieta Enteral

803 Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica hipercalórica (1,5 kcal/ ml), normoproteica ( 55  a 59g ptn /L) ,
isenta de fibras, sacarose, lactose e gluten. R$ 0,18 Dieta Enteral

803.1 Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica hipercalórica (1,5 kcal/ ml), normoproteica ( 55  a 59g ptn /L) ,
isenta de fibras, sacarose, lactose e gluten. R$ 0,18 Dieta Enteral

358 Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica hipercalórica (1,5 kcal/ ml), normoproteica ( 55  a 59gptn/L) ,
com fibras solúveis e insolúveis, isento de sacarose, lactose e gluten. R$ 0,19 Dieta Enteral

365 Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica normocalórica (1,0 a 1,25kcal/ ml), hiperproteica (≥ 60g ptn /L)
com fibras solúveis e insolúveis (mínimo de 15g/L) , isenta de sacarose, lactose e gluten R$ 0,20 Dieta Enteral

800 Dieta nutricionalmente  completa, líquida, polimérica hipercalórica ( 1,5 kcal/ml), hiperproteica ( 65 a 77 g ptn / L)
isenta de fibras, sacarose, lactose e gluten. R$ 0,23 Dieta Enteral

800.1 Dieta nutricionalmente  completa, líquida, polimérica hipercalórica ( 1,5 kcal/ml), hiperproteica ( 65 a 77 g ptn / L)
isenta de fibras, sacarose, lactose e gluten. R$ 0,23 Dieta Enteral

407 Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica, hipercalórica ( ≥2,0 kcal/ml), hiperproteica ( ≥50g/ 500ml),
isenta de fibras, sacarose, lactose e glúten R$ 0,26 Dieta Enteral

408 Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica, hipercalórica ( ≥2,0 kcal/ml), hiperproteica ( ≥50g/ 500ml), com
fibras solúveis e insolúveis, isenta de  sacarose, lactose e glúten R$ 0,27 Dieta Enteral

432 Dieta nutricionalmente completa, líquida, parcialmente hidrolisada, normocalórica ( 1,0 a 1,2 kcal/ ml ), hiperproteica
( > 20% do VCT ) com imunomoduladores, isenta  de fibras, lactose, sacarose e glúten. R$ 0,25 Dieta Enteral

804 Dieta nutricionalmente completa, líquida, oligomérica, normocalórica ( 1,0  a 1,2 kcal / ml) , hiperproteica ( > 16% do
VCT), hipolipídica ( ≤ 25% VCT), isenta de fibras, lactose, sacarose e glúten. R$ 0,22 Dieta Enteral

900 Dieta nutricionalmente completa, líquida, oligomérica, hipercalórica ( ≥1,5 kcal / ml) , hiperproteica ( > 16% do
VCT), isenta de fibras, lactose, sacarose e glúten. R$ 0,25 Dieta Enteral

446 Dieta nutricionalmente completa, líquida, hipercalórica ( 1,3 kcal / ml) , com AACR na sua fração proteica e arginina,
com 100% de fibras insolúveis, isenta de lactose, sacarose e glúten, indicada para paciente hepatopatas. R$ 0,22 Dieta Enteral

445 Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica, hipercalórica ( 1,5 kcal/ ml), hiperproteica ( >25% do VCT), em
sua fração lipídica a presença de óleo de peixe ( > 30% ) com fibras solúveis e insolúveis, isenta de lactose e glúten R$ 0,22 Dieta Enteral

901
Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica, normocalórica ( 1,0 kcal/ ml), hiperproteica ( > 20% VCT),
suplementado com arginina, zinco, vitaminas A, C e E, com fibras solúveis e insolúveis, isento de sacarose, lactose e
glúten.

R$ 0,20 Dieta Enteral

902 Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica, hipercalórica ( 2,0 kcal/ ml), hipoproteica (≤ 15% VCT), isento
de fibras, sacarose, lactose e glúten para pacientes renais em tratamento conservador R$ 0,15 Dieta Enteral

805 Dieta nutricionalmente completa, líquida,  polimérica, normocalórica ( 1,0 a 1,2 kcal/ ml), proteína ( ≥ 17% do VCT),
com fibras solúveis ( > 60% das fibras) e insolúveis para controle glicêmico R$ 0,21 Dieta Enteral

805.1 Dieta nutricionalmente completa, líquida,  polimérica, normocalórica ( 1,0 a 1,2 kcal/ ml), proteína ( ≥ 17% do VCT),
com fibras solúveis ( > 60% das fibras) e insolúveis para controle glicêmico R$ 0,21 Dieta Enteral

564 Dieta nutricionalmente completa, líquida,  polimérica, hipercalórica ( ≥ 1,5 kcal/ ml), hiperproteica ( ≥ 20% do VCT),
com fibras solúveis ( > 60% das fibras) e insolúveis para controle glicêmico R$ 0,22 Dieta Enteral

116 Dieta nutricionalmente completa, em pó, polimérica, normocalórica ( até 1,5 kcal/ml), normoproteica ( 15% do VCT),
isenta de fibras. R$ 0,14 Dieta Enteral

483 Dieta nutricionalmente completa, em pó, polimérica, normocalórica ( até 1,2 kcal/ml), normoproteica ( 15% do VCT),
com fibras solúveis e insolúveis ( 15g/l) R$ 0,14 Dieta Enteral

426 Dieta nutricionalmente  completa, líquida, polimérica normocalórica ( 1,0 kcal/ml), normoproteica ( 10% do VCT)
isenta de fibras, sacarose, lactose e glúten para crianças. R$ 0,20 Dietas

Pediátricas

425 Dieta nutricionalmente  completa, líquida, polimérica normocalórica ( 1,0 kcal/ml), normoproteica ( 10% do VCT)
contendo fibras solúveis e insolúveis, isenta de sacarose, lactose e glúten para crianças. R$ 0,20 Dietas

Pediátricas

424 Dieta nutricionalmente  completa, líquida, polimérica hipercalórica ( 1,5 kcal/ml), normoproteica ( 10 a 11% do VCT)
isenta de fibras, lactose e glúten para crianças. R$ 0,20 Dietas

Pediátricas

427 Dieta nutricionalmente completa, líquida, polimérica hipercalórica ( 1,5 kcal/ml), normoproteica ( 10 a 11% do VCT)
contendo fibras solúveis e insolúveis, isenta de lactose e glúten para crianças. R$ 0,20 Dietas

Pediátricas

903 Dieta nutricionalmente  completa, líquida, oligomérica, normocalórica ( 1,0 kcal/ml), normoproteica ( 11 a 12% do
VCT) sendo 100% proteína do soro do leite hidrolisado,  isenta de fibras, lactose e glúten para crianças. R$ 0,30 Dietas

Pediátricas
806 Módulo proteico para uso enteral ou oral, 100% proteína isolada do soro do leite. R$ 0,67 Módulos
125 Módulo proteico para uso enteral ou oral, 100% caseinato de cálcio. R$ 1,34 Módulos
807 Espessante instantâneo de alimentos para uso oral R$ 1,58 Módulos
808 Módulo de carboidrato para uso enteral ou oral, 100 % maltodextrina R$ 0,25 Módulos
809 Módulo de L- glutamina para uso oral ou enteral R$ 1,85 Módulos
53 Módulo de triglicerídeo de cadeia média com ácidos graxos essenciais para uso oral ou enteral R$ 0,43 Módulos
51 Módulo de triglicerídeo de cadeia média para uso oral ou enteral R$ 0,50 Módulos
810 Módulo de fibras solúveis e insolúveis para uso enteral ou oral R$ 0,71 Módulos
811 Módulos de prebióticos ( fibras solúveis) para uso oral ou enteral R$ 0,92 Módulos
508 Módulos de probióticos com no mínimo 4 cepas para uso oral ou enteral em sachê R$ 5,75 Módulos
904 Módulo de simbiótico para uso oral ou enteral com no mínimo 4 cepas e FOS R$ 4,75 Módulos
812 Enzimas Digestivas R$ 3,01 Módulos
813 Omega 3 capsulas R$ 3,51 Módulos

814 Suplemento pediátrico para uso oral ou enteral, líquido, polimérico, hipercalórico ( 1,5 kcal/ml), normoproteica ( 10 a
11% do VCT) isento de fibras, lactose e glúten. R$ 0,18

 Suplementos
para
Pediatria

815 Suplemento pediátrico para uso oral ou enteral, líquido, polimérico, hipercalórico ( 1,5 kcal/ml), normoproteica ( 9 a
11% do VCT) contendo fibras solúveis e insolúveis, isenta de lactose e glúten. R$ 0,18

 Suplementos
para
Pediatria

816 Suplemento para uso oral ou enteral, líquido, polimérico, hipercalórico (1,5 kcal/ml), normoproteica (15% do VCT)
isento de fibras, lactose e glúten. R$ 0,15 Suplementos

para Adultos

816.1 Suplemento para uso oral ou enteral, líquido, polimérico, hipercalórico (1,5 kcal/ml), normoproteica (15% do VCT)
isento de fibras, lactose e glúten. R$ 0,15 Suplementos

para Adultos
817 Suplemento para uso oral ou enteral, líquido, polimérico, hipercalórico ( 1,5 kcal/ml), normoproteica (15% do VCT) R$ 0,18 Suplementos



contendo fibras solúveis e insolúveis, isento de lactose e glúten. para Adultos

818 Suplemento para uso oral ou enteral, líquido, polimérico, hipercalórico ( 1,5 kcal/ml), hiperproteico (> 24% do VCT)
isento de fibras, lactose e glúten. R$ 0,19 Suplementos

para Adultos

819 Suplemento para uso oral ou enteral, líquido, polimérico, ultracalórico ( ≥ 2,0 kcal/ml), hiperproteico (≥ 17% do VCT)
isento de fibras, lactose e glúten. R$ 0,19 Suplementos

para Adultos

422 Suplemento para uso oral ou enteral, líquido, polimérico, ultracalórico ( ≥ 2,0 kcal/ml), hiperproteico (≥ 17% do VCT)
contendo fibras solúveis e insolúveis, isenta de lactose e glúten. R$ 0,18 Suplementos

para Adultos

905 Suplemento para uso oral ou enteral, líquido, polimérico, normocalórico ( 1,0 a 1,28 kcal/ml), hiperproteico ( ≥ 24%
do VCT), suplementado com arginina, isento de fibras e glúten. R$ 0,20 Suplementos

para Adultos

468 Suplemento para uso oral ou enteral, líquido, oligomérico, densidade calórica de 1 a 1,5 kcal/ml, hiperproteico (≥ 18%
do VCT) sendo 100% proteína do soro do leite hidrolisada, isento de fibras, lactose e glúten. R$ 0,24 Suplementos

para Adultos

820
Suplemento para uso oral ou enteral, líquido, polimérico, hipercalórico (1,5 a 1,6 kcal/ml), hiperproteica (> 22% do
VCT), contendo óleo de peixe (> 42% da fração lipídica) contendo fibras solúveis e insolúveis, isento de lactose e
glúten.

R$ 0,24 Suplementos
para Adultos

39 Suplemento para uso oral ou enteral, líquido, polimérico, normocalórico ( 1,0 a 1,2 kcal/ml), proteína de 17 a 19% do
VCT, contendo fibras solúveis e insolúveis, isento de sacarose, lactose e glúten para controle glicêmico. R$ 0,22 Suplementos

para Adultos

821 Suplemento para uso oral ou enteral clarificado hipercalórico (1,5 kcal/ml) rico em carboidrato sendo maltodextrina e
sacarose, isento de lipídio para abreviação de jejum pré-operatório e preparo para colonoscopia R$ 0,24 Suplementos

para Adultos

822 Suplemento via oral de consistência pastosa, hipercalórico (2kcal/g) isento de sacarose, lactose, fibras e glúten. R$ 0,40 Suplementos
para Adultos

40 Suplemento via oral ou enteral, hipercalórico (≥1,5 kcal/ml), hiperproteico (≥18% do VCT), contendo fibras, com
restrição de P, K, Na e Mg, isento de sacarose, lactose e glúten para pacientes renais dialisados. R$ 0,25 Suplementos

para Adultos

906 Suplemento hipercalórico (1,5 a 2,0 cal/ml), hipoproteico (até 12%), isento de sacarose e fibras R$ 0,25 Suplementos
para Adultos

510 Suplemento via oral de emulsão lipídica isento de proteína, eletrólitos, fibras, lactose e glúten, indicado para pacientes
com restrição proteica. R$ 0,54 Suplementos

para Adultos
156 FÓRMULA DE PARTIDA R$ 0,27 Fórmula
157 FÓRMULA DE SEGUIMENTO R$ 0,26 Fórmula
376 ANTI REGURGITAÇÃO R$ 0,28 Fórmula
357 FÓRMULA PARCIALMENTE HIDROLISADA BAIXA LACTOSE R$ 0,35 Fórmula
907 FÓRMULA ISENTA DE LACTOSE R$ 0,35 Fórmula
369 FÓRMULA COM CASEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA R$ 0,92 Fórmula
908 FÓRMULA COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA E TCM R$ 0,90 Fórmula
32 FÓRMULA A BASE DE AAS LIVRES R$ 1,10 Fórmula
909 FÓRMULA A BASE DE SOJA R$ 0,60 Fórmula
42 FÓRMULA DE TRANSIÇÃO PARA PREMATUROS R$ 0,50 Fórmula
44 FRASCO 300ML R$ 3,70 Materiais
362 FRASCO 500ML R$ 6,51 Materiais
65 EQUIPO GRAVITACIONAL SIMPLES PARA DIETA ENTERAL R$ 15,00 Materiais
411 EQUIPO GRAVITACIONAL VIA DUPLA PARA DIETA ENTERAL S.F. R$ 25,00 Materiais
537 EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO R$ 90,00 Materiais
397 ADAPTADOR PARA DIETA SISTEMA FECHADO R$ 12,00 Materiais
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