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23/05/201988501-310 - Lages

Registro de Preços para Aquisição de Leites Especiais para atender Demandas
Judiciais e os Programas da Saúde do Idoso, Saúde da Criança e Aids da Secretaria
Municipal da Saúde.

29/2019

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a)  Sr(a).  Prefeito  Municipal,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em  vigor,
especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

30/2019 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Processo Nr.:
b) Licitação Nr.:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

d) Data Homologação: 24/06/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca

LFP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI

38,00 39.900,001.050,0000LATA9 ABBOTT
NUTRITION

Nutriçao Completa e Balanceada de Chocolate 400g.
Produto Específico/Judicial: Pediasure.
Apresentação: Lata com 400 gramas.
Características: Para nutrição enteral ou oral,
normocalórico e normoproteíco, isento de lactose,
especialmente desenvolvida para atender crianças de 1
a 10 anos. Contribui para recuperação nutricional de
crianças debilitadas. Distribuição cálorica: proteínas 12%,
carboidratos 53%, gorduras 35%, osmolidade: 308
mOms/kg de água. Ingredientes: sacarose,
maltodextrina, xarope de milho, proteína do soro do leite,
óleo de girassol com alto teor de oleico, caseinato de
potássio, óleo de canola baixo teor erúcico, triglicerídeos
de cadeia média. Sabor: baunilha. Isenta de glúten.
Validade mínima de 12 meses a contar da data de
entrega.

38,00 119.700,003.150,0000LATA17 ABBOTT
NUTRITION

Nutriçao Completa e Balanceada de Chocolate 400g.
Produto Específico/Judicial: Pediasure.
Apresentação: Lata com 400 gramas.
Características: Para nutrição enteral ou oral,
normocalórico e normoproteíco, isento de lactose,
especialmente desenvolvida para atender crianças de 1
a 10 anos. Contribui para recuperação nutricional de
crianças debilitadas. Distribuição cálorica: proteínas 12%,
carboidratos 53%, gorduras 35%, osmolidade: 308
mOms/kg de água. Ingredientes: sacarose,
maltodextrina, xarope de milho, proteína do soro do leite,
óleo de girassol com alto teor de oleico, caseinato de
potássio, óleo de canola baixo teor erúcico, triglicerídeos
de cadeia média. Sabor: baunilha. Isenta de glúten.
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Validade mínima de 12 meses a contar da data de
entrega.

159.600,00Total Fornecedor:

MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA

81,25 170.625,002.100,0000LATA22 ALFARÉ-
NESTLÉ

Fórmula Infantil com DHA e ARA nucleotídeos.
Apresentação: Lata com no mínimo 400g.
Produtos de Referência: Pregomim Pepti.
Ingredientes mínimos: Xarope de glicose, proteína
hidrolisada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia
média, óleos vegetais (colza, girassol, palma), fosfato
tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, cloreto de
potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de
fungos, cloreto de colina, vitamina C, cloreto de sódio,
cloreto de magnésio, taurina, inositol, sulfato ferroso,
vitamina E, sulfato de Zinco, L-carnitina, uridina, citidina,
adenosina, inosina, niacina, D-pantotenato de cálcio,
guanosina, D,biotina, Sulfato de Cobre, ácido fólico,
sulfato de manganês, vitamina A, B2,B12, B1, D, B6,
Iodeto de potássio, vitamina K, selenito de sódio,
emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos. Não
contém glúten.
Características: Fórmula infantil para lactentes com
necessidades dietoterápicas específicas com proteína
extensamente hidrolisada e com restrição de lactose.
Deverá atender aos padrões da RDC nº 45, de 19 de
setembro de 2011. Validade mínima de 12 meses a
contar da data de entrega.

50,00 73.500,001.470,0000LATA23 NUTREN
1.0-NESTLÉ

Fórmula Destinada Necessidades Especiais 400g.
Apresentação: Lata com 400 gramas.
Produto Específico/Judicial: Nutren 1.0.
Características: Ingredientes: maltodextrina, xarope de
milho, proteína de soro de leite, sacarose, caseinato de
potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola de baixo
teor de erúcico, triglicerídeos de cadeia média, óleo de
milho, lecitina de soja, fosfato de sódio, fosfato de
potássio, vitaminas (vitamina A, vitamina D, vitamina E,
vitamina K, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, niacina,
vitamina B6, ácido fólico, ácido pantotênico, vitamina
B12, tiamina e taurina), cloreto d magnésio, carbonato de
cálcio, bitartarato de colina, cloreto de cálcio, minerais
(manganês, ferro, cobre, zinco, selênio, cromo,
molibdênio e iodo), L-carnitina, acidulante ácido cítrico e
aromatizante. Isenta de glúten. Validade mínima de 12
meses a contar da data de entrega.

244.125,00Total Fornecedor:

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

13,75 50.531,253.675,0000LATA19 DANONEFórmula Infantil P/Lactentes - 6 a 12 meses de vida.
Apresentação: Lata com quantidade mínima de 400g.
Produto de Referência: Nan Comfor 2, Aptamil Premium

ANTONIO CERON
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2.
Características: Fórmula infantil para lactentes, de 6 à 12
meses de vida, com DHA e ARA, adicionada de
prebióticos, com proteínas modificadas em sua relaçao
caseína/proteína do soro do leite. Enriquecida de
prebióticos, galactooligossacarídeos e
frutooligossacarídeos, além de ferro, zinco, e selênio.
Densidade calórica acima de 65 kcal/100ml. Distribuição
calórica em protínas, carboidratos e gorduras.
Carboidratos: 100% lactose. Osmolalidade acima de 200
mOms/kg. Validade mínima de 12 meses a contar da
data de entrega.

51,49 108.129,002.100,0000LATA21 APTAMIL
PEPTI

Fórmula Infantil Hipoalergênica Hidrolisada.
Apresentação: Lata com 400g.
Produto de Referência: Aptamil Pepti.
Características: Fórmula infantil indicada em casos de
alergia à proteína do leite de vaca e/ou soja sem quadro
diarreico com proteína do soro do leite extensamente
hidrolisada adicionada com vitaminas, minerais, óleos
vegetais em quantidades adequadas.  Deverá atender
aos padrões da RDC nº 45, de 19 de setembro de 2011.
Validade mínima de 12 meses a contar da data de
entrega.

158.660,25Total Fornecedor:

NUTRIVITALI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

21,80 4.883,20224,0000LATA4 APTAMIL 2 -
DANONE

Fórmula Infantil com prebióticos (gos/fos), DHA, ARA e
nucleotídeos à partir do 06° mês.
Apresentação: Lata com 400g.
Produtos Específico (judicial): Aptamil 2.
Ingredientes mínimos: Soro de leite, Óleos vegetais (óleo
de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol),
Lactose, Leite desnatado em pó, Galactooligosacarídeo,
Frutooligosacarídeo, Maltodextrina, Carbonato de cálcio,
Mortierella alpina, Óleo de Peixe, Cloreto de Potássio,
Vitamina C, citrato de potássio, Caseinato de cálcio,
Carbonato de Magnésio, Taurina, Cloreto de Colina,
Nucleotídeos (uridina, citidina, adenosina, inosina e
guanosina), Sulfato de Ferro, L – Triptofano, Fosfato de
potássio dibásico, Vitamina E, L-carnitina, Sulfato de
zinco, Inositol, Fosfato de Cálcio tribásico, Niacina,
Gluconato Cúprico, D-Pantotenato de cálcio, Vitamina
B1, Vitamina A, Vitamina B2, Vitamina B6, Ácido Fólico,
Iodato de Potássio, Sulfato de Manganês, Vitamina K,
Selênio, Vitamina D, Biotina, Vitamina B12, Emulsificante
mono e diglicerídeos. Isenta de gluten.
Características: Deverá atender aos padrões da RDC nº
45, de 19 de setembro de 2011. Validade mínima de 12
meses a contar da data de entrega.

54,00 7.560,00140,0000LATA8 FORTINI-
DANONE

Suplemento Alimentar em Pó.
Apresentação: Lata com quantidade mínima de 400g.

ANTONIO CERON
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Produto Específico/Judicial: Fortini.
Características: Para crianças a partir de 1 ano de idade,
para uso oral ou enteral, polimérico, nutricionalmente
completo, hipercalórico (1.5 kcal), fornecendo alto aporte
de nutrientes em pequeno volume, isento de lactose e
glúten, composto com 9% de proteína, 100% caseinato,
50% carboidrato (malto, sacarose e maltose), lipídeos
(1005 óleos vegetais - palma, girassol, canola e semente
de colza)osmolalidade de 505 mOsm/kg. Acrescido de
todas as vitaminas e sais minerais, além de colina,
carnitina e taurina. Isento de sabor. Validade mínima de
12 meses a contar da data de entrega.

73,00 51.100,00700,0000LATA13 APTAMIL
PEPTI-

DANONE

Fórmula Infantil Hipoalergênica Hidrolisada.
Apresentação: Lata com 400g.
Produto de Referência: Aptamil Pepti.
Características: Fórmula infantil indicada em casos de
alergia à proteína do leite de vaca e/ou soja sem quadro
diarreico com proteína do soro do leite extensamente
hidrolisada adicionada com vitaminas, minerais, óleos
vegetais em quantidades adequadas.  Deverá atender
aos padrões da RDC nº 45, de 19 de setembro de 2011.
Validade mínima de 12 meses a contar da data de
entrega.

105,00 73.500,00700,0000LATA14 DANONEFórmula Infantil com DHA e ARA nucleotídeos.
Apresentação: Lata com no mínimo 400g.
Produtos de Referência: Pregomim Pepti.
Ingredientes mínimos: Xarope de glicose, proteína
hidrolisada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia
média, óleos vegetais (colza, girassol, palma), fosfato
tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, cloreto de
potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de
fungos, cloreto de colina, vitamina C, cloreto de sódio,
cloreto de magnésio, taurina, inositol, sulfato ferroso,
vitamina E, sulfato de Zinco, L-carnitina, uridina, citidina,
adenosina, inosina, niacina, D-pantotenato de cálcio,
guanosina, D,biotina, Sulfato de Cobre, ácido fólico,
sulfato de manganês, vitamina A, B2,B12, B1, D, B6,
Iodeto de potássio, vitamina K, selenito de sódio,
emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos. Não
contém glúten.
Características: Fórmula infantil para lactentes com
necessidades dietoterápicas específicas com proteína
extensamente hidrolisada e com restrição de lactose.
Deverá atender aos padrões da RDC nº 45, de 19 de
setembro de 2011. Validade mínima de 12 meses a
contar da data de entrega.

137.043,20Total Fornecedor:

R S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

142,91 42.015,54294,0000LATA24 PEPTAMEN
JR-NESTLÉ

Fórmula Infantil Especial 400g Aptamil Premium 1
Apresentação: Lata com 400 gramas.
Produto Específico/Judicial: Peptamen Júnior.

ANTONIO CERON

Lages,

Prefeito Municipal

24/06/2019
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Características: Isenta de glúten. Ingredientes:
Maltodextrina, proteína do soro do leite hidrolisada obtida
do leite de vaca, sacarose, triglicerídeos de cadeia
média, amido de batata, óleo de canola, óleo de girassol,
carbonato de cálcio, hidróxido de potássio, ácido
fósforico, ácido cítrico, cloreto de sódio, hidróxido de
sódio, cloreto de magnésio, bitartarato de colina, vitamina
C, cloreto de cálcio, taurina, carnitina, sulfato ferroso,
vitamina E, sulfato de zinco, vitamina A, niacina,
pantotenato de cálcio, vitamina D, sulfato de manganês,
vitamina B6, sulfato de cobre, vitamina B1, vitamina B2,
ácido fólico, iodeto de potássio, selenito de sódio, cloreto
de cromo, molibdato de sódio, vitamina K, biotina,
vitamina B12, emulsificante lectina de soja e
aromatizante. Validade mínima de 12 meses a contar da
data de entrega.

42.015,54Total Fornecedor:

RCC DIST. DE MED. CORR. PROD. MED. HOSP. EIRELI EPP

53,80 11.298,00210,0000LATA3 NUTREN
JUNIOR-
NESTLÉ

Nutrição Completa e Balanceada.
Apresentação: Lata com quantidade mínima de 400g.
Produto de Referência: Nutren Junior.
Características: Para manutenção e/ou recuperação do
estado nutricional. Isenta de gúten, colesterol e lactose.
Ingredientes: maltodextrina, xarope de milho, proteína do
soro de leite, sacarose, caseinato de potássio obtido do
leite de vaca, óleo de canola de baixo teor erucico,
triglicerídeos de cadeia media, óleo de milho, lecitina de
soja, fosfato de sódio, fosfato de potássio, vitaminas (A,
D, E, K, C, B1, B2, B, Niacina de Pantotenico, Tiamina e
Taurina), Cloreto de magnésio, carbonato de cálcio,
bitartarato de colina, cloreto de cálico, minerais
(manganês, ferro, cobre, zinco, selenio, cromo,
molibdenio e iodo), L-carnitina, acidulanteacido citrico e
aromatizante. Validade mínima de 12 meses a contar da
data de entrega.

53,60 26.264,00490,0000LATA15 NUTREN
1.0- NESTLÉ

Fórmula Destinada Necessidades Especiais 400g.
Apresentação: Lata com 400 gramas.
Produto Específico/Judicial: Nutren 1.0.
Características: Ingredientes: maltodextrina, xarope de
milho, proteína de soro de leite, sacarose, caseinato de
potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola de baixo
teor de erúcico, triglicerídeos de cadeia média, óleo de
milho, lecitina de soja, fosfato de sódio, fosfato de
potássio, vitaminas (vitamina A, vitamina D, vitamina E,
vitamina K, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, niacina,
vitamina B6, ácido fólico, ácido pantotênico, vitamina
B12, tiamina e taurina), cloreto d magnésio, carbonato de
cálcio, bitartarato de colina, cloreto de cálcio, minerais
(manganês, ferro, cobre, zinco, selênio, cromo,
molibdênio e iodo), L-carnitina, acidulante ácido cítrico e
aromatizante. Isenta de glúten. Validade mínima de 12
meses a contar da data de entrega.
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37.562,00Total Fornecedor:

SEBMED PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

29,00 12.180,00420,0000LATA1 PRÉ NAN-
NESTLÉ

Fórmula Infantil em Pó Destinada a Alimentação de
Recém-Nascidos Prematuros Durante a Transição
Nutricional.
Apresentação: Lata de 400g.
Produto de Referência: Aptamil Pré Transition.
Características: À base de lactose, gorduras vegetais e
animais, leite desnatado, concentrado protéico de soro
de leite, fibras alimentares (FOS e GOS), xarope de
glicose, triglicerídeos de cadeia média, fosfato tricálcico,
carbonato de cálcio, óleo de Moetierella alpina, cloreto de
sódio, inositol, fosfato de magnésio, vitamina C, cloreto
de colina, taurina, sulfato ferroso, citrato de potássio,
vitamina E, niacina, sulfato de zinco, citidina, vitamina A,
uridina, D-pantotenato de cálcio, vitamina D, inosina,
adenosina, sulfato de cobre, guanosina, vitaminas: B1,
B2, B6, ácido fólico, iodeto de potássio, vitamina K,
selenito de ´sodio, D-biotina, emulsificante lecitina de
soja, proteínas lácreas, adicionada de prebióticos
0,8g/100ml (10% FOS e 90% GOS), 20% de TCM,
LcPUFAS - ácido araquidônico (ARA) e
docosahexaenóico (DHA) ligados aos fosfolípidios,
taurina e nucleotídeos. Não contendo glúten. Validade
mínima de 12 meses a contar da data de entrega.

20,40 5.712,00280,0000LATA2 NAN AR-
NESTLÉ

Fórmula Infantil P/Lactentes C/Refluxo.
Apresentação: Lata com quantidade mínima de 400g.
Produto de Referência: Nan/Aptamil AR.
Características: Ingredientes: leite em pó desnatado,
lactose, óleos vegetais( óleo de palma, óleo de canola,
óleo de coco, óleo de girassol), maltodextrina, carbonato
de cálcio, vitamina C, taurina, cloreto de colina, sulfato
ferroso, sulfato de zinco, vitamina E, niacina, vitamina A,
sulfato de cobre, D-pantotenato de cálcio, ácido fólico,
sulfato de manganês, vitamina B12, betacaroteno, D-
biotina, vitamina D, vitamina B1, vitamina B6, iodeto  de
potássio, vitamina K e espessante goma jataí. Validade
mínima de 12 meses a contar da data de entrega.

13,31 559,0242,0000UN6 NINHO-
NESTLÉ

Leite Integral em Pó Instantâneo 400g.
Apresentação: Lata com 400 gramas.
Produto Específico/Judicial: Leite ninho.
Características: Minerais ferro (pirofosfato férrico) e zinco
(sulfato de zinco)], vitaminas (C, A, D) e emulsificante
lecitina de soja. Não contém glúten. Validade mínima de
12 meses a contar da data de entrega.

35,83 50.162,001.400,0000LATA10 NAN
COMFOR 1-

NESTLÉ

Fórmula Infantil P/Lactentes de 0 a 6 meses de vida.
Apresentação: Lata com quantidade mínima de 400g.
Produto de Referência: Nan Comfor 1, Aptamil Premium
1.
Características: Com DHA e ARA, adicionada de
prebióticos, com proteínas modificadas em sua relaçao
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caseína/proteína do soro do leite. Enriquecida de
prebióticos, galactooligossacarídeos e
frutooligossacarídeos, além de ferro, zinco, e selênio.
Densidade calórica acima de 65 kcal/100ml. Distribuição
calórica em protínas, carboidratos e gorduras.
Carboidratos: 100% lactose. Osmolalidade acima de 200
mOms/kg. Validade mínima de 12 meses a contar da
data de entrega.

33,33 40.829,251.225,0000LATA11 NAN
COMFOR 2-

NESTLÉ

Fórmula Infantil P/Lactentes - 6 a 12 meses de vida.
Apresentação: Lata com quantidade mínima de 400g.
Produto de Referência: Nan Comfor 2, Aptamil Premium
2.
Características: Fórmula infantil para lactentes, de 6 à 12
meses de vida, com DHA e ARA, adicionada de
prebióticos, com proteínas modificadas em sua relaçao
caseína/proteína do soro do leite. Enriquecida de
prebióticos, galactooligossacarídeos e
frutooligossacarídeos, além de ferro, zinco, e selênio.
Densidade calórica acima de 65 kcal/100ml. Distribuição
calórica em protínas, carboidratos e gorduras.
Carboidratos: 100% lactose. Osmolalidade acima de 200
mOms/kg. Validade mínima de 12 meses a contar da
data de entrega.

20,10 14.070,00700,0000LATA12 NAN SL-
NESTLÉ

Fórmula Infantil Sem Lactose.
Apresentação: Lata com no mínimo 400g.
Produtos de Referência: Nan SL, Aptamil SL.
Ingredientes mínimos: Ingredientes mínimos: xarope de
glucose, óleos vegetais, óleo de peixe, maltodextrina,
oleína de palma, proteína de soro de leite, caseinato de
potássio, óleo de canola, óleo de coco, óleo de milho,
fosfato de potássio, citrato de cálcio, lecitina de soja,
cloreto de sódio, cloreto de magnésio, vitamina C,
taurina, nucleotídeos, cloreto de potássio, sulfato de
zinco, sulfato ferroso, L-carnitina, vitamina E, vitamina
PP, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B2,
sulfato de cobre, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D3,
iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina K, biotina e
vitamina B12.
Características: Fórmula infantil isenta de lactose
indicada em casos de diarreia ou intolerância e/ou mal
absorção da lactose, enriquecida com vitaminas,
minerais, óleos vegetais em quantidades adequadas.
Deverá atender aos padrões da RDC nº 45, de 19 de
setembro de 2011. Validade mínima de 12 meses a
contar da data de entrega.

123.512,27Total Fornecedor:

SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP

14,50 60.900,004.200,0000LATA18 NAN
COMFORT
1-NESTLÉ

Fórmula Infantil P/Lactentes de 0 a 6 meses de vida.
Apresentação: Lata com quantidade mínima de 400g.
Produto de Referência: Nan Comfor 1, Aptamil Premium
1.

ANTONIO CERON

Lages,

Prefeito Municipal

24/06/2019

7 /9Página:



ESTADO DE SANTA CATARINA

11.840.546/0001-77
PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO

Nr.:   30/2019

   Processo

   Data do Processo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES

CNPJ: Telefone:(49) 3251-7600
Endereço:
CEP:

PREGÃO ELETRÔNICO

29/2019

23/05/201988501-310 - Lages

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca
Características: Com DHA e ARA, adicionada de
prebióticos, com proteínas modificadas em sua relaçao
caseína/proteína do soro do leite. Enriquecida de
prebióticos, galactooligossacarídeos e
frutooligossacarídeos, além de ferro, zinco, e selênio.
Densidade calórica acima de 65 kcal/100ml. Distribuição
calórica em protínas, carboidratos e gorduras.
Carboidratos: 100% lactose. Osmolalidade acima de 200
mOms/kg. Validade mínima de 12 meses a contar da
data de entrega.

21,15 44.415,002.100,0000LATA20 NAN SL -
NESTLÉ

Fórmula Infantil Sem Lactose.
Apresentação: Lata com no mínimo 400g.
Produtos de Referência: Nan SL, Aptamil SL.
Ingredientes mínimos: Ingredientes mínimos: xarope de
glucose, óleos vegetais, óleo de peixe, maltodextrina,
oleína de palma, proteína de soro de leite, caseinato de
potássio, óleo de canola, óleo de coco, óleo de milho,
fosfato de potássio, citrato de cálcio, lecitina de soja,
cloreto de sódio, cloreto de magnésio, vitamina C,
taurina, nucleotídeos, cloreto de potássio, sulfato de
zinco, sulfato ferroso, L-carnitina, vitamina E, vitamina
PP, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B2,
sulfato de cobre, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D3,
iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina K, biotina e
vitamina B12.
Características: Fórmula infantil isenta de lactose
indicada em casos de diarreia ou intolerância e/ou mal
absorção da lactose, enriquecida com vitaminas,
minerais, óleos vegetais em quantidades adequadas.
Deverá atender aos padrões da RDC nº 45, de 19 de
setembro de 2011. Validade mínima de 12 meses a
contar da data de entrega.

105.315,00Total Fornecedor:

SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI - ME

140,00 58.800,00420,0000LATA5 NEOCATE
LCP-

DANONE

Fórmula Infantil 400g Neocate LCP
Apresentação: Lata com 400 gramas.
Produto Específico/Judicial: Neocate LCP.
Características: Destinada a necessidades diétoterápicas
específicas com restrição de lactose e à base de
aminoácidos livres: xarope de glicose, óleos de coco,
alçafrão e soja, l-arginina, l-aspartano, l-leucina, l-acetato
de lisina, fosfato de cálcio dibásico, l-glutamina, l-prolina,
citrato tripotássio, l-valina, l-isoleucina, glicina, l-treonina,
l-tirosina, l-fenilanina, l-serina, l-histidina, l-anina, l-
cisitina, l-triptofano, cloreto de sódio, l-metionona,
aspartano de magnésio, cloreto de magnésio, citrato de
cálcio, bitártarato de colin, inusitol, cloreto de potássio,
vitamina C, sulfato ferroso, taurina, sulfato de zinco, l-
carnitina, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio,
sulfato de manganês e de cobre, vitaminas B6, B12, B1
E A, iodeto de potássio, cloreto de romo, ácido fólico,
selenito de spodio, molibdato de sódio, vitamina L, d-
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biotina, vitaminas D3 e B12, emulsificante éstteres de
ácido citrico e ácidos graxos com glicerol, contém
fenilanina. Não contém galactose, sacarose, frutose e
glúten. Validade mínima de 12 meses a contar da data
de entrega.

147,99 14.503,0298,0000LATA16 PEPTAMEN
JR.-

NESTLÉ

Fórmula Infantil Especial 400g Aptamil Premium 1
Apresentação: Lata com 400 gramas.
Produto Específico/Judicial: Peptamen Júnior.
Características: Isenta de glúten. Ingredientes:
Maltodextrina, proteína do soro do leite hidrolisada obtida
do leite de vaca, sacarose, triglicerídeos de cadeia
média, amido de batata, óleo de canola, óleo de girassol,
carbonato de cálcio, hidróxido de potássio, ácido
fósforico, ácido cítrico, cloreto de sódio, hidróxido de
sódio, cloreto de magnésio, bitartarato de colina, vitamina
C, cloreto de cálcio, taurina, carnitina, sulfato ferroso,
vitamina E, sulfato de zinco, vitamina A, niacina,
pantotenato de cálcio, vitamina D, sulfato de manganês,
vitamina B6, sulfato de cobre, vitamina B1, vitamina B2,
ácido fólico, iodeto de potássio, selenito de sódio, cloreto
de cromo, molibdato de sódio, vitamina K, biotina,
vitamina B12, emulsificante lectina de soja e
aromatizante. Validade mínima de 12 meses a contar da
data de entrega.

73.303,02Total Fornecedor:
1.081.136,28Total geral:
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