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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETIVO 

 

Tendo em vista o disposto no art. 8º, inc. II, do Decreto n° 

3.555/2000, para licitação na modalidade pregão, apresento a seguir 

estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de propiciar 

a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, 

considerando os preços praticados no mercado, a definição de métodos, a 

estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for 

o caso. 

 

O Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos 

essenciais para a Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro elaborar o 

ato convocatório e a formalização do processo administrativo de 

licitação. No Termo de Referência, o solicitante apresenta sugestões 

básicas sobre os procedimentos administrativos mais comuns nas 

licitações públicas municipais. O atendimento aos requisitos 

estabelecidos no Termo de Referência evitará equívocos nas compras e 

contratações futuras, bem como a obediência ao Decreto Municipal nº. 

17, de 30 de junho de 2008 que dispõe sobre a regulamentação do 

Regimento Interno da CPL/Pregoeiro. 

 

O Termo de Referência dispõe sobre questões relacionadas com as 

formalizações e controles dos procedimentos, assegurando ao 

requisitante a eficácia da sua pretensão. O Termo de Referência 

reproduz as diretrizes e as exigências previstas nas Leis que 

disciplinam o processo formal de licitações públicas, conjugado com a 

Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000. 

 

As sugestões e solicitações constantes do Termo de Referência são de 

responsabilidades do requisitante. Portanto, o não acatamento por parte 

da CPL/Pregoeiro na elaboração do Ato Convocatório, poderá não atender 

plenamente o objeto pretendido. 

 

O Termo de Referência deverá fazer parte do processo licitatório e 

estar à disposição dos licitantes interessados, uma vez que o Termo de 

Referência define, detalha e justifica a contratação de forma precisa, 

bem como os critérios para aceitação dos bens, a estrutura de custos, 

os deveres do contratado, os procedimentos de fiscalização, prazo de 

execução do contrato, penalidades aplicáveis, enfim, tudo que possa 

auxiliar a CPL/Pregoeiro. Desta forma, não poderá ser negado ao 

licitante o acesso a essas informações, deve integrar o Edital ou estar 

à disposição do licitante para consulta. 

 

OBJETO 

 

O presente documento tem por finalidade definir e especificar os 

requisitos, objetivos e características básicos necessárias, com 

intuito de Registro de Preços para aquisição de Leites (suplemento 

alimentar) para manutenção das Secretarias do Município de Santa Rita 

do Ituêto/MG. 

 

JUSTIFICATIVA 
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A contratação se justifica pela necessidade de atendimento à crianças 

carentes que necessitam do leite como complemento alimentar, além 

disso, para manutenção de escolas e creches que necessitam do leite 

para alimentação de seus alunos. Soma-se a esse fato a boa qualidade de 

vida e alimentação de nossas crianças. 

 

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 

 

O quantitativo do planejamento foi na quantidade de munícipes a 

serem atendidos pela Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação 

do Município de Santa Rita do Ituêto/MG. 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

O Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos para 

registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição 

de bens, para contratações futuras. É um tipo de procedimento de 

licitação onde os ganhadores não efetivam imediatamente após a 

adjudicação e homologação do certame a entrega de seus 

produtos/serviços nem recebem os empenhos assim que forem declarados 

aptos a negociarem com o órgão licitante. 

 

Eles apenas comparecem ao certame para informar que estão dispostos a 

vender e/ou prestar os serviços ao município por um preço determinado e 

válido por um período de até 12 (doze) meses.  

 

No registro de preços a administração tem uma garantia de fornecimento 

certo a preço previamente declarado, nas outras modalidades 

licitatórias corre-se frequentemente o risco de os certames fracassarem 

por ausência de licitantes, variação nos preços, ausência de pronta 

entrega/atendimento. 

 

Os objetivos principais do Sistema de Registro de Preços são: 

 redução de custos; 

 otimização dos procedimentos licitatórios; 

 garantia de fornecimento sempre ao menor preço praticado pelo 

mercado; 

 aceleração dos prazos legais exigidos para a formalização dos atos 

administrativos inerentes a licitação; 

 dispensa da obrigatoriedade de manutenção de estoques nas 

dependências do órgão (o produto fica com o licitante vencedor, no 

seu armazém, e por sua conta); 

 facilidade na distribuição (o produto segue uma linha reta entre 

fornecedor usuário).  

 

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não poderá ser 

superior a um ano, computadas neste as eventuais prorrogações. Os 

contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições 

contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos. 

 

Na Ata de Registro de Preços os preços poderão ser registrados tantos 

fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas 

apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou 

lote, observando-se o seguinte: 
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 O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão 

divulgados em órgão oficial da administração e ficarão disponibilizados 

durante a vigência da ata de registro de preços; 

 Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser 

respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da ata; 

 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da 

necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da ata de 

registro de preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e 

respectivos preços a serem praticados. 

 

A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar 

as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de 

licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao 

beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem. 

 

Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, 

quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão 

manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da ata, para que 

este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 

praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a 

ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem 

registrados, convocará os interessados para assinatura da ata de 

registro de preços e compromisso de fornecimento que, depois de 

cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas. 

 

A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo 

órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão 

interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 

de empenho de despesa, autorização de Aquisição ou outro instrumento 

similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei de Licitações. 

 

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos 

casos de concorrência e de tomada de preços, bem como 

nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 

compreendidos nos limites destas duas modalidades de 

licitação, e facultativo nos demais em que a 

administração puder substituí-lo por outros 

instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de 

empenho de despesa, autorização de Aquisição ou ordem 

de execução de serviço.     

 

A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às 

disposições contidas no art. 65 da Lei de Licitações. O preço 

registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos 
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serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata 

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador 

deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, frustrada a 

negociação. O fornecedor será liberado do compromisso assumido e 

poderão ser convocados os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 

à revogação da ata de registro de preços.  

 

O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, 

no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 

tornar superior àqueles praticados no mercado;  

 tiver presentes razões de interesse público. 

 

Usuários do Registro: Durante a vigência da Ata de Registro de Preços 

quaisquer órgãos ou unidade da Administração poderão utilizar a 

referida ata, podendo ainda, outros órgãos solicitar a participação na 

Ata de Registro de Preços de acordo com a legislação vigente: 

 Secretaria Municipal de Administração; 

 Secretaria Municipal da Fazenda; 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Obras e Transporte; 

 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; 

 Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

  

A legislação básica a ser definida como fundamentação para a 

realização do procedimento licitatório são Lei Federal nº. 

8.666/93, alterada pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal nº. 

9.648/98, Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei 

Complementar 147/2014, Lei Complementar nº 101/00, Lei nº. 

10.520/02 e Decreto Federal 10.024/19.  

 

Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida 

extrato), contendo a indicação do local onde os interessados 

poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações 

sobre a licitação.  

 

Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o 

do vencimento, e considerará apenas os dias de expediente do órgão 

licitante, nos termos do art. 110 da Lei Federal nº. 8.666/93. Só 

se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no órgão ou na 

entidade promotora da licitação.  
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Na modalidade Pregão, o aviso de licitação deverá ser publicado, no 

mínimo, uma vez no Diário Oficial do Respectivo ente federado ou, 

não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, 

por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de 

grande circulação, não podendo o prazo de publicação ser inferior a 

08 (oito) dias úteis.  

 

 

FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

O Município adotará como critério para formação de planilha básica de 

preços a média de no mínimo 03 (três) cotações a serem realizadas, que 

serão disponibilizadas a esta Secretaria pessoalmente ou via email, 

conforme descrito na cotação, conforme planilha em anexo. 

 

Será estabelecido que os valores apresentados pelos licitantes acima da 

planilha orçada pelo município serão desclassificados, por serem 

considerados preços excessivos.  

 

Será da mesma forma desclassificada a licitante que apresentar preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham 

a demonstrar sua viabilidade, por meio de documentação que comprove que 

os custos dos insumos serão coerentes com o mercado. 

 

Serão rejeitados pela Administração os produtos que não atenderem ao 

padrão mínimo de qualidade aceitável, sendo que tal condição será 

conferida pelo Fiscal do Contrato, indicado no momento da assinatura da 

Ata de Registro de Preços. 

 

PRODUTOS A SEREM LICITADOS 

 

Os produtos a serem licitados são os constantes do Anexo I “Descrição 

dos produtos e quantidades estimativas de consumo” que integra o 

presente Termo de Referência. 

 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 

A ordem de fornecimento para execução (Ordem de Fornecimento), que são 

objeto da Ata de Registro de Preços será autorizada, em todo caso, pelo 

Prefeito, ou Setor de Compras. 

 

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 

(doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo, em caráter 

excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da 

autoridade superior, ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, em até 

12 (doze) meses. 

 

PAGAMENTO 

 

O pagamento será feito pela Prefeitura de Santa Rita do Ituêto - MG, em 

até 30 (trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou 

Fatura, devidamente acompanhada dos documentos que demonstrem a 

regularidade fiscal do Compromissário/Fornecedor com a Fazenda Federal, 

junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social _ INSS, junto ao Fundo 
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de Garantia por Tempo de Serviço FGTS e CNDT – Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal, 

ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela 

contratada. 

 

A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento 

em papel timbrado da empresa informando a Agência do Banco do Brasil e 

o número da Conta a ser depositado o pagamento, não será aceita a 

emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais 

e/ou Faturas. 

 

Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo 

para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  

 

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 

documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota 

de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros 

CNPJs. 

 

SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual 

de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa 

de mora, por hora de atraso injustificado no fornecimento do objeto 

deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  

 

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará 

sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 

8.666/93: 

 advertência;  

 multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

 suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo 

das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 

 

As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em 

razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, 

desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 

sentido da aplicação da pena.  
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As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas 

adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente 

credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar 

da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos 

licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei 

Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato da compra. 

 

A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade Geral da 

Prefeitura, devendo constar na mesma o número do processo licitatório 

ou número do contrato, anexando a cópia ao processo administrativo de 

licitação. 

 

O Setor de Compras solicitará a Contabilidade Geral, a emissão da nota 

de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesa. 

 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Esta Secretaria sugere que para que sejam consideradas habilitadas à 

contratar com o Município as empresas apresentem a seguinte 

documentação: 

 

 cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no 

caso de empresa individual; 

 registro comercial, no caso de empresa individual; 

 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim exigir; 

 

 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da 

mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado; 

 

 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e relativa à 

Seguridade Social demonstrando regularidade no cumprimento dos encargos 

sociais instruídos por Lei INSS. CND Federal Conjunta; 

 

 Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de 

federação da sede da licitante; 

 

 Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da 

licitante; 

 

 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão, nos termos do Título VII-A 
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da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 452, 

de 1º de maio de 1943 Alterada pela Lei Nº 12.440, de 07 de julho de 2011 

– DOU DE 08/07/2012; 

 

 Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de 

Serviço) demonstrando situação regular; 

 

 Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 

(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de catorze anos, conforme modelo do anexo deste edital; 

 

 Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer 

tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos 

supervenientes impeditivos de contratação e de que cumpre os 

requisitos de habilitação, conforme anexo deste edital; 

 

 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, com data de 

emissão não superior a 30 (trinta) dias; 

 

 Registro do produto proposto junto a ANVISA; 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Sugere-se ainda que as propostas sejam apresentadas conforme formulário 

a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto, 

(modelo de proposta), ou em formulário próprio contendo as mesmas 

informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de 

direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, 

emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em 

reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em 

algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo 

todas as folhas ser rubricadas; 

 

Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários 

para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e 

quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 

licitado e constante da proposta; 

 

Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta, não 

havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

 

Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no 

CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o 

objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço 

eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da 

conta corrente bancária e agência respectiva, os dados referentes à 

conta bancária poderão ser informados na fase da contratação; 
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Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica prevalecerão às da proposta, 

ocorrendo divergência entre o valor unitário e total de cada item do 

objeto do edital, será considerado o primeiro. 

 

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, 

não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os 

custos com a entrega do objeto licitado, conforme disposto neste 

Edital. 

 

Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste 

ato convocatório. 

 

FORNECIMENTO 

 

O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser iniciado mediante 

ordem de fornecimento emitida pelo Setor de Compras, contados a partir 

da assinatura do recebimento da mesma, devendo a entrega ser no máximo 

de setenta e duas (72) horas. Não ocorrendo à entrega do produto no 

prazo estipulado o fornecedor deverá se justificar perante o Município 

que poderá prorrogar o prazo, por igual período, para que se proceda a 

entrega dos produtos. 

 

Serão rejeitados pela Administração os produtos que não atenderem ao 

padrão mínimo de qualidade aceitável, sendo que tal condição será 

conferida pelo Fiscal do Contrato, indicado no momento da assinatura da 

Ata de Registro de Preços. 

 

A entrega do produto deverá ser em local em que a Prefeitura 

oportunamente determinar, dentro do limite do Município de Santa Rita 

do Ituêto, sendo que o local exato será indicado na Ordem de 

Fornecimento pelo Setor de Compras.   

 

Os alimentos deverão ser embalados de fábrica, e devem possuir no 

rótulo da embalagem: rotulagem nutricional obrigatória e em 

conformidade com as normas da RDC nº 259, 20 de setembro de 2002 – 

ANVISA, que torna obrigatório a apresentação na embalagem das seguintes 

informações: denominação de venda do alimento, lista de ingredientes, 

conteúdos líquidos, identificação da origem, nome ou razão social e 

endereço, identificação do lote, prazo de validade, instruções sobre o 

preparo e uso do alimento, bem como Registro no Ministério da 

Agricultura/Ministério da Saúde, data da fabricação e CNPJ do produtor. 

 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

A participação neste certame é restrita, destinada, 

exclusivamente, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos 

itens onde o valor é igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) nos termos da legislação vigente. 

 

Não poderão participar os interessados: 
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Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

 

Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa 

ou judicialmente; 

 

Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

 

Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

 

Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta 

licitação; e 

 

Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º, da Lei 

8.666/93. 

 

É vedada a participação de entidades empresariais que estejam 

reunidas em consórcio. Como instrumento de atuação empresarial, o 

consórcio pode conduzir a resultados indesejáveis. A formação de 

consórcios acarreta risco da dominação do mercado, através de 

pactos de eliminação de competição entre os empresários. No campo 

de licitações, a formação de consórcios pode reduzir o universo da 

disputa. O consórcio pode retratar uma composição entre eventuais 

interessados: em vez de estabelecerem disputa entre si, 

formalizariam acordo para eliminar a competição.  

 

Como condição para participação no Pregão, o licitante deverá 

proceder, preliminarmente, à devida "qualificação" mediante o 

preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos 

necessários e obrigatórios, tais como:  

 

Que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06, 

estando, portanto, apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos seus Arts. 42 a 49, sendo que: 

 

Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, o não cumprimento dos requisitos do referido 

artigo impedirá a participação do licitante nos respectivos itens;  

 

Nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, o não cumprimento 

desses requisitos apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que 

ME ou EPP.  

 

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos.  

 

Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e 

que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências 

editalícias.  
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Que inexiste fato impeditivo para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 

14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, 

da Constituição Federal.  

 

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos 

III e IV, do Art. 1º e no Inciso III, do Art. 5º, da Constituição 

Federal.   

 

Que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme 

disposto no Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação.  

 

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa nº 02, de 16 de setembro de 2009, da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 

do Planejamento e Gestão.  

 

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções aplicáveis previstas em Lei e 

neste Edital.  

 

A Pregoeira poderá promover diligência, na forma do Art. 43, §3º, 

da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer as informações declaradas, 

inclusive, se o licitante é, de fato e de direito, considerado 

microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

 

O licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, 

no sistema eletrônico, de todos os campos necessários e 

obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação 

e exequibilidade, tais como: 

 

Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional; 

 

Quantidade: conforme Anexo I deste Termo de Referência.  

 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o 

Contratado. 

 

Será cotado um único preço para o ITEM, com a utilização de duas 

casas decimais. 
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A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Anexo I deste 

Termo de Referência. 

 

MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE   

 

Em caso de participação de licitante que detenha a condição de 

micro empresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 

Complementar nº. 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/2014, 

será observado o seguinte:  

 

Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação 

em que as propostas apresentadas pela microempresa e empresa de 

pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a 

proposta melhor classificada apresentada por empresa que não 

estiver amparada por esta lei complementar. 

 

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

terá a oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo 

máximo de cinco (05) minutos após a notificação por parte da 

Pregoeira, sob pena de preclusão. 

 

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do item anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs 

remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

 

As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os que 

apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, serão 

inabilitadas. 

 

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação da 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a 

micro empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição 

pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com 

efeito, negativa. 

 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 

Constatado o atendimento das exigências previstas, a licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, 
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pela própria Pregoeira, na hipótese da inexistência de recursos, ou 

desistência de sua interposição, e pela autoridade titular do órgão 

promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e  

desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos 

atos procedimentais. 

 

Se a licitante desatender as exigências licitatórias, a Pregoeira 

examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 

adjudicado o objeto do certame, pela Pregoeira. 

 

Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou 

desistência de sua interposição, será feita pela Pregoeira, a 

adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, 

com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do 

Município de Santa Rita do Ituêto - MG, para homologação do certame 

e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de 

recursos, os autos serão encaminhados a assessoria jurídica para 

apreciação e parecer, na seqüência serão devolvidos a Pregoeira, e 

em caso do não provimento, adjudicação do objeto da licitação à 

licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à 

contratação. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A proposta de preços da licitante deverá atender aos seguintes 

requisitos:  

 

Ser apresentada conforme formulário fornecido pelo Município de 

Santa Rita do Ituêto, (modelo de proposta) deste edital, ou em 

formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no 

referido formulário, e assinado por quem de direito, em 01 (uma) 

via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou 

entrelinhas, constando o preço de cada item e valor total de cada 

Item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula 

no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário 

mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas;  

 

Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários 

para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os 

impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 

garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto licitado e constante da proposta;  

 

Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 

sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não 

havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal;  

 

Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no 

CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o 

objeto da licitação, endereço completo, telefones fixo e móvel e 
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endereço eletrônico (e-mail), para contato, número do banco e 

número da conta corrente bancária e agência respectiva, os dados 

referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da 

contratação; 

 

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica prevalecerão às da proposta, 

ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os Itens 

do objeto do edital, será considerado o primeiro. 

 

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da 

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

 

NA PROPOSTA DE PREÇO, SERÁ DE OBRIGAÇÃO DO PARTICIPANTE INFORMAR, 

SEM ABREVIAÇÕES, A MARCA E MODELO PARA CADA ITEM CONSTANTE NO ANEXO 

I. 

 

A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os 

custos com a execução do objeto licitado, conforme disposto neste 

Edital.  

 

Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências 

deste ato convocatório, desde que as irregularidades causem 

dificuldade no julgamento.  

 

A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra 

condição não prevista neste edital.  

 

Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, 

seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra 

condição que importe em modificação dos termos originais ofertados.  

 

Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação 

das propostas, implica em submissão a todas as condições 

estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação federal mencionada no 

preâmbulo deste edital.  

 

LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA 

 

O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser iniciado mediante 

ordem de fornecimento emitida pelo Serviço de Compras da Prefeitura 

Municipal de Santa Rita do Ituêto, contados a partir da assinatura do 

recebimento da mesma, devendo a entrega respeitar os prazos 

estabelecidos no termo de referência, não ocorrendo a entrega do 

produto no prazo estipulado o fornecedor deverá se justificar perante a 

Administração Pública Municipal de Santa Rita do Ituêto, após a análise 

da justificativa. O Serviço de Compras da Prefeitura poderá conceder um 

prazo de setenta e duas (72) horas para que se proceda à entrega dos 

produtos. 
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Endereço para entrega: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto, 

Avenida Antônio Berçan, 59, Centro, Santa Rita do Ituêto, Minas Gerais, 

CEP: 35225-000 no horário de 08h:00min as 11h:00min e 13h:00min as 

16h:00min. 

 

 

DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

O Município estabelecerá critério de fiscalização do cumprimento do 

instrumento de Ata/Contrato, por intermédio de servidor especialmente 

designado para esta finalidade, através da Assessoria de Controle 

Interno ou quaisquer outros meios. 

 

 

Santa Rita do Ituêto – MG, 13 de junho de 2022. 

 

 

FERNANDO PAULO REPOSSI 

Secretaria Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

 

Descrição dos Produtos, quantidades estimativas de consumo. 

 

ITEM QTD UNID DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
VLR 

UNIT. 

VLR 

TOTAL 

1 150 LATA 

Xarope de glicose, óleos vegetais refinados 

(óleo de girassol, triglicerídeos de cadeia 

média [óleo de coco e/ou palmiste e óleo de 

canola), fosfato de cálcio dibásico, L-

arginina L-aspartato*, L-leucina*, citrato 

tripotássico, acetato de L-lisina*, L-

glutamina*, L-prolina*, L-valina*, glicina*, 

L-isoleucina*, L-treonina*, L-fenilalanina*, 

L-tirosina*, L-serina*, L-histidina*, L-

alanina*, cloreto de sódio, L-cistina*, 

cloreto de magnésio, L-triptofano*, 

bitartarato de colina, L-metionina*, citrato 

de cálcio, L-aspartato de magnésio, óleo de 

Mortierella alpina , óleo de Crypthecodinium 

cohnii , inositol, vitamina C, taurina, 

sulfato ferroso, sulfato de zinco, L-

carnitina, sal dissódico de uridina 5-

monofosfato, citidina 5-monofosfato, 

niacina, sal dissódico de inosina 5-

monofosfato, adenosina 5-monofosfato, 

pantotenato de cálcio, vitamina E, sal 

dissódico de guanosina 5-monofosfato, 

sulfato de manganês, vitaminas B1 e B6, 

sulfato de cobre, vitaminas B2 e A, iodeto 

de potássio, ácido fólico, cloreto de cromo, 

vitamina K, selenito de sódio, molibdato de 

sódio, biotina, vitaminas D e B12, 

emulsificante ésteres de mono e 

diglicerídeos de ácidos graxos com ácido 

cítrico e antioxidante mistura concentrada 

de tocoferóis. Não contém glúten. Contém 

fenilalanina. Não contém leite e produtos 

lácteos. Lata 400gr.  

  

2 200 LATA 

Leite de cabra integral, estabilizante: 

citrato de sódio e/ou fosfato dissódico e 

ácido fólico (Vit. B9). Não contém glúten. 

Lata 400gr. 

  

3 180 LATA 

Fórmula infantil: proteína do soro do leite 

parcialmente hidrolisada*, lactose, óleo de 

girassol com alto teor oleico, galacto-

oligossacarídeos, óleo de coco, óleo de 

canola com baixo teor erúcico, óleo de 

girassol, fosfato de cálcio dibásico, 

fosfato de cálcio tribásico, cloreto de 

magnésio, fruto-oligossacarídeos, cloreto de 

cálcio, óleo de peixe com alto teor de dha, 

l-fenilalanina, óleo de mortierella alpina 

com alto teor de ara, l-ascorbato de sódio, 

cloreto de potássio, cloreto de sódio, 

bitartarato de colina, l-histidina, sulfato 

ferroso, maltodextrina, mio-inositol, 

sulfato de zinco, nicotinamida, citidina 5-

monofosfato, sal dissódico de uridina 5-

monofosfato, l-carnitina, acetato de dl-a-
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tocoferila, d-pantotenato de cálcio, 

adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de 

guanosina 5-monofosfato, sulfato de cobre, 

acetato de retinila, riboflavina, tiamina 

mononitrato, cloridrato de piridoxina, 

iodeto de potássio, sulfato de manganês ii, 

ácido n-pteroil-l-glutâmico, filoquinona, d-

biotina, selenato de sódio, colecalciferol, 

cianocobalamina. lata 800g  

4 150 LATA 

Fórmula infantil: soro de leite 

desmineralizado*, lactose, leite desnatado*, 

oleína de palma, maltodextrina, galacto-

oligossacarídeos, óleo de palmiste, óleo de 

canola com baixo teor erúcico, óleo de 

milho, minerais (citrato de cálcio, fosfato 

de potássio dibásico, cloreto de magnésio, 

fosfato de sódio dibásico, cloreto de 

cálcio, fosfato de cálcio dibásico, cloreto 

de potássio, sulfato ferroso, sulfato de 

zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio 

e selenato de sódio), fruto-

oligossacarídeos, óleo de peixe, vitaminas 

(l-ascorbato de sódio, acetato de dl-a-

tocoferila, d-pantotenato de cálcio, 

nicotinamida, tiamina mononitrato, acetato 

de retinila, cloridrato de piridoxina, 

riboflavina, ácido n-pteroil-l-glutâmico, 

filoquinona, d-biotina, colecalciferol e 

cianocobalamina), l-fenilalanina, l-

histidina, óleo de mortierella alpina, 

nucleotídeos (maltodextrina, citidina 5-

monofosfato, sal dissódico de uridina 5-

monofosfato, adenosina 5-monofosfato, sal 

dissódico de guanosina 5-monofosfato), óleo 

de girassol, emulsificante lecitina de soja 

e reguladores de acidez ácido cítrico e 

hidróxido de potássio. lata 800g  

  

5 200 LATA 

Fórmula infantil: maltodextrina, proteína 

isolada de soja*, oleína de palma, óleo de 

soja, óleo de coco, minerais (fosfato de 

cálcio, citrato de cálcio, cloreto de 

potássio, fosfato de magnésio dibásico, 

citrato de potássio, cloreto de sódio, 

sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato 

de cobre e iodeto de potássio), óleo de 

cártamo, vitaminas (l-ascorbato de sódio, 

cloreto de colina, acetato de dl-a-

tocoferila, nicotinamida, d-pantotenato de 

cálcio, riboflavina, acetato de retinila, 

cloridrato de piridoxina, tiamina 

mononitrato, ácido n-pteroil-l-glutâmico, 

filoquinona, d-biotina, colecalciferol e 

cianocobalamina), l-metionina, óleo de 

crypthecodiniumcohnii óleo de mortierella 

alpina, óleo de girassol, lecitina de soja, 

taurina, l-carnitina e regulador de acidez 

hidróxido de potássio. lata 800g  
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6 180 LATA 

Fórmula infantil: proteína parcialmente 

hidrolisada do soro de leite*, lactose, 

amido, óleo de girassol com alto teor 

oleico, galacto-oligosacarídeo (gos), óleo 

de coco, óleo de canola com baixo teor 

erúcico, óleo de girassol, fosfato de cálcio 

tribásico, cloreto de magnésio, cloreto de 

potássio, fruto-oligossacarídeo (fos), óleo 

de peixe com alto teor de dha, fosfato de 

potássio dibásico, óleo de mortierella 

alpina com alto teor de ara, l-ascorbato de 

sódio, l-fenilalanina, cloreto de sódio, l-

histidina, bitartarato de colina, l-

tirosina, nucleotídeos (maltodextrina, 

citidina 5-monofosfato, sal dissódico de 

uridina 5-monofosfato, adenosina 5-

monofosfato, sal dissódico de guanosina 5-

monofosfato), taurina, mio-inositol, sulfato 

ferroso, sulfato de zinco, l-carnitina, 

nicotinamida, d-pantotenato de cálcio, 

acetato de dl-a-tocoferila, sulfato de 

cobre, riboflavina, acetato de retinila, 

tiamina mononitrato, cloridrato de 

piridoxina, sulfato de manganês ii, iodeto 

de potássio, ácido n-pteroil-l-glutâmico, d-

biotina, fitomenadiona, selenato de sódio, 

colecalciferol e cianocobalamina. lata 800g  

  

7 180 LATA 

fórmula infantil: lactose, maltodextrina, 

óleo de girassol com alto teor oleico, 

proteína extensamente hidrolisada do soro do 

leite de vaca**, óleo de canola com baixo 

teor erúcico, óleo de coco, óleo de 

girassol, minerais (glicerofosfato de 

cálcio, fosfato de potássio monobásico, 

cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, 

cloreto de sódio, fosfato de sódio 

monobásico, sulfato ferroso, sulfato de 

zinco, citrato de potássio, cloreto de 

potássio, sulfato de cobre, sulfato de 

manganês, iodeto de potássio, selenato de 

sódio), vitaminas (l-ascorbato de sódio, 

bitartarato de colina, acetato de dl-alfa-

tocoferila, nicotinamida, d-pantotenato de 

cálcio, riboflavina, acetato de retinila, 

tiamina mononitrato, cloridrato de 

piridoxina, ácido n-pteroil-l-glutâmico, 

fitomenadiona, d-biotina, colecalciferol e 

cianocobalamina), óleo de 

crypthecodiniumcohni rico em dha, óleo de 

mortierella alpina rico em ara, mio-

inositol, taurina, l-histidina, l-carnitina, 

emulsificante ésteres de mono e 

diglicerídeos de ácidos graxos com ácido 

cítrico e regulador de acidez ácido cítrico. 

lata 800g  
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8 180 LATA 

fórmula infantil: soro de leite, lactose, 

óleos vegetais (óleo de colza, óleo de 

milho, óleo de girassol, óleo de côco), 

leite integral*, fibras alimentares 

(galacto-oligossacarideos, fruto-

oligossacarideos), fosfolipideos do ovo, 

maltodextrina, carbonato de cálcio, citraro 

de potássio, fosfato de cálcio monobásico, 

óleo de peixe, óleo de mortierella alpina, 

l-ascorbato de sódio, ácido l-ascórbico, 

taurina, carbonato de hidróxido de magnésio, 

caseinato de cálcio, cloreto de colina, 

sulfato ferroso, proteína de soro de leite*, 

mio-inositol, sulfato de zinco, fosfato de 

potássio, dibásico, sal dissódico de uridina 

5-monofosfato, citidina 5-monofosfato, 

adenosina 5-monofosfato, inosina 5-

monofosfato, nicotinamida, fosfato de cálcio 

tribásico, acetato de dl-alfa tocoferila, 

sal dissódico de guanosina 5-monofosfato, 

gluconatocúprido, d-pantotenato de 

cálcio,palmitato de retinila, dl-alfa 

tocoferol, cloridrato de cloreto de tiamina, 

cloridrato de piridoxina, sulfato de 

manganês, iodato de potássio, palmitato de 

ascorbila, ácido n-pteroil-l-glutâmico, 

fitomenadiona, selenito de sódio, 

cianocobalamina, colecalciferol, d-biotina, 

emulsificante mono e dilglicerideos de 

ácidos graxos e antioxidante mistura 

concentrada de tocoferóis. lata 800g  

  

9 180 LATA 

Fórmula infantil: leite parcialmente 

desnatado, lactose, proteína de soro de 

leite, óleos vegetais (óleo de colza, óleo 

de girassol, óleo de milho), fibras 

alimentares (galacto-oligossacarídeos, 

fruto-oligossacarídeos), maltodextrina, 

fosfolipídeos do ovo, carbonato de cálcio, 

óleo de peixe, óleo de mortierella alpina, 

citrato de potássio, l-ascorbato de sódio, 

ácido l_ascórbico, taurina, fosfato de 

cálcio monobásico, sulfato ferroso, 

caseinato de cálcio*, cloreto de colina, 

mio-inositol, sulfato de zinco, sal 

dissódico de uridina 5-monofosfato, citidina 

5-monofosfato, acetato de dl-alfa 

tocoferila, fosfato de potássio dibásico, 

adenosina 5-monofosfato, inosina 5-

monofosfato, nicotinamida, d-pantotenato de 

cálcio, fosfato de cálcio tribáscio, sal 

dissódico de guanosina 5-monofosfato, 

gluconatocúprido, palmitato de retinila, dl-

alfa tocoferol, cloridrato de piridoxina, 

cloridrato de cloreto de tiamina, palmitato 

de ascorbila, sulfato de manganês, ácido n-

pteroil-l-glutânico, iodato de potássio, 

cianocobalamina, fitomenadiona, 

colecalciferol, d-biotina de sódio, 

emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos 

graxo e antioxidante mistura concentrada de 

tocoferóis. lata 800g  
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10 180 LATA 

fórmula infantil: concentrado proteico e 

hidrolisado do soro de leite, óleos vegetais 

(óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco 

e óleo de girassol), xarope de glicose, 

amido, galacto-oligossacarídeos, lactose, 

fruto-oligossacarídeos, dihidrogênio fosfato 

de potássio, cloreto de cálcio, óleo de 

mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto 

de sódio, l-tirosina, cloreto de colina, 

ácido l-ascórbico, taurina, l-ascorbato de 

sódio, inositol, sulfato ferroso, sulfato de 

zinco, sal dissódico de uridina 5-

monofosfato, citidina 5-monofosfato, acetato 

de dl-alfa tocoferila, adenosina 5-

monofosfato, sal dissódico de inosina 5-

monofosfato, l-carnitina, nicotinamida, sal 

dissódico de guanosina 5-monofosfato, d-

pantotenato de cálcio, d-biotina, ácido n-

pteroil-l-glutâmico, sulfato de cobre, 

palmitato de retinila, dl-alfa tocoferol, 

riboflavina, cloridrato de cloreto de 

tiamina, colecalciferol, cloridrato de 

piridoxina, sulfato de manganês, iodeto de 

potássio, fitomenadiona, selenito de sódio e 

emulsificante lecitina de soja. lata 800g  

  

11 180 LATA 

Fórmula infantil: maltodextrina, óleos 

vegetais (palma, canola, coco, girassol), 

mortierella alpina, caseinato, citrato de 

sódio, citrato de potássio, fosfato de 

cálcio, cloreto de potássio, cloreto de 

magnésio, hidrogeno fosfato de potássio, 

carbonato de cálcio, óleo de peixe, 

cisteina, cloreto de colina, vitamina c, 

taurina, triptofano, inositol, sulfato 

ferroso, vitamina e, sulfato de zinco, 

uridina, citidina, carnitina, adenosina, 

inosina, niacina, d-pantotenato de cálcio, 

guanosina, biotina, vitamina a, sulfato de 

cobre, ácido fólico, sulfato de manganês, 

vitamina b2, vitamina b12, vitamina b1, 

vitamina d, vitamina b6; iodeto de potássio, 

vitamina k, selenito de sódio, emulsificante 

lecitina de soja. não contém glúten. lata 

800g  

  

12 180 LATA 

Fórmula infantil: xarope de glicose, 

proteína hidrolisada do soro de 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 

(mortierella alpina), 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, vitaminas 

a, b2, b12, b1, d, b6, iodeto de potássio, 

vitamina k, selenito de sódio, 
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emulsificante, mono e diglicerídeos de 

ácidos graxos. lata 400g  

13 180 LATA 

Fórmula infantil: proteína parcialmente 

hidrolisada do soro de leite*, lactose, óleo 

de girassol com alto teor oleico, óleo de 

coco, óleo de canola com baixo teor erúcico, 

óleo de girassol, fosfato de cálcio 

tribásico, 2’-o-fucosilactose**, lacto-n-

neotetraose**, cloreto de magnésio, cloreto 

de potássio, óleo de peixe com alto teor de 

dha, fosfato de potássio dibásico, óleo de 

mortierella alpina com alto teor de ara, l-

ascorbato de sódio, l-fenilalanina, cloreto 

de sódio, l-histidina, l-tirosina, 

bitartarato de colina, nucleotídeos 

(maltodextrina, citidina 5-monofosfato, sal 

dissódico de uridina 5-monofosfato, 

adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de 

guanosina 5-monofosfato), taurina, mio-

inositol, sulfato ferroso, sulfato de zinco, 

l-carnitina, nicotinamida, d-pantotenato de 

cálcio, acetato de dl-a-tocoferila, sulfato 

de cobre, riboflavina, acetato de retinila, 

tiamina mononitrato, cloridrato de 

piridoxina, sulfato de manganês ii, iodeto 

de potássio, ácido n-pteroil-l-glutâmico, d-

biotina, fitomenadiona, selenato de sódio, 

colecalciferol e cianocobalamina. lata 800g  

  

14 180 LATA 

fórmula infantil: soro de leite 

desmineralizado*, lactose, oleína de palma, 

leite desnatado*, galacto-oligossacarídeos, 

óleo de palmiste, óleo de canola com baixo 

teor erúcico, óleo de milho, minerais 

(citrato de cálcio, cloreto de magnésio, 

cloreto de cálcio, citrato de potássio, 

fosfato de sódio dibásico, cloreto de sódio, 

sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato 

de cobre, sulfato de manganês, iodeto de 

potássio e selenato de sódio), fruto-

oligossacarídeos, óleo de peixe, l-

fenilalanina, vitaminas (l-ascorbato de 

sódio, mio-inositol, acetato de dl-a-

tocoferila, bitartarato de colina, 

nicotinamida, d-pantotenato de cálcio, 

tiamina mononitrato, acetato de retinila, 

cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido 

n-pteroil-l-glutâmico, filoquinona, d-

biotina, colecalciferol e cianocobalamina), 

óleo de mortierella alpina, óleo de 
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girassol, nucleotídeos (maltodextrina, 

citidina 5-monofosfato, sal dissódico de 

uridina 5-monofosfato, adenosina 5-

monofosfato, sal dissódico de guanosina 5-

monofosfato), taurina, l-histidina, l-

carnitina, emulsificante lecitina de soja, 

reguladores de acidez hidróxido de potássio 

e ácido cítrico. lata 800g  

15 180 LATA 

fórmula infantil: soro de leite 

desmineralizado*, oleína de palma, 

maltodextrina, lactose, leite desnatado*, 

óleo de canola com baixo teor erúcico, 

galacto-oligossacarídeos, óleo de girassol, 

sais minerais (citrato de cálcio, fosfato de 

potássio dibásico, fosfato de sódio 

dibásico, fosfato de cálcio dibásico, 

cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, 

cloreto de potássio, sulfato ferroso, 

sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto 

de potássio e selenato de sódio), fruto-

oligossacarídeos, óleo de peixe, vitaminas 

(l-ascorbato de sódio, acetato de dl-a-

tocoferila, d-pantotenato de cálcio, 

nicotinamida, tiamina mononitrato, acetato 

de retinila, cloridrato de piridoxina, 

riboflavina, ácido n-pteroil-l-glutâmico, 

filoquinona, d-biotina, colecalciferol e 

cianocobalamina), óleo de mortierella 

alpina, l-fenilalanina, l-histidina, 

nucleotídeos (citidina 5-monofosfato, sal 

dissódico de uridina 5-monofosfato, 

adenosina 5-monofosfato e sal dissódico de 

guanosina 5-monofosfato), emulsificante 

lecitina de soja e reguladores de acidez 

ácido cítrico e hidróxido de potássio. lata 

800g  

  

16 180 LATA 

fórmula infantil: maltodextrina, oleína de 

palma, proteína do soro de leite*, óleo de 

canola com baixo teor erúcico, óleo de coco, 

caseína ácida*, minerais (citrato de cálcio, 

cloreto de potássio, cloreto de magnésio, 

hidróxido de potássio, fosfato de sódio 

monobásico, fosfato de cálcio tribásico, 

fosfato de potássio monobásico, hidróxido de 

sódio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, 

sulfato de cobre, sulfato de manganês ii, 

iodeto de potássio, selenato de sódio), óleo 

de girassol, vitaminas (l-ascorbato de 

sódio, bitartarato de colina, mio-inositol, 

nicotinamida, d-pantotenato de cálcio, 

acetato de dl-a-tocoferila, tiamina 

mononitrato, acetato de retinila, 

riboflavina, cloridrato de piridoxina, 

ácido-n-pteroil-l-glutâmico, filoquinona, d-

biotina, colecalciferol, cianocobalamina), 

óleo de crypthecodiniumcohnii**, óleo de 

mortierella alpina***, nucleotídeos 

(citidina 5-monofosfato, sal dissódico de 

uridina5-monofosfato, adenosina 5-

monofosfato, sal dissódico de guanosina 5-
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monofosfato), l-carnitina, emulsificante 

lecitina de soja e reguladores de acidez 

ácido cítrico e hidróxido de cálcio. lata 

400g  

17 180 LATA 

Fórmula infantil: lactose, proteína 

parcialmente hidrolisada do soro de leite*, 

óleo de girassol com alto teor oléico, óleo 

de coco, óleo de canola, óleo de girassol, 

minerais (fosfato de cálcio tribásico, 

cloreto de potássio, fosfato de potássio 

dibásico, cloreto de magnésio, hidróxido de 

sódio, cloreto de sódio, sulfato ferroso, 

sulfato de zinco, sulfato de cobre, 

carbonato de cálcio, sulfato de manganês, 

iodeto de potássio e selenato de sódio), 

oleína de palma, maltodextrina, óleo de 

peixe, óleo de mortierella alpina, l-

fenilalanina, vitaminas (bitartarato de 

colina, l-ascorbato de sódio, mio-inositol, 

nicotinamida, d-pantotenato de cálcio, 

acetato de dl-a-tocoferila, riboflavina, 

acetato de retinila, tiamina mononitrato, 

cloridrato de piridoxina, ácido n-pteroil-l-

glutâmico, fitomenadiona, d-biotina, 

colecalciferol e cianocobalamina), l-

histidina, l-tirosina, taurina, nucleotídeos 

(citidina 5-monofosfato, sal dissódico de 

uridina 5-monofosfato, adenosina 5-

monofosfato e sal dissódico de guanosina 5-

monofosfato), l-carnitina e reguladores de 

acidez: hidróxido de potássio e ácido 

cítrico. lata 800g  
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18 200 LATA 

Fórmula infantil: soro de leite 

desmineralizado*, amido, oleína de palma, 

leite desnatado*, galacto-oligossacarídeo, 

óleo de palmiste, óleo de canola com baixo 

teor erúcico, óleo de milho, lactose, 

citrato de cálcio, fruto-oligossacarídeo, 

cloreto de magnésio, óleo de peixe com alto 

teor de dha, cloreto de cálcio, citrato de 

potássio, l-fenilalanina, l-ascorbato de 

sódio, óleo de mortierella alpina com alto 

teor de ara , fosfato de sódio dibásico, 

óleo de girassol de alto teor oleico, 

mistura de nucleotídeos (maltodextrina, 

citidina 5-monofosfato, sal dissódico de 

uridina 5- monofosfato, adenosina 5-

monofosfato, sal dissódico de guanosina 5- 

monofosfato), taurina, cloreto de sódio, 

sulfato ferroso, l-histidina, mio-inositol, 

sulfato de zinco, acetato de dl-a-

tocoferila, bitartarato de colina, l-

carnitina, nicotinamida, d-pantotenato de 

cálcio, sulfato de cobre, d-biotina, 

colecalciferol, tiamina mononitrato, acetato 

de retinila, cloridrato de piridoxina, 

sulfato de manganês, riboflavina, iodeto de 

potássio, ácido n-pteroil-l-glutâmico, 

cianocobalamina, fitomenadiona, selenato de 

sódio, emulsificante lecitina de soja e 

reguladores de acidez hidróxido de potássio 

e ácido cítrico. lata 800g  

  

19 180 LATA 

Fórmula infantil: proteína do soro de leite, 

óleos vegetais (óleo de palma, óleo de 

canola, óleo de coco, óleo de girassol, 

lactose, leite desnatado em pó, galacto-

oligossacarídeo, maltodextrina, fruto-

oligossacarídeos, carbonato de cálcio, óleo 

de mortierella alpina, óleo de peixe, 

cloreto de potássio, citrato de potássio, 

caseinato de cálcio, l-ascorbato de sódio, 

ácido l-ascórbico, carbonato de magnésio, 

taurina, cloreto de colina, fosfato de 

potássio dibásico, sulfato ferroso, l-

triptofano, sal dissódico de uridina 

monofosfato, citidina 5-monofosfato, sulfato 

de zinco, mio-inositol, fosfato de cálcio 

tribásico, adenosina 5-monofosfato, sal 

dissódico de inosina 5-monofosfato, acetato 

de dl-alfa-tocoferila, nicotinamida, sal 

dissódico de guanosina 5-monofosfato, 

gluconato cúprico, d-pantotenato de cálcio, 

palmitato de ascorbila, dl-alfa tocoferol, 

cloridrato de cloreto de tiamina, acetato de 

retinila, cloridrato de piridoxina, ácido n-

pteroil-l-glutâmico, iodato de potássio, 

sulfato de manganês, fitomenadiona, selenito 

de sódio, colecalcifrol, d-biotina, 

cianocobalamina, emulsificantes mono e 

diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina e 

antioxidante mistura concentrada de 

tocoferóis. lata 800g  
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20 180 LATA 

Fórmula infantil: lactose, óleos vegetais 

(óleo de girassol alto oléico, óleo de 

girassol, óleo de canola, óleo de palma), 

leite desnatado*, proteína concentrada do 

soro de leite*, fibras alimentares (galacto-

oligossacarídeos e frutooligossacarídeos), 

fosfato de cálcio dibásico, carbonato de 

cálcio, cloreto de potássio, óleo de peixe, 

óleo de mortierella alpina, cloreto de 

colina, ácido lascórbico, taurina, l-

ascorbato de sódio, sulfato ferroso, 

caseinato de cálcio*, mio-inositol, sal 

dissódico de uridina 5-monofosfato, sulfato 

de zinco, sal dissódico de inosina 5-

monofosfato, acetato de dl-alfa tocoferila, 

adenosina 5-monofosfato, citidina 5-

monofosfato, nicotinamida, fosfato de 

potássio dibásico, sal dissódico de 

guanosina 5-monofosfato, d-pantotenato de 

cálcio, gluconato cúprico, dl-alfa 

tocoferol, palmitato de ascorbila, palmitato 

de retinila, fosfato de cálcio tribásico, 

cloridrato de piridoxina, cloridrato de 

cloreto de tiamina, riboflavina, sulfato de 

manganês, ácido n-pteroil-l-glutâmico, 

iodato de potássio, fitomenadiona, selenito 

de sódio, colecalciferol, d-biotina, 

cianocobalmina, antioxidante mistura 

concentrada de tocoferóis e emulsificantes 

lecitina e mono e diglicerídeos de ácidos 

graxos. contém lactose. não contém glúten. 

alérgicos: contém leite e derivados de 

leite, de soja e de peixe. *fonte protéica. 

lata 800g  

  

21 180 LATA 

fórmula infantil: leite em pó parcialmente 

desnatado*, lactose, óleos vegetais (óleo de 

palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de 

girassol), maltodextrina, proteína do soro 

de leite*, galacto-oligossacarídeo (gos), 

fruto-oligossacarídeo (fos), carbonato de 

cálcio, óleo de peixe, óleo de mortierella 

alpina, ácido l-ascórbico, l-ascorbato de 

sódio, caseinato de cálcio, sulfato 

ferrosso, mio-inositol, sulfato de zinco, 

dl-alga-tocoferol, fostafo de potássio 

dibásico, cloreto de colina, l-carnitina, 

glusonato cúprico, fostato de cálcio 

tribásico, d-pantotenato de cálcio, 

palmitato de ascorbila, nicotinamina, 

palmitato de ascorbila, nicotinamida, 

palmitato de retinila, acetato de dl-alfa-

tocoferila, riboflavina, cloridrato de 

cloreto de tiamina, cloridrato de 

piridoxina, sulfato de manganês, iodeto de 

potássio, ácido n-pteroil-l-glutêmico, 

selenito de sódio, fitomenadiona, 

colecalciferol, d-biotina, antioxidante 

mistura concentrada de rocoferóis e 

emulsificantes: lecitina e mono e 

diglicerídeos de ácidos graxos. lata 800g  
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22 180 LATA 

Fórmula infantil: 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. lata 800g  

  

23 180 LATA 

Fórmula infantil: lactose, concentrado de 

proteína do soro de leite hidrolisada, óleos 

vegetais (óleo de palma, óleo de canola, 

óleo de coco, óleo de girassol), 

galactooligosacarídeo, frutooligossacarídeo, 

dihidrogênio fosfato de potássio, cloreto de 

cálcio, óleo de mortierella alpina, óleo de 

peixe, cloreto de colina, vitamina c, 

taurina, inositol, sulfato de ferro, sulfato 

de zinco, nucleotídeos (uridina citidina, 

adenosina, guanosina, inosina), vitamina e, 

l-carnitina, niacina, pantotenato de cálcio, 

biotina, sulfato cúprico, ácido fólico, 

vitamina a, vitamina b2, vitamina b1, 

vitamina d3, vitamina b6, sulfato de 

manganês, iodeto de potássio, vitamina k, 

selenito de sódio, emulsificantes mono e 

diglicerídeos e lecitina de soja. lata 800g  

  

24 200 LATA 

Fórmula infantil: maltodextrina, óleos 

vegetais (óleo de palma, canola, coco e 

girassol), proteína isolada de soja, 

carbonato de cálcio, cloreto de potássio, 

fosfato tricalcico, citratotripotassico, 

hidrogênio fosfato de magnésio, cloreto de 

colina, vitamina c, taurina, inositol, 

citratotrissódico, sulfato ferroso, vitamina 

e, sulfato de zinco, l-carnitina, 

nicotinamida, acidopantotenico, biotina, 

vitamina b12, acido fólico, vitamina b2, a, 

b1, d, b6, sulfato cúprico, sulfato de 

manganês, iodeto de potássio, vitamina k, 

selenito de sódio, emulsificante lecitina de 

soja. lata 800g  

  

25 200 LATA 

Fórmula infantil: maltodextrina, óleos 

vegetais (óleo de palma, óleo de canola, 

óleo de coco, óleo de girassol), proteína de 

soja, fosfato tricálcico, cloreto de 

potássio, carbonato de cálcio, 

citratotripotássico, citratotrissódico, 

hidrogênio fosfato de magnésio, cloreto de 

colina, magnésio, vitamina c, taurina, 

inositol, sulfato ferroso, vitamina e, 

sulfato de zinco, l-carnitina, niacina, 

ácido pantotênico, biotina, vitamina b12, 

vitamina b2, vitamina a, ácido fólico, 

vitamina b1, vitamina d, vitamina b6, 

sulfato cúprico, iodeto de potássio, 

vitamina k, selenito de sódio, 

emulsificantes lecitina. não contém glúten. 
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lata 800g  

26 500 LATA 

Suplemento alimentar: maltodextrina, 

proteína isolada do soro de leite, caseinato 

de cálcio, sacarose, óleo de milho, minerais 

(citrato de cálcio, fosfato de potássio 

dibásico, cloreto de sódio, carbonato de 

magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, 

sulfato de manganês, sulfato de cobre, 

iodeto de potássio, cloreto de cromo, 

molibdato de sódio e selenato de sódio), 

óleo de canola com baixo teor erúcico, 

oleína de palma, vitaminas (bitartarato de 

colina, l-ascorbato de sódio, nicotinamida, 

acetato de dl-alfa-tocoferila, d-pantotenato 

de cálcio, cloridrato de piridoxina, tiamina 

mononitrato, riboflavina, acetato de 

retinila, ácido n-pteroil-l-glutâmico, 

fitomenadiona, d-biotina, colecalciferol e 

cianocobalamina), taurina, l-carnitina, 

aromatizante, reguladores de acidez citrato 

de potássio, hidróxido de potássio e ácido 

cítrico e emulsificante lecitina de soja. 

lata 400g  

  

27 500 LATA 

Maltodextrina, óleo de girassol, proteína 

isolada do soro do leite de vaca, sacarose, 

caseinato de potássio obtido do leite de 

vaca, óleo de canola, hidróxido de sódio, 

ácido cítrico, hidróxido de potássio, 

fosfato de sódio, bitartarato de colina, 

cloreto de cálcio, carbonato de cálcio, 

cloreto de magnésio, vitamina C, taurina, L-

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 lecitina de soja e 

aromatizante. Lata 400g  
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28 150 
Tetra 

Square 

Água, maltodextrina, caseinato de sódio 

obtido do leite de vaca, óleo de canola, 

óleo de soja, caseinato de cálcio obtido do 

leite de vaca, triglicerídeos de cadeia 

média, proteína de soja, fibra de soja, 

vitaminas e minerais (cloreto de potássio, 

sais de magnésio do ácido cítrico, 

bitartarato de colina, citrato de cálcio, 

cloreto de sódio, fosfato de cálcio 

tribásico, L-ascorbato de sódio, sulfato 

ferroso, acetato de D,L-alfa tocoferila, 

sulfato de zinco, nicotinamida, D-

pantotenato de cálcio, gluconato de cobre, 

sulfato de manganês, cloridrato de cloreto 

de tiamina, cloridrato de piridoxina, 

riboflavina, palmitato de retinila, ácido N-

pteroil-L-glutâmico, iodeto de potássio, 

cloreto de cromo, molibdato de sódio, 

filoquinona, selenito de sódio, D-biotina, 

colecalciferol, cianocobalamina), goma 

acácia, frutooligossacarídeos, inulina, 

aromatizante, estabilizante citrato de 

potássio e carregena, emulsificante lecitina 

de soja, regulador de acidez citrato 

trissódico e hidróxido de potássio, e 

antiespumante polidimetilsiloxano. Tetra 

Square 1L  

  

29 150 
Tetra 

Square 

Água, óleo de canola, amido de tapioca, 

caseinato de sódio obtido do leite de vaca, 

maltodextrina, frutose, proteína isolada de 

soja, goma guar parcialmente hidrolisada, 

caseinato de cálcio obtido do leite de vaca, 

fibra de soja, inulina, minerais (fosfato de 

cálcio tribásico, cloreto de magnésio, 

cloreto de potássio, sulfato ferroso, 

sulfato de zinco, gluconato de cobre, 

sulfato de manganês, iodeto de potássio, 

cloreto de cromo, molibdato de sódio e 

selenito de sódio), vitaminas (bitartarato 

de colina, L-ascorbato de sódio, acetato de 

DL-ó-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato 

de cálcio, cloridrato de cloreto de tiamina, 

cloridrato de piridoxina, riboflavina, 

palmitato de retinila, ácido N-pteroil-L-

glutâmico, filoquinona, D-biotina, 

colecalciferol e cianocobalamina), 

estabilizantes citrato de potássio, celulose 

microcristalina, carboximetilcelulose sódica 

e citrato de sódio, emulsificante lecitina 

de soja, aromatizante, regulador de acidez 

hidróxido de potássio, edulcorante sucralose 

e antiespumante polidimetilsiloxano. Tetra 

Square 1L. 
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30 150 
Tetra 

Square 

Água, maltodextrina, caseinato de cálcio 

obtido do leite de vaca, óleo de soja, goma 

guar parcialmente hidrolisada, caseinato de 

sódio obtido do leite de vaca, 

triglicerídeos de cadeia média, óleo de 

canola, bitartarato de colina, cloreto de 

potássio, citrato de sódio, fosfato de 

potássio, cloreto de sódio, óxido de 

magnésio, cloreto de magnésio, L-ascorbato 

de sódio, lactato ferroso, acetato de DL-

alfa-tocoferila, sulfato de zinco, 

nicotinamida, fitomenadiona, acetato de 

retinila, sulfato de manganês, D-pantotenato 

de cálcio, gluconato de cobre, 

colecalciferol, D-biotina, cloridrato de 

cloreto de tiamina, fluoreto de sódio, 

cloridrato de piridoxina, iodeto de 

potássio, riboflavina, selenito de sódio, 

ácido N-pteroil-L-glutâmico, 

cianocobalamina, cloreto de cromo, molibdato 

de sódio, aromatizante, emulsificante 

lecitina de soja, edulcorantes ciclamato de 

sódio e sacarina sódica, antioxidante 

palmitato de ascorbila e antiespumante 

polidimetilsiloxano. Tetra Square 1L       

  

31 150 
Tetra 

Square 

Água, maltodextrina, caseinato de sódio 

obtido do leite de vaca, triglicerídeos de 

cadeia média, óleo de canola, caseinato de 

cálcio obtido do leite de vaca, fibra de 

soja, goma guar parcialmente hidrolisada, 

citrato de potássio, fosfato de cálcio 

tribásico, citrato sódico, bitartarato de 

colina, cloreto de potássio, L-ascorbato de 

sódio, óxido de magnésio, cloreto de 

magnésio, acetato de DL-alfa-tocoferila, 

sulfato ferroso, sulfato de zinco, 

nicotinamida, palmitato de retinila, 

fitomenadiona, sulfato de manganês, D-

pantotenato de cálcio, gluconato de cobre, 

D-biotina, cloridrato de cloreto de tiamina, 

cloridrato de piridoxina, riboflavina, 

colecalciferol, selenito de sódio, iodeto de 

potássio, cianocobalamina, molibdato de 

sódio, cloreto de cromo, ácido N-pteroil-L-

glutâmico, antiespumantes mono e 

diglicerídeos de ácidos graxos e 

polidimetilsiloxano, emulsificante lecitina 

de soja, aromatizante, estabilizante 

carragena e corante natural urucum. 

Alérgicos: contém derivados de leite e soja. 

Não contém glúten. Tetra Square 1L  
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