
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ 
Estado do Rio Grande do Sul 

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000 
Fone (55) 3272-1836/1831 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015 

Registro de Preço de Leite em Pó (fórmula infantil) 

PROCESSO LC: 1770 

Validade: 07 de maio de 2016 

 

Aos 07 de maio de 2015, após analisado os atos e adjudicado todos os itens referentes ao Pregão Presencial n° 

12/2015, homologo o processo e autorizo a despesa à empresa, conforme quadro abaixo: 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 
Fornecedor 

1 5893 

Leite em pó para bebês de 0 a 06 

meses de idade, com maltodextrina, 

leite de vaca desnatado (fonte 

protéica), oleina de palma, óleo de 

palmiste, óleo de canola, óleo de 

milho, (Vit. C, E, PP, A, B6, B1, 

D3, B2, K1, B12), ácido fólico, 

biotina minerais (sulfato ferroso, 

sulfato de zinco, sulfato de cobre, 

iodeto de potássio), sem glutem. 

Embalagem de 400g 

500 Lt 
Milupa 1 

- Danone 
12,00 

Nutriport 

Comercial 

Ltda. 

Código: 2468 

2 5894 

Leite em pó para crianças de 06 

meses a 01 ano de idade, com o 

protéica de caseína acrescido de 

óleos vegetais, maltodextrina, 

enriquecido de vitaminas, minerais, 

ferro e outros oligo elementos. 

Embalagem de 400g 

500 Lt 
Milupa 2 

- Danone 
12,00 

Nutriport 

Comercial 

Ltda. 

Código: 2468 

3 5895 

Leite em pó para bebês de 0 a 06 

meses de idade, sem lactose natural, 

sem sabor, enriquecido com 

vitaminas e minerais, rico em 

cálcio. Embalagem de 400g 

200 Lt 

Aptamil 

Soja 1 - 

Danone 

18,00 

Nutriport 

Comercial 

Ltda. 

Código: 2468 

4 5896 

Leite em pó para bebês de 06 meses 

a 01 ano idade, sem lactose natural, 

sem sabor, enriquecido com 

vitaminas e minerais, rico em 

cálcio. Embalagem de 400g 

200 Lt 

Aptamil 

Soja 2 - 

Danone 

18,00 

Nutriport 

Comercial 

Ltda. 

Código: 2468 

5 7910 

formula infantil isenta de lactose, 

contendo vitaminas, minerais e 

oligoelementes necessários ao bom 

desenvolvimento e 

crescimento.contem nucleotídeos e 

LcPufas e acidos graxos 

poliinsaturados-e DHA-ARA. 

200 Lt 

Aptamil 

sem 

Lactose - 

Danone 

18,00 

Nutriport 

Comercial 

Ltda. 

Código: 2468 



 2 

6 11134 

Leite em pó para prematuros, com 

os seguintes ingredientes 

nutricionais: proteína de soro de 

leite, maltodextrina, leite desnatado, 

triglicérides de cadeia média, óleo 

de canola, oleína de palma, óleo de 

girassol com alto teor oléico, óleo 

de girassol, minerais (citrato de 

potássio, ácido fosfórico, citrato de 

cálcio, sulfatoferroso, sulfato de 

zinco, sulfato de cobre, selenato de 

sódio, iodeto de potássio, cloreto de 

sódio, citrato de sódio, cloreto de 

magnésio, fosfato de cálcio 

dibásico, fosfato de cálcio tribásico 

e cloreto de potássio), vitaminas 

(vitamina C, taurina, vitamina E, 

niacina, pantotenato de cálcio, 

vitamina A, vitamina B2, vitamina 

B1, vitamina B6, ácido fólico, 

vitamina K, biotina, vitamina D, 

vitamina B12), ácido 

docosahexaenóico, lecitina de soja, 

L-histidina, ácido graxo 

araquidônico, L-arginina, L-cistina, 

nu cleotídeos, bitartarato de colina, 

inositol, L-carnitina, lactose e 

regulador de acidez hidróxido de 

cálcio. SEM GLÚTEN, fonte 

protéica, Embalagem de 400g 

250 Lt 

Aptamil 

Pré - 

Danone 

80,00 

Nutriport 

Comercial 

Ltda. 

Código: 2468 
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