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Preço Unitário
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NUTRIMIX COMERCIAL LTDA
2 . 33043 - SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE - Isento de
LATA
Glúten e Lactose. Ingredientes: Maltodextrina, sacarose, óleos
vegetais (óleo vegetal de girassol altamente oléico, óleo vegetal de
soja, óleo vegetal de canola e óleo vegetal de milho), caseinato de
cálcio, minerais (citrato de sódio, citrato de potássio, carbonato de
cálcio, cloreto de magnésio, fosfato de potássio dibásico, cloreto
de potássio, cloreto de sódio, fosfato de sódio monobásico, sulfato
de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato de cobre,
cloreto de cromo, molibdato de sódio, iodeto de potássio, selenito
de sódio, sulfato de magnésio, fosfato tricálcico e hidróxido de
potássio), cacau em pó, proteína isolada de soja, inulina,
frutoligossacarídeo (FOS), proteína isolada do leite, glicose,
frutose, vitaminas (cloreto de colina, ascorbato de sódio, vitamina
E, palmitato de ascorbila, tocoferóis, acetato de vitamina A,
niacinamida, d-pantotenato de cálcio, d-biotina, vitamina D3,
cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina,
ácido fólico, riboflavina, filoquinona, beta caroteno e ácido
ascórbico) aromatizantes e regulador de acidez ácido cítrico.
Sabor BAUNILHA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Lata: 400g.
MARCA: NESTLÉ

192

8,90

49,70

9.542,40

Total do Fornecedor:

9.542,40

FREITAS & FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS
3 . 33044 - SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO ALBUMINA EM PÓ Albumina em pó - sabor natural.\nALÉRGICOS ATENÇÃO:
CONTÉM OVOS.\nNÃO CONTÉM GLÚTEN.\nEmbalagem 1
Kg.\n MARCA: ALBUMIX

KILO

18

24,82

52,70

948,60

4 . 33045 - SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPESSANTE
RESOURCE THICKEN UP CLEAR - Espessante Resource
Thicken Up Clear. Contém: Maltodextrina, espessante goma
xantana e gelificante cloreto de potássio. Pote: 125g. MARCA:
RESOURCE THICKEN UP

POTE

48

17,42

65,00

3.120,00
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FREITAS & FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS
5 . 33046 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NANCONFORT 1 UNIDADE
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses de idade. Com
prebióticos, DHA, ARA e nucleotídeos. Composição:soro de leite
desmineralizado*, lactose, oleína de palma, leite desnatado*, óleo
de palmiste, óleo de canola com baixo teor erúcico,
galactooligossacarídeos, óleo de milho, sais minerais (citrato de
cálcio, citrato de potássio, cloreto de cálcio, fosfato de sódio,
cloreto de magnésio, cloreto de sódio, sulfato ferroso, sulfato de
zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio e
selenato de sódio), frutooligossacarídeos, maltodextrina, óleo de
peixe, vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetato de
DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, tiamina
mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina,
ácido N-pteroil-L-glutâmico, filoquinona, D-biotina, colecalciferol,
cianocobalamina), L-fenilalanina, óleo de Mortierella alpina ,taurina,
mio-inositol, L-histidina, nucleotídeos (citidina 5-monofosfato, sal
dissódico de uridina 5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato, sal
dissódico de guanosina 5 monofosfato), bitartarato de colina,
L-carnitina, emulsificante lecitina de soja e acidulantes hidróxido
de potássio e ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA E PEIXE, LEITE
E DERIVADOS. * Fonte protéica. LATA 400G MARCA: NAN
COMFOR 1

72

24,18

21,00

1.512,00

Total do Fornecedor:

5.580,60

24,80

1.785,60

Total do Fornecedor:

1.785,60

NUTRIMIX COMERCIAL LTDA
6 . 33047 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN CONFORT 2 - UNIDADE
Fórmula infantil de seguimento para lactentes a partir do 6º mês e
crianças de primeira infância. Com prebióticos, DHA, ARA e
nucleotídeos. Ingredientes: soro de leite desmineralizado*, lactose,
oleína de palma, leite desnatado*, maltodextrina, óleo de palmiste,
galactooligossacarídeos, óleo de canola com baixo teor erúcico,
sais minerais (citrato de cálcio, fosfato de potássio dibásico,
fosfato de sódio dibásico, fosfato de cálcio dibásico, cloreto de
cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de potássio, sulfato ferroso,
sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio e selenato de
sódio), óleo de milho, frutoolissacarídeos, óleo de peixe, vitaminas
(L-ascorbato de sódio, acetato de DL-alfa-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 5monofosfato, adenosina
5-monofosfato e sal dissódico de guanosina 5-monofosfato),
emulsificante lecitina de soja e reguladores de acidez ácido cítrico
e hidróxido de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADO DE SOJA E PEIXE, LEITE E
DERIVADOS. * Fonte proteica.LATA 400G MARCA: NESTLÉ

72

15,67
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FREITAS & FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS
7 . 33048 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN SOY - Fórmula
infantil especial, segurança na substituição da proteína animal.
100% proteína isolada de soja. Indicado nos casos de alergia à
proteína do leite de vaca. Indicado a partir 06 meses de vida, sem
comprometimento do trato gastrointestinal. Ingredientes
:Maltodextrina, proteína isolada de soja (fonte protéica), oleína de
palma, óleo de soja, óleo de coco, sais minerais (fosfato de cálcio,
citrato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato de magnésio, citrato
de potássio, cloreto de sódio, sulfato de zinco, sulfato ferroso,
sulfato de cobre, iodeto de potássio), óleo de girassol, vitaminas
(vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A,
vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina K,
ácido fólico, biotina, vitamina B12), metionina, cloreto de colina,
taurina, L-carnitina e regulador de acidez hidróxido de potássio.
Não Contém Glúten. Não contém leite ou produtos lácteos.LATA
800G MARCA: NAN SOY NESTLÉ

UNIDADE

72

31,61

53,00

3.816,00

Total do Fornecedor:

3.816,00

NUTRIMIX COMERCIAL LTDA
8 . 33049 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO APTAMIL SOJA 1 UNIDADE
Fórmula infantil para crianças até 6 meses de idade, com
intolerância á lactose ou outras situações onde haja necessidade
de se retirar o leite de vaca da dieta. Fórmula específica para
atender as necessidades do lactente até o 6º mês de vida.
Ingredientes: Xarope de glicose, proteína isolada de soja, óleos
(palma, girassol, canola e coco), carbonato de cálcio, cloreto de
potássio, fosfato de magnésio dibásico, citrato de potássio, fosfato
tricálcico, vitamina C, cloreto de colina, L-triptofano, taurina,
cloreto de sódio, L-metionina, inositol, L-carnitina, sulfatos ferroso
e de zinco, vitaminas A, D e E; pantotenato de cálcio, niacina,
vitaminas B12 e B2; ?-caroteno, sulfato de manganês, vitaminas
B1 e B6; sulfato cúprico, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina
K, biotina, regulador de acidez hidróxido de potássio. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. LATA 400G MARCA: NESTLÉ

72

18,18

32,40

2.332,80

9 . 33050 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO APTAMIL SOJA 2 UNIDADE
Fórmula infantil para crianças de 6 a 12 meses de idade, com
intolerância á lactose ou outras situações onde haja necessidade
de se retirar o leite de vaca da dieta. Fórmula específica para
atender as necessidades do lactente até o 12º mês de vida.
Ingredientes: Xarope de glicose, proteína isolada de soja, óleos
(palma, girassol, canola e coco), carbonato de cálcio, cloreto de
potássio, fosfato de magnésio dibásico, citrato de potássio, fosfato
tricálcico, vitamina C, cloreto de colina, L-triptofano, taurina,
cloreto de sódio, L-metionina, inositol, L-carnitina, sulfatos ferroso
e de zinco, vitaminas A, D e E; pantotenato de cálcio, niacina,
vitaminas B12 e B2; ?-caroteno, sulfato de manganês, vitaminas
B1 e B6; sulfato cúprico, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina
K, biotina, regulador de acidez hidróxido de potássio. NÃO
CONTÉM GLÚTEN.LATA 400G MARCA: NESTLÉ

72

21,45

32,40

2.332,80
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NUTRIMIX COMERCIAL LTDA
10 . 33051 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO APTAMIL 1 UNIDADE
Fórmula infantil de partida,adicionada de probióticos,com relação
caseína/proteína de soro e exclusivo mix de 98% de 98% de
gorduras de origem vegetal de ótima digestibilidade,mistura
de\nprebióticos(GOS e FOS)Composição:Soro de leite,óleos
vegetais (óleo de palma,óleo de canola,óleo\ndecoco,óleo de
girassol,leite desnatado em pó ,galactoligossacarídeo,
frootoligossacarídeo\n,maltodextrina,carbonato de cálcio
,mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de potássio ,caseinato
de\ncálcio,carbonato de magnésio,taurina,cloreto de
colina,nucleotídeos(uridina,citidina,adenosina,inosina\neguanosina),fosfato
de potássio dibásico,sulfatoferroso,L-triptofano,vitamina
E,L-carnitina,sulfato de\nzinco,ionositol,fosfato de cálcio
tribásico,niacina,glutamato,cúprico,D-pantotenato de
7cálcio,vitamina\nB1.vitamina A,vitamina B2,vitamina ,ácido
fólico,iodato de potásssio,sulfato de
manganês,vitamina\nK,selênio,vitaminaD,vitamina
B12,emulsificante monoediglicerídeo.Não contém glúten.LATA
400G MARCA: NESTLÉ

72

27,48

22,80

1.641,60

11 . 33052 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO APTAMIL 2 Fórmula infantil láctea de seguimento para lactentes a partir do 6º
mês de vida, adicionada com\nImmunofortis (90% GOS e 10%
FOS), Composição: Leite integral, maltodextrina, fibras
alimentares\n(galactooligossacarídeos, fruto-oligossacarídeos),
lactose, óleo de milho, citratotrissódico, carbonato\nde cálcio,
citratotripotássico, cloreto de potássio, bitartarato de colina,
vitamina C, óxido de magnésio,\nsulfatos ferroso e de zinco,
vitaminas E e A, niacina, gluconato de cobre, pantotenato de
cálcio,\nvitaminas B6 e B1, ?-caroteno, sulfato de manganês,
vitamina B2, ácido fólico, iodato de potássio,\nvitaminas K, D e
B12, aromatizante. Não contem glúten.LATA 400G\n MARCA:
NESTLÉ

UNIDADE

72

14,28

22,80

1.641,60

12 . 33053 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO APTAMIL PREMIUM UNIDADE
1 - Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses de vida
.Ingredientes: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-oligosacarídeos, carbonato de cálcio, 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, dissódico de uridina 5- 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
piridixina, ácido N- pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato
de manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, colecalciferol,
D-biotina, cianocobalamina, emulsificantes mono e doglicerídeos
de áicido graxos e lecitina e antioxidante mistura concentrada de
tocoferóis.LATA 400G MARCA: NESTLÉ

72

24,39

24,70

1.778,40
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NUTRIMIX COMERCIAL LTDA
13 . 33054 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO APTAMIL PREMIUM UNIDADE
2 - Lactose, Leite parcialmente desnatado em pó, Óleos vegetais
(óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol),
Proteína concentrada do soro de leite, Galacto-oligossacarídeos,
Maltodextrina, Fruto-oligossacarídeos, Carbonato de cálcio, Óleo
de Peixe, Óleo de Mortierella alpina, L-ascorbato de sódio, Ácido
L-ascórbico, Caseinato de cálcio, Taurina, Mio-inositol, Sulfato
ferroso, Fosfato de potássio dibásico, Sulfato de zinco, Sal
dissódico de uridina -monofosfato, Citidina 5-monofosfato, Acetato
DL-alfa-tocoferila, DL-alfa tocoferol, Cloreto de colina, Adenosina
5-monofosfato, Gluconato cúprico, D-pantotenato de cálcio,
Palmitato de ascorbila, Acetato de retinila, Cloridrato de cloreto de
tiamina, Colecalciferol, Riboflavina, Cloridrato de piridoxina, Iodato
de potássio, Sulfato de manganês, Ácido N-pteroil-L-glutâmico,
Fitomenadiona, Selenito de sódio, D-biotina, Cianocobalmina,
Antioxidante mistura concentrada de tocoferois e emulsificantes
mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina.\nNão contém
glúten.LATA 400G\n MARCA: NESTLÉ NAN COMFOR 2

72

18,48

24,70

1.778,40

Total do Fornecedor:

11.505,60

FREITAS & FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS
14 . 33055 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NESTOGENO 1 UNIDADE
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses de idade. NÃO
CONTÉM GLUTEN. Ingredientes: Soro de leite desmineralizado *,
leite desnatado *, maltodextrina, oleína de palma, óleo de palmiste,
óleo de canola com baixo teor erúcico, óleo de milho, sais minerais
(citrato de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de
potássio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, citrato
de potássio, sulfato de manganês, iodeto de potássio, selenato de
sódio), vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetato de
DL-?-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, tiamina
mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina,
ácido N-pteroil-L-glutâmico, filoquinona, D-biotina, colecalciferol,
cianocobalamina), taurina, mio-inositol, L-carnitina e emulsificante
lectina de soja. NÃO CONTÉM GLUTEN. *Fonte proteica.LATA
400G MARCA: NESTOGENO 1

72

18,66

21,00

1.512,00

15 . 33056 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NESTOGENO 2 Fórmula infantil de seguimento para lactentes a partir do 6º mes e
criança de primeira infância. NÃO CONTÉM
GLÚTEN.Ingredientes: soro de leite desmineralizado*, leite
desnatado*, maltodextrina, oleína de palma, óleo de palmiste, óleo
de canola, lactose, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio,
sulfato ferroso, cloreto de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de
cobre, iodeto de potássio e selenato de sódio), vitaminas
(L-ascorbato de sódio, acetato de DL-?-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 cianobobalamina) e
emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉM
http://100.100.100.140/e-cidade/instit.phpGLÚTEN. *Fonte
proteica.LATA 400G MARCA: NESTOGENO 2

72

22,65

21,00

1.512,00

UNIDADE
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FREITAS & FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS
16 . 33057 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN A.R. - Fórmula UNIDADE
infantil para lactentes e de seguimento para lactentes. Contém
DHA&amp;ARA.Ingredientes:Soro de leite desmineralizado*,
amido, oleína de palma, leite desnatado*, óleo de palmiste, óleo de
canola, lactose, óleo de milho, minerais (citrato de cálcio, cloreto
de magnésio, citrato de potássio, cloreto de sódio, fosfato de
cálcio dibásico, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre,
sulfato de manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio),
maltodextrina, óleo de peixe, vitaminas (L-ascorbato de sódio,
bitartarato de colina, mioinositol, acetato de DL-a-tocoferila,
nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, tiamina mononitrato, acetato
de retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido
N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e
cianocobalamina), L-fenilalanina, óleo de Mortierella alpina, taurina,
L-histidina, L-carnitina, emulsificante lecitina de soja e reguladores
de acidez hidróxido de potássio e ácido cítrico. NÃO CONTÉM
GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS,
DERIVADOS DE SOJA E DERIVADOS DE PEIXE.LATA 800G
MARCA: NAN AR

72

19,52

38,00

2.736,00

17 . 33058 - SUPLAMENTO ALIMENTAR TIPO NAN S.L. (SEM
UNIDADE
LACTOSE) - Fórmula infantil para lactentes destinada a
necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose.
Com DHA e ARA. Com Nucleotídeos. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Ingredientes: maltodextrina, oleína de palma, proteína de soro de
leite*, óleo de canola, óleo de coco, caseinato de potássio*,
minerais (citrato de cálcio, cloreto de potássio, citrato sódico,
fosfato de cálcio dibásico, fosfato de cálcio tribásico, cloreto de
magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto
de potássio e sulfato de manganês), óleo de girassol, lecitina de
soja, vitaminas (L-ascorbato de sódio, bitartarato de colina,
nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, acetato de DL-?-tocoferila,
riboflavina, tiamina mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de
piridoxina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, filoquinona, D-biotina,
colecalciferol, meso-inositol e cianocobalamina), óleo de
crypthecodiniumcohnii , óleo de mortierella alpina , nucleotídeos
(citidina 5-monofosfato, sal dissódico de uridina 5-monofosfato,
adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de guanosina
5-monofosfato), L-carnitina, taurina e regulador de acidez hidróxido
de potássio. *NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE E SOJA Fonte proteica.LATA 400G
MARCA: NAN SL

72

15,01

42,00

3.024,00

Total do Fornecedor:

8.784,00

Pregão Presencial
Nº 128/2019 - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
7 PATY DO ALFERES
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

Processo Adm. (PA): 5310/2019
CNPJ: 31844999000117
31.844.999.0001-17
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RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR
(em Reais R$)
Unid. Quantidade

Descto(%)

Preço Unitário

Total do Item

NUTRIMIX COMERCIAL LTDA
18 . 33059 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO APTAMIL PRO
UNIDADE
EXPERT S.L. - Fórmula infantil isenta de lactose, contendo
vitaminas, minerais e oligoelementos necessários ao bom
desenvolvimento e crescimento. Contém nucleotídeos e lcpufas
ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa) - DHA e ARA.
Indicadopara lactentes menores de 01 ano de idade com
intolerância à lactose.Ingredientes: Xarope de glicose, óleos
vegetais, caseinato, citrato de sódio, citrato de potássio, fosfato de
cálcio, cloreto de magnésio, hidrogeno fosfato de potássio,
carbonato de cálcio, óleo de peixe, cloreto de colina, L-cisteína, vit.
C, taurina, L-triptofano, inositol, sulfato ferroso, vit. E, sulfato de
zinco, uridina, citidina, L-carnitina, adenosina, inosina, niacina,
d-pantotenato de cálcio, guanosina, d-biotina, vit. A, sulfato de
cobre, ácido fólico, sulfato de manganês, vitaminas B2, E, B12,
B1, D, B6, iodeto de potássio, vit. K, selenito de sódio,
emulsificante lecitina de soja. Não contém Glúten.LATA 400G
MARCA: NESTLÉ

72

17,99

45,40

3.268,80

19 . 33060 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO APTAMIL PRO
EXPERT PEPTI - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento
para lactentes e crianças de primeira infância destinada a
necessidades dietoterápicas específicas com proteína láctea
extensamente hidrolisada.LATA 400G MARCA: NESTLÉ

UNIDADE

72

7,94

90,00

6.480,00

20 . 33061 - SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO SUSTAGEM Complemento Alimentar <hifengrande> Ingredientes: Leite
desnatado, sacarose, leite integral, sólidos de xarope de milho,
fosfato de magnésio, ascorbato de sódio, sulfato ferroso, sulfato
de zinco, niacinamida, inositol, iodeto de potássio, acetato de
DL-alfa tocoferol, sulfato de manganês, sulfato cúprico, acetato de
vitamina A, fitometadiona, pantotenato de cálcio, cloridrato de
piridoxina, cloridrato de tiamina, cianocobalamina (vitamina B12),
riboflavina, ácido fólico e biotina. Sabor banana: contém corantes
artificiais tartrazina e amarelo crepúsculo e aroma artificial de
banana. Sabor baunilha: contém aroma artificial de baunilha. Não
contém sacarose. Sabor chocolate: contém cacau, estabilizante
carragena e aroma artificial de baunilha. Sabor morango: contém
estabilizante carragena, aroma natural reforçado de morango,
corantes artificiais eritrosina alumínio laca e eritrosina.LATA
400G</hifengrande> MARCA: NESTLÉ

UNIDADE

72

15,48

39,50

2.844,00

Total do Fornecedor:

12.592,80

Total Geral:

53.607,00

