
Pesquisa realizada enlre 27106/2019 15:07:57 e27106/2019 1 5:1 5:20

Êelêtório gerádo no dia 27/06/2019 16:I8:42 (lP: 138.?55.14S.70)

Em conformidade com a lnstrução Normativa No 5 de 27 de Junho de 20,l4, os preços constantes nesse relâtório atendem

ao lnc. I An. 20, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §20 do Art. 20, (o resultado da

pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como lnc. ll e lll do Art. 20.

ITE M

'r) LETTE EM PÓ MODTFTCADO 80OG PARA FAIXA rÍÁRlA DE 0 A I2 N,lESES

Xerre eu pó uoorrrcaoo 4ooc pARA r\,iENoBES DE r aNo

3) tErrE EM Pó MoDrFrcADo 4ooc

4) LErÍÉ EM pó LATA c/ BoGtNDtcADo A pABTtR DE 0 A 6 MESES

QUaNTTDADE uNtrÁBto

230 Latas 69,00

830 Latas 145,01

260 Latas 103,00

260 Latas 37,90

valoí clobsl:

TOTAL

B$15.870,00

Rsr20.35&30

Rs26.780,00

n$9.85400

Rs172.862,30
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Detalhamento dos ltens

D

oo Fls

O,.ntidade

2VLatas

Descrição

speciÍicação : Leite em Pó Modificado 80og pâía fâixa êtária de 0 a l2 meses - Fórmula lnfantil de 8009 para lactentes e de

seguimeôto para lactentes á base de soja. Com DHA e ARA. Não contém leite ou produtos lácteos. Não contém glúten. O

produto é uma fórmula que busca substituir de forma parcialou totaldo leite materno, sendo indicado para lactentes de 0 a l2
meses, que são intolerantes á lactose ou outros componentes do leite em geral. lngÍedientes: Maltodextíina, pÍoteÍna isolada de

sojâ, oleína de palma, óleo de soja, óleo de coco, mineíais (fosfato de cálcio, citrato de cálcio, cloreto de sódio, sulfato de

magnésio dibásico. citrato de potássio, cloreto de sódio, sulfato de zinco, sulfato feÍroso, sulfato de cobre e iodeto de potássio),

óleo de cártamo, vitaminas (L-ascorbato de sódio, cloreto de colina, acetato de OL tocoÍerila, nicotinamida, D-pantotenato de

cálcio, riboflavlna, âcetato de retinila, cloridrato de prÍidoxinâ, tiamina mononitrato, ácido N-pteÍoil L-g|u1âmico, filoquinona, D

biotinâ, colecalciferol e cianocobalamina, L-metionina, óleo de cryspihecodinium cohnii, mortierella, alpina, óleo de girassol,

lecitina de soia, taúrina, L-carnitina e requlador de acidez hidróxido de potássio. NAN SoY OU SllvlLAB

PÍeço Site de DomÍnio Amplo I

Site: Lojas Americanas (httpl//www.americanas.com.brl)

Produto: Leite Em Pó Nan Soy Com 800 Gramas

Descrição: Anexo l

Data/Hora lnclusão: 27106/201916:17:37

CNPJ; 000.776.57410006-60

TeleÍone: 4003-'1000

ObseÍvação

R s 69,00

1114

Relatório de Cotação: LEITES ESPECIAL COTAÇAO No 20-i90627001

IIErn 
.1: 

LFITE EN,4 PÓ MODIFICADO SOOG PARA FAIXA ETÁRIA DE O A I2 IV1ESES Rs69,00

f



Url: https://www.êmericanas.com.brlproduto/l 06981 Bg

Ouantidade

830 Latês

Descrição

pecificaQão : Leite em Pó Modificãdo 4OOg para menores de I ano - Fórmulâ de 4009 semielementar e hipoaleígênica, á basê

de píote{na hidrolisada, isento de tactose, galactose. sacâÍose, frutose e glúten. Fâira etáriar desde o nascimento. lngredientes:

xarope de glicose, proteínâ extensamente hidíolisêda de soro de leite, triglicerÍdeos de cadeiâ média, óleos vegetâis (colza,

girassol, palma), fosfâto tricálcico, fosfato dihidrogênio dê potássio, cloreto de potássio, caíbonato de cálcio, óleo de p€ixe, óleo

de mortierella âlpinâ, cloreto decolina, L-ácido âscórbico, cloreto dê sódio, cloreto de magnésio, taurina, micinositol, sulfêto

feííoso, DL-âlfa-tocoferol, sulfâto de zinco, L-carnitina. nucleotídeos (sal dissódico de úridina. 5-monofosíato, citidina 5-

monofosfato adenosina s;monofosfato, jnosina. Smonofosfato, guanosina s-monofosfato). nicotinâmida, D-pantotenato de

cálcio, Dbiotina, sulfâto cúprico, ácido N-ptêroiElutâmico. sulíato de mânqanês, retinil palmitato, riboflavina, ciânocobalamina,

cloridrato de cloreto de tiamina, colecalciferol. cloÍidrato de piridoxina, iodeto de potássio, fitomenadionâ, selenito de sódio.

emulsificante mono e digliceídeos de ácidos graxos. Contém dêrivados de peixe e de lêite. PREGOMIN PEPTIOU Slt,'llLAR.

Prego Site de DomÍnio AmPlo I

Site: Loias Americanas (http://www.âmericanas.com br/)

Produto; Pregomin Pepti 4009 oanone

Descrigão: Anexo 2

Data/Hora lnclusão: 27106/2019 I 6i06i25

CNPJ: 000.776.574/0006-60

TeleÍone: 4003-1000

UÍl: https://www.americanas.com.bÍlproduto/'10691 405

R§ 1 45,01

Quantidade

260 Latas

DescÍição

Especificação : Leite em pó Modificado 4OOg para menoÍes de I ano'Fórmula de 4O0g hipoalergênica á base de proteÍna do

soío do leite extensamente hidíolisada (85% de peptídeos e 15% de aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidos

graxos de cadeia longa - LCPUFAS (DHA- Docosahexaenoico e ARA Araqujdônico) e nucleotídeos. lsento de §acârose, frutose e

glúten. lngredientes: Proteína hidíolisada do soío de leite, maltodextrina, óleos vegetais (palma, cânola, coco, giíassol),

galactooligossacarídeos (GOS), frutooligossacarídeos (FOS), fosfato tricálcico, cloreto dê potássio, óleo de peixe, cloreto de

magnésio, citrato trissódico, óleo de Mortierella alpina, carbonato de cálcio, vitamina C, cloreto de colina, taurina, sulfato ferroso,

inositol, sulfato dezinco, nucleotÍdeoS (u íidina, citidina, adenosina, inosina, guanosina), vitamina E, L-camitinA, niêcina, d-

pantotenato de cálcio, d-biotina, sulfato de cobre, ácido Íólico, vitaminas A, Bl2, Bl,82, D, 86, sulfato de manganês, iodeto de

potássio, vitamina K, selenito de sódio. emulsificantes ésteres deácido cítrico e mono e digliceÍídeos. NÃO CONTEM GLÚÍEN.

APTAMIL PEPÍI OU SIMILAR.

PreÇo Site de DomÍnio Amplo I

Site: Lojas Americanas (http://www americanâs com.brl)

Produto: Leite Em Pó Aptamil Pepti com 400 Gramas

Descrição: Anexo 3

Dâta/Hora lnclusão: 27106/20.] 9 l 5:54:30

CNPJ: 000.776.5741000660

Telefone: 4003-1000

LJ rl : httpsl//www.americanas.com.bÍ/produto/1 069,] 363

o bservação

Rs103,00

2114

IICn] 2: I II IE FI\,4 PÓ MODITICAI)O 4OOG PARA I\,4I:NOHFS I)t ] ANO PS l4r.al

IIEM 3] LTITE ET,4 PÓ MODIFICADO 4OOG Rs103.00

{

IICM 4] I EITE EM PÓ LATA C/ 8OO-INDICADO A PARTIB DE O A 6 I\'1ESES Rs37,90



Quantidade

260 Lâtâs

Descriçâo

Especiícação:LêitêemPólátac/800-indicadoâpârtirde0a6mesesdevida-FórmulainfântilpâíâlactentesdeOa6meses
de idade com prebiótrcos.lngredientês:Maltodextrina,leite devaca desnatado (Íonte proteicâ), olêína de palma, óleo de palmiste,

óleo de canola, óleo de milho, lecitinâ de soja, vitaminas (vitaminâ C, tâurinâ, vitamina E, Vitamina PP, pantotenêto de cálcio,

vitarninâ A, vitamina 86, vitamina Bl. vitamina 03, vitamina 82, ácido fólico. vitaminâ Kl, biotina, vitamina B'l2), mineraas (sulfato

fer.oso, sulfâto de zinco, sulfato e cobre. iodeto de potássio). Não Contém glútên. NESTOGENo I OU SltúlLAR.

PÍeço Site de Domínio Amplo 1

Site: Lojas Americanas (httpi//www.americanas.com.brl)

Produto: Leite Em Pó Nestogeno 1 8009 - Nestlé - Nutrição lnÍântil -

Descrição: Anexo 4

DEta/HoÍa lnclusão: 27106/20]9 'l 5:45:40

CNPJ: 000.776.57410006-60

Telefone: 4003-l000

U rl : https://www.êmericânas.com.brlpíoduto/537751 09

Observação

Rs37,90

3114

J-.



Anexo í

tem tuuudo, pode procurar t) q
ã empÍesas peça seu cârtão aftesanato do Ami peguô na loja venda com a gent

mencanas.com

A mundo outlel ã ofeÍta do di

T

-âom

O consülte as condiçôr

compÍe por departamento celulares bêleza & perfun móveis brinquedos informática êletÍodomésticc utilidadêsd(

igina inicial > âlimentos e bêbidas > alim€ntos > alimentação iníaôtit > têil€s € vitaminas

ê

Cor: BÍanco

Escolha umâ loja abaixo e compre

Drogôria São Paulo
R$ 62,10
Frete: -

Droqaria Lecer
RS 62.í0
Êrete: -

Sk Drogaria &
Druggtoro
R$ 61,83
FrEte:

ê

Rr,

R$ 69,00 no bolêto bancário

R$ 62,í0 no cartão de crédito êm até 1x dê
R$ 62,10 s/ juros

R$ 62,10 em 1x no cartão Americanas.com (10%
de desconto) ou R§ 69,00 em até 6x de R$ 1't,50
s/ juros

formas de oarcelâmento

vendido e entregue por DrogaÍia São Paulo

RS€$PS (10% dê desconto)

R$ 62,10
6m '1x no cartâo

0 RS 69,00 em até 6x de R$ 11,50 s/ turos com Ame
e receba R$ 3,45 (59/o de vottal lO

Fr!

(

)
a Éste produto é vêndido por uma loja parceira

AAmericanas.com garante sua compra, do
pedido á entrega.

Calcular frete e
prazo ok

aproveite e veja também

(

'4ÍlNAN
6

veeem!-t^\
i .,'.i. cupons de até B$ 200

@:1":i:x,,""::"*"

43'

Leite Em Pó Nan Soy Com 800 Gramas

I

ET
o""ãl-**



Anexo í

os mais vendidos da categoria

informações do produto

Nan Soy É Uma FóÍmutâ lnÍantil Espêciat, Segurançâ Na SubstituiÉo Da Proteína Animal. 1OO ProteÍna lsolada De Soja. lndicado Nos Casos De Alergia À

pro. '.a Do Leite De Vaca. lndicado A Partir 06 ires€s De Vida, Sem Compíometimento Do lrato Gastrintestinal. Reconstitulção: 01 Medida Rasa De Pó

(4,§íPara Cadâ 3oml De Agua Previamente Fervida.

ficha técnica

RubÍica

() Fls
o

Código

Código de barras

avalraçoes
g*;fg"í{ *

avaliar produto

os mais vendidos

os principais produtos da categoria

10698189

50000298723

Seja o primeiro a avaliar

denunciar anúncio

produtos patrocinados



cartão
ameri€nas.com

Anexo í

ame lista de
casamento

anuncie marketplacratendimento canal de
vendas digital

amencanas.cor mais informaçóes v
f@Y

B2W - Companhia Oigilal/ CNPJ: 00.776.5741000ô-60 / hscriçáo Esladual: 492.513.71A.111 I Endetàço Ruâ Sacaduía Cabral, 102 - Rio de Jâneko, RJ - 20081-9021

âtêndimênto.ecom@âmoricânâs,com

mapa do Sile trabalhe na amedcanas.com



Anexo 2

lem Iuuudo, pode procura[ i) q
ã empresas peça seu cartão artesanato do Ami pegue na loja venda com a gent

veeem!cupons de até R$ 200

mmencanas.com

outlel ã ofêrta do dia

I
x -.^\

^\
0

O coosllte as condço

mundo

olá. faça seu logan

lgina inicial > alimentos e bebidas > alimêntos > lêil€ êm pó

cêlularês belêza & peÍfun móvêis

,:. :, tl

Cor: Branco

Escolha uma loja abaixo e compre

Pregomin Pepti 4009 Danone

brinquedos informática êletrodomésticc utilidâdesdr

OE

a

Rubrica

çgmpre pqr deparlamênto

OrogaÍia São Paulo
(!) ns tls,ot vendido e entregue por Droqâria São Paulo

o

,&

Frete: -

FPN Pharma
Rs 124.90
Frete: -

Drogarias Pacheco
R$ t39,00
FrEte -

R$ 145,01
2x de RS 72,50 s/ juros

R$ 145,0í em até 12x de R$ 12,08 s/
Ame e rêceba R$ 7,26 (5% de volla)

:)

iuros com
ô

R9 í30,50 em 1x no cartáo de crédito (10% de
desconto)

R$ 130,50 em 'lx no cartáo Ameacanas.com
('10% de desconto)ou R§ í45,0í em até 12x de
R$ 12,08 s/ juros

Íormas do oarcelamento

Este produto é vendido por uma lojâ parceira
AAmericanas.com garante sua compra, do
pêdido à entrêga.

Calcular frete e
ptazo ok

aproveite e veja também

(

produtos patrocinados

Ei
0
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Anexo 2

o Fl!
'-JJ

bÍica

os mais vendidos da categoria

(@ @

informações do produto

Pregomin Pepti, É Uma Dieta (Leite) Semi-Elementar E Hipoalergênica, A Basê De Proteína Extensamente Hidrolisada De Soro Dê
Leite.lndicações:Aimentação De Lactentes E Crianças Que Apresentem Alergia À Proteína Do Leite De Vaca E / Ou Soja, Distúrbios Absortivos Ou
OutÍas CondiÉes ClÍnicas Que Requerem Uma Terapia Nutricional Com Dieta Ou Fórmula Semi-EIementaÍ E Hipoalergênica. lsento De Lactose,
Galacloss. Sacarose, F.utosê E Glúten.

ficha técnica

Código 10691405

8712400801546

denunciar anúncio

al'_'iações

Seja o primeiro a avaliar

avaliar produto

produtos populares na categoria

(

( @t @t

Código de barras

guem viu este produto, acabou comprando



âtendimento

Anexo 2

canal de
vendas

cartão
americanas.com

lista de
casamento

ame

digital

/§,
hubrica

anuncie marketplac,

ameflcanas.cor mais informaçôês v
f@Y

B2W - Companhaa Digifal/ CNPJ: 00.776.57410006-60 / lnscriçâo Estaduali 492.513.778.117 lÉnd€íoço Rua Sacadura Cabíâ|, 102 - Rio de Jan€iro, RJ - 20081-902 /
atendimenlo.acom@americanas.com

tÍabalhê nâ americanas.com



Anexo 3

tem tuuudo, pode procurar :) q
ã emprêsas peça seu caítão artesanato do Ami pegue na loja vênda com a gent

veêem!cupons de até R$ 200

mmencanas.com

outlel ã oÍerta do dE mundo

x
-^Ôt .n\

0

Oconsulte as cüd4o

compr€ por deparlam6nto celulares beleza & peíun móveis

igina inicial > alimonto§ 6 bebidas ) alim6nlos > alimentaçáo inÍâfltil > lêitês e vitaminas

brinquedos informática eletrodomésticc utilidadesdr

PeptiCom 400 ASLeite Em Pó Aptamil
iar,Li 1!r!:3ô3) -. -r

Escolha uma loja abaixo e compre

Drogarla São Paulo
R$ 92,70
Frete: -

FPN PhaÍmã

R$ 76,41
Frele: '

Droga.iaa Pachoco
R$ 92,70
FrEte. -

Calculâr frete e
ptazo

s q".

vendido a entrêguê por

R$+O+Bo (10% de desconto)

R$ 92,70

D§

^ R3'103.00 em atê 10x de R$ '10,30 s/ juros com
V Ame e receba R$ 5,15 (5% de vo tat O

@ n$ roo,oo no boleto bancário

em lx no cartão

R$ 103,00 no caÍtão de cródito om ató 2x de
R$ 51,50 s/ juros

Rt 92,70 em 1x no caíão AmeÍicanas.com (10%
de desconto) ou R$ '103,00 em até 10x de
R$ 10,30 s/ juros

formas de oarcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceiÍa
AAmericanas.com garante sua compra, do
pedido à 6ntrega.

E(
=
ftt

)

ok

aproveite e veja também

produtos patrocinados

\

@:1";i:r,,:::"*'

@t

Pepti . ,:.,; ',..
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Anexo 3

os principais produtos da categoria

@

informações do produto

Aptamit pepti É Uma FóÍmula lnfantil Hipoalergênica À Base De Proteína Do Soro Do Leite Extensamente Hidrolisada (80 A 90 PeptÍdeo§ E '10 A 20 De

Aminoâcidos Livres), Com Adição De PÍebióticos, Ácidos Graxos De Cadeia Longa - LcpuÍas ( Dha ?Docosahexaenóico E Ara ? Araquidônico) E

Nucleotídeos. lsonto De Sacaross, Frutosê E Glút€n. lndicaçôes: Alimentação De Lactentês, Desdê O Nascimonto, E Crianças Oue Apressnt€m Alêrgia À

PÍoteína Do Leite De Vaca gou De Soja, Sem Quadros Oe Diárreia.

fieha técnica

Rubrica

Fls

Código

Código de barras

avaliações
5.0*****rrr

avaliaçôes mais recentes v

Elogio

f*'*4*

10691363

8712400806510

dos clientes recomendam este produto

't2104!2014

dênunciaÍ anúncio

esta avaliação foi útil'

r

Bom produto- Poderia ser mais baíato. Fui obrigado pelo site a encheÍ linguiça aqui. Nâo queria escrever, mas fui

obrigado! lnsatisfeito com esta proposta.

Leonardo

os mais vendidos

(

F@



Anexo 3
campeões de vendas

(

canal de ame

digital casamentovendas
cartão
americanas.com

anuncie marketplac,

amencanas.cor mais informaçõês v
f@v

B2W - Companhía Digital/ CNPJ: 00.776.57410006-60 / lnscriÉo Estâdual: 492.513.779.117 I Endsreço Rua Sacáduía Cabíâ|, '102 - Rio d€ Jan6iro, RJ - 2008'l-902 /
atôndimenlo.acom@americanas.com

mapa do sito lrâbâlhe na americânas.com



Anexo 4

tem tuuudo. pode procurar :) q
E empresas peça seu carlão arlesanâto do Ami pegue na loja venda com a gent

veeeml

mencanas.com

ã oÍêrtâ do dioútletã mundo

4_,__l

-êo
IIID

Oconsulle as condiçõ

compre por departamênto celulares beleza & Peíun móvas brinquedos informáticâ eletrodomésticc utilidadesd(

igioâ inicial > alimêntos e b€bidas > alim€ntos ) leilê em pó

Leite Em Pó Nestogeno 1 8009 - Nestlé -
Nutrição lnfantil -

vond id o por lgiA-llcll-.i§jêDg
e entreguê por Amsricanas.com
R&3+B€ (10% de desconto)

R$ 34,11
em 1x no cartão

oe Frs
o

a R$ 37,90 em atá 3x de R$ 12,63 í juÍos com Ame e recôba R$ 1,90 (57o de
V votta) lD

E[g R$ 37,90 no boleto bancário

fl n$ sl,tt no cartão de crédito em até 1x de R$ 34,11 §/juros

r--a R$ 34.1í em 1x no cartào Americanâs.com (10% de desconh) ou R$ 37,90
1L,lí gÍn aqi 3x 6s p$ 12,63 s/juros

formas de oarc6lamento
ÉIhc{
tü B

quem viu este produto, viu também

produtos patrocinados

Calcular fÍete e prazo

)
Este píoduto é vendido por uma loia parceira.
AAmericanas,com garante sua compra, do pedido à entrega

_-l

ok

@ @

ú.,,*d!ÉúÚCIlc

1,

aproveite e veja também

x I f1i,1, cupons de até R$ 200

@:,i'J::il::"*'
^\o

r
T

SOOg

oA6
MESES



Anexo 4

informações do produto

Lêitê Em Pó Nestogeno 1 8009 - Nestlé - Nuhição lnfantil-

ficha técnica

Código

Código de barras

avaliações

avaliar produto

os mais vendidos

quem viu este produto, acabou comprando

(

Seja o primeiro a avaliar

denunciar anúncio

anuncie marketplacr

o f@3!!]@,.cor

cârtão
americanas.com

ame

digital

mais inÍormaçóes ..,

lista de
casamento

B2w ' companhiâ oigilal/ cNPJr 00.26.574/0006-60 / lnscrição Estaduâl: 492.513.178.117 I Endercço Rua sacâdlra CabfâI. í02. Rio de Janoiro. RJ .2oo}1-go2 t
alendim€nlo.acom@âmêricônas.com

mapa do sil€ - t€bâlhe na âmeajcânas,com

oFh

Rubrica

Y

53775109

null

atendimento canal de
vendas
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