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Ref. Pregão Presencial Nº 091/2018  
 
 

O Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 467/2018, torna público para 
conhecimento dos interessados que houve correção no edital supramencionado, como 
segue: 

No Edital, em seu Anexo I – Termo de Referência: 

a) No item 10, Onde se lê: 40409-DIETA ENTERAL LIQUIDA sistema semi-aberto e 
normoproteica  isenta de lactose e sacarose  sabor baunilha  embalagem original do 
fabricante  com identificação do produto  marca do fabricante  prazo de validade supe-
rior a 6 meses  numero de lote e registro na ANVISA. Embalagem com 800 g. 

-Leia sê: 40409-DIETA ENTERAL LIQUIDA sistema semi-aberto e normoproteica  i-
senta de lactose e sacarose  sabor baunilha  embalagem original do fabricante  com 
identificação do produto  marca do fabricante  prazo de validade superior a 6 meses  
numero de lote e registro na ANVISA. Embalagem de 1 (um) litro. 

b) No item 18 Onde se Le: 44178-FORMULA INFANTIL 100  MALTODEXTRINA e 
100  gordura vegetal  lata com 400g s destinada a necessidades dietoterápicas especi-
ficas  com restrição de lactose e a base de aminoácidos livres  100  aminoácidos livres 
, 100% maltodextrina e 100% gordura vegetal. Lata com 400g 

- Leia sê: 44178-FORMULA INFANTIL 100  MALTODEXTRINA e 100  gordura vegetal  
lata com 400g s destinada a necessidades dietoterápicas especificas  com restrição de 
lactose e a base de aminoácidos livres  100  aminoácidos livres, no mínimo 95% Malto-
dextrina e 100% gordura vegetal. Lata com 400g .   

c) No item 19 Onde se lê: 48907-FORMULA INFANTIL 380 G DE SOJA  produto isen-
to de glúten  lata com 380g taminas a  c e d  composto por leite integral  maltodextrina  
soro de leite  enzima lactase  vitaminas a  d e c  ferro e zinco alem de lecitina de soja. 
Produto isento de glúten. Lata com 380g. 

- Leia sê: 48907-FORMULA INFANTIL 380 G produto isento de glúten  lata com 380g 
taminas a  c e d  composto por leite integral  maltodextrina  soro de leite  enzima lacta-
se  vitaminas a  d e c  ferro e zinco alem de lecitina de soja. Produto isento de glúten. 
Lata com 380g. 

d) No item 24 Onde se lê: 5158-FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITACAO       
formula infantil anti regurgitação  espessada com amido pré gelatinizado  para lactentes 
de 0 a 12 meses que apresentem regurgitação e ou refluxo gastro esofágico  lata com 
400g 

- Leia sê: 5158-FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITACAO fórmula infantil anti re-
gurgitação  espessada com qualquer tipo amido ou goma  para lactentes de 0 a 12 me-
ses que apresentem regurgitação e ou refluxo gastro esofágico  lata com 400g . 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT 

Comissão Permanente de Licitações 
 

 e) No item 27 Onde se lê: 48905-FORMULA INFANTIL DE PARTIDA  formula infantil 
de partida   contendo 100  de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada  com 
95  de gordura vegetal  4  de gordura láctea  1  de óleo de peixe  fonte de carboidrato  : 
100% lactose. contém dha e ara e nucleotídeos. produto isento de glúten. Lata com 
800 g 

- Leia sê: 48905-FORMULA INFANTIL DE PARTIDA  Fórmula infantil de partida  (0 a 
6meses) contendo 100% de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada, com 
predominância de gordura vegetal em relação gordura láctea, contendo óleo de peixe. 
Fonte de Carboidratos: 100% lactose. Contém dha, ara e nucleotídeos. Produto isento 
de glúten. Lata com 800g. 

A correção do edital encontra-se a disposição dos interessados na Comissão de Licita-
ção, sito à Rua Maringá, 444 Centro Primavera do Leste – MT ou através do site 
www.primaveradoleste.mt.gov.br no ícone “CIDADÃO – Editais e Licitações”. As de-
mais cláusulas e Anexos permanecem inalterados. Pela natureza da alteração interferir 
na confecção das propostas dos licitantes a data de abertura foi alterada para o dia 26 
de setembro de 2018 às 13:30, o local permanece inalterado. 

 

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018. 
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