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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

ERRATA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2014 
OBJETO: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E LEITES 

ESPECIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. 

 

Fica retificado o edital nos seguintes termos: 

Onde se lê:  ANEXO I – TERMO DE REFÊRENCIA  

 
12 NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, Ingredientes: Maltodextrina, xarope de 

milho, proteína do soro do leite, sacarose, caseínato de potássio obtido do leite 

de vaca, óleo de canola de baixo teor erúcido, triglicerídeos de cadeia média, 

óleo de milho, lecitina de soja, fosfato de sódio, fosfato de potássio, vitaminas ( 

A, D, E, K, C, B1, B2, B6, ácido fólico, ácido pantotênico, B12, tiamina e 

taurina), cloreto de magnésio, carbonato de cálcio, bitatarato de colina, cloreto 

de sódio, minerais (manganês, ferro, cobre, zinco, selênio, cromo, molibdênio e 

iodo), L-carnitina, acidulante ácido ditrico e aromatizante, NÃO CONTÉM 

GLÚTEN. LATA CONTENDO NO MÍNIMO 400 GRAMAS. É uma dieta 

nutricionalmente completa e balanceada, isenta de glúten e lactose, com 

proteína de alta qualidade, para uso via oral ou enteral. É a solução nutricional 

ideal para pacientes com trato gastrointestinal funcionante, com necessidades 

nutricionais especiais. Indicado para manutenção e recuperação da saúde, bem-

estar e um adequado estado nutricional. 

Unidade 480,00 

 

Leia-se:  

ANEXO I – TERMO DE REFÊRENCIA  

 
12 NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, Ingredientes: Maltodextrina, xarope de 

milho, proteína do soro do leite, sacarose, caseínato de potássio obtido do leite 

de vaca, óleo de canola de baixo teor erúcido, triglicerídeos de cadeia média, 

óleo de milho, lecitina de soja, fosfato de sódio, fosfato de potássio, vitaminas ( 

A, D, E, K, C, B1, B2, B6, ácido fólico, ácido pantotênico, B12, tiamina e 

taurina), cloreto de magnésio, carbonato de cálcio, bitatarato de colina, cloreto 

de sódio, minerais (manganês, ferro, cobre, zinco, selênio, cromo, molibdênio e 

iodo), L-carnitina, acidulante ácido ditrico e aromatizante, NÃO CONTÉM 

GLÚTEN. LATA CONTENDO NO MÍNIMO 350 GRAMAS. É uma dieta 

nutricionalmente completa e balanceada, isenta de glúten e lactose, com 

proteína de alta qualidade, para uso via oral ou enteral. É a solução nutricional 

ideal para pacientes com trato gastrointestinal funcionante, com necessidades 

nutricionais especiais. Indicado para manutenção e recuperação da saúde, bem-

estar e um adequado estado nutricional. 

Unidade 480,00 

 

Fica mantida a data de abertura para 18 /07/2014 as 09:00 hs no mesmo local descrito no edital.  

   

A presente errata está disponível no site: www.piranguinho.mg.gov.br. Informações através do 

email: licitacaopiranguinho@yahoo.com.br ou através dos seguintes telefones/ fax: (35) 3644-1222 

 

Piranguinho, 15 de julho de 2014. 

 

 

Luciana Cristina Ribeiro 

Presidente da CPL 

 Port. 25/2014 
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