
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n. 78.125-700, Várzea Grande –MT. 

(65) 3688-8054 e-mail: licitavg05@hotmail.com 

 

 
 

LICITAÇÃO 

PMVG 

 

________ 
 
 

 

ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N. 044/2015 

(PROCESSO N. 327166/2015) 

 

O Município de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial designado pela Portaria n. 

227/2015, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos 

interessados as modificações no edital, obedecendo aos princípios inerentes à 

Administração, a isonomia, a imparcialidade e a competitividade resolve promover as 

seguintes alterações no ANEXO I do Termo de Referência:   

 

ONDE SE LÊ 

 

30 200 LT Formula Infantil em Pó – 

Formula infantil de partida para 

lactantes de 0 a 6 meses, com 

predominância de soro de leite 

(70/30), e caseína, adicionada 

de ARA e BHA (LCPUFAS), 

nucleotídeos, lactose, vitaminas, 

minerais, arginina, lcarnitina, 

taurina, bitartatato, de colina, 

inositol, l-histidina. 

 

Embalagem, lata de 800g 

 

 

 

 

31 150 LT Formula Infantil em Pó – 

Formula infantil de segmento 

para lactantes, a partir de 6 

meses, fonte proteica de soro de 

leite e caseína (40/60) lactose, 

gordura vegetal, adicionada de 

ARA e cultura de lactobacilos e 

bifidus, vitaminas, minerais. 

 

Embalagem, lata de 800g 
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LEIA SE 

30 200 LT LEITE EM PÓ - FÓRMULA 

INFANTIL DE PARTIDA COM 

FERRO PARA LACTENTES- 

Fórmula infantil para lactentes 

de 0 a 6 meses. Ingredientes: 

leite de vaca desnatado, 

maltodextrina, oleína de palma, 

sacarose, óleo de canola, óleo de 

palmiste, óleo de milho, lecitina 

de soja, vitamina C, taurina, 

sulfato ferroso, vitamina E, 

vitamina PP, sulfato de zinco, 

pantotenato de cálcio, vitamina 

A, sulfato de cobre, vitamina B6, 

vitamina B1, vitamina D3, 

vitamina B2, iodeto de potássio, 

ácido fólico, vitamina K1, biotina, 

vitamina B12. Sem glúten. A 

rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de fabricação 

e de validade, lote, informações 

nutricionais e registro no 

Ministério da Saúde. 

 

Embalagem, lata de 400g 

 

 

 

 

31 150 LT LEITE EM PÓ - FÓRMULA 

INFANTIL DE SEGUIMENTO 

COM FERRO PARA 

LACTENTES- Fórmula infantil 

para lactentes de 6 a 12 

meses. Ingredientes: Leite de 

vaca desnatado, sacarose, oleína 

de palma, maltodextrina, óleo de 

 

Embalagem, lata de 400g 
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 Ratificam-se os demais itens do Termo de referencia e cláusulas do Edital. 

  PRORROGADO para dia 09 de Outubro de 2015 às 10h00min. Horario de Brasilia. 

 

 
 

 Várzea Grande-MT, 25 de setembro de 2015. 
 

 

 

                                        

Kathe Maria Kohlhase Martins 

Secretária de Assistência Social 

 

 

Dalciney Fidelis Nogueira 

Pregoeira 

canola, óleo de palmiste, óleo de 

milho, lecitina de soja, vitamina 

C, sulfato ferroso, vitamina PP, 

sulfato de zinco, vitamina E, 

pantotenato de cálcio, vitamina 

A, sulfato de cobre, vitamina B6, 

vitamina B1, vitamina D3, 

vitamina B2, ácido fólico, iodeto 

de potássio, vitamina K1, 

biotina, vitamina B12. Sem 

glúten. OU poderá conter em sua 

composição os seguintes 

ingredientes: leite em pó 

semidesnatado, lactose, 

concentrado protéico de soro de 

leite, maltodextrina, óleo de 

girassol, óleo de canola, óleo de 

palma, óleo de coco. 


