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TERMO DE RETIFICAÇÃO  

Processo de Licitação Nº 34 /2017 

 Pregão N.º 010/2017 

Registro de preços  

 O pregoeiro de Luminárias no uso de suas atribuições que confere a legislação de regência 

torna público RETIFICAÇÃO feita no edital do processo em referência cujo o objeto é a  

contratação de empresa para aquisição de  produtos para DIETA ALIMENTAR sob prescrição 

médica. 

 

O item I do termo de referência passa a vigorar com a seguinte redação: 

1.1- Constitui objeto do presente processo licitatório a  contratação de empresa para aquisição de  

produtos para DIETA ALIMENTAR sob prescrição médica, conforme tabela abaixo: 

 

Item  Qtde Descrição Valor unitário 

médio 

Valor Médio 

total 

1 100 

Nutrição completa e balanceada de 

suplemento alimentar ENSURE em pó lata 

contendo 900 gramas  

R$ 95,90 R$ 9.590,00 

2 1500 

 Isosource nutrição completo para nutrição 

enteral ou oral, hipercalórico lata 1000ML 
R$ 23,02 R$ 34.530,00 

3 180 

Dieta nutrição completa e normocalórica na 

diluição -Bebida à base de proteína isolada de  

soja isenta de sacarose para substituir  leite de 

vaca 

          R$ 5,35 R$ 963,00 

4 50 

Fórmula infantil em pó para lactentes de 0 a 

06 meses, c/ DHA e prebióticos, APTAMIL 1 

lata contendo 800 gramas 

R$ 47,11 R$ 2.355,50 

5 50 

Fórmula infantil em pó para lactentes, c/ 

DHA e ara e prebióticos, APTAMIL 2 lata 

contendo 800 gramas 

         R$ 42,20 R$2.110,00 

6 50 
Fórmula infantil em pó para lactentes, c/ 

DHA e ara e prebióticos, APTAMIL 3 lata 
        R$ 41,67 R$2.083,50 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

Rua Coronel Diniz, nº 172 - Centro – Telefone: (35)3226-1198 / Fax: (35)3226-1328 

CEP: 37.240-000 – Luminárias/MG – www.luminarias.mg.gov.br 
 

 

 

contendo 800 gramas 

7 50 

Fórmula infantil para lactentes com proteínas 

lácteas para uso de 0 a 6 meses MILUPA nº 1 

lata contendo 800 gramas 

R$35,00 R$1.750,00 

8 50 

Fórmula infantil para lactentes com proteínas 

lácteas para uso a partir 6 meses MILUPA nº 

2 lata contendo 800 gramas 

R$28,40 R$1.420,00 

 

II-  VALOR ESTIMADO COTAÇÃO DE MERCADO 

2.1- O valor estimado para a compra dos itens acima especificados é de R$54.802,00 (cinquenta e 

quatro mil, oitocentos e dois reais) 

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do edital que rege este processo licitatório. 

 

 

Glener Lorans da Silva Carvalho   

Pregoeiro Municipal 

 

 

 


