
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 037/2020  
 
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos 
interessados, do PREGAO ELETRONICO 037/2020, que resolve RETIFICAR o edital de 
licitação, de 23 de abril de 2020, conforme segue: Altera a redação do edital: 
Onde lê-se: 

05 

Leite fórmula 
Infantil nº 1, para 
lactentes de 0 a 6 
meses. 

Proteínas do soro de leite, 
leite magro, óleos vegetais 
(palma, colza, coco, girassol) 
e de Mortierella alpina, 
lactose, substâncias minerais 
(citrato de cálcio, citrato de 
potássio, cloreto de 
magnésio, cloreto de 
potássio, cloreto de sódio, 
fosfato de sódio, sulfato 
ferroso, sulfato de zinco, 
sulfato cúprico, selenato de 
sódio, iodeto de potássio, 
sulfato de manganês), óleo 
de peixe, emulsionante 
(lecitina de soja), vitaminas 
(C, E, PP, ácido pantoténico, 
A, B1, B6, D, K, B2, ácido 
fólico, B12, biotina), L 
fenilalanina, cultura de 
bifidobactérias, taurina, L-
histidina, inositol, nucleótidos, 
L-carnitina. 

Lata 
800g 

250 R$ 48,87 R$ 12.217,50 

06 

Leite fórmula 
Infantil nº 2, para 
lactentes de 6 a 9 
meses. 

Lactose, leite parcialmente 
desnatado em pó, óleos 
vegetais (óleo de canola, óleo 
de coco, óleo de girassol, 
óleo de palma), proteína 
concentrada do soro de leite, 
galacto-oligossacarídeos, 
fruto oligossacarídeos, 
maltodextrina, carbonato de 
cálcio, óleo de peixe, 
mortierella alpina, L-
ascorbato de sódio, ácido L-
ascórico, caseinato de cálcio, 
taurina, mio-inositol, sulfato 
ferroso, fosfato de potássio 
dibásico, sulfato de zinco, sal 
dissódico de uridina 5-
monofosfato, citidina 5-
monofosfato, acetato de DL-
alfa tocoferila, DL-alfa 
tocoferol, cloreto de colina, 
adenosina 5-monofosfato, sal 
dissódico de inosina 5-
monofosfato,nicotinamida, 
fosfato de cálcio tribásico, sal 
dissódico de guanosina 5-
monofosfato, gluconato 
cúprico, D-pantotenato de 
cálcio, palmitato 
de ascorbila, acetato de 
retinila, cloridrato de cloreto 

Lata 
800g 

200 R$ 45,63 R$ 9.126,00 



de tiamina, colecalciferol, 
riboflavina, cloridrato de 
piridoxina, iodato de potássio, 
sulfato de manganês, 
ácido N-pteroil-L-glutâmico, 
fitomenadiona, selenito de 
sódio, Dbiotina, 
cianocobalamina, 
antioxidante mistura 
concentrada de tocoferóis e 
emulsificantes mono e 
diglicerídeos de ácidos 
graxos e 
lecitina. 

07 

Leite fórmula 
Infantil nº 3, para 
lactentes a partir 
de10 meses. 

Leite desnatado, lactose, 
maltodextrina, oleína de 
palma, soro de leite, 
galactooligossacarídeo, óleo 
de canola, óleo de girassol, 
frutooligossacarídeo, lecitina 
de soja, sais minerais ( citrato 
de 
cálcio, fosfato de cálcio 
monobásico, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato 
ferroso, sulfato de zinco, 
sulfato de cobre, selenato de 
sódio, iodeto de potássio e 
cloreto de magnésio), 
vitaminas (vitamina 
C, vitamina E, ácido 
pantotênico, niacina, vitamina 
B1, vitamina A, vitamina B6, 
vitamina B2, ácido fólico, 
vitamina K, biotina, vitamina 
D e vitamina B12), óleo de 
peixe, óleo de mortierella 
alpina e 
nucleotídeos. 

Lata 
800g 

120 R$ 53,68 R$ 6.441,60 

08 
Leite fórmula 
infantil sem 
lactose. 

Proteína: no mínimo 98% 
gordura vegetal com caseína 
na composição; Carboidrato: 
100% maltodextrina – 
7,3gr/100 mL; Lipídios: 100%; 
vegetal óleo de canola, 
girassol, coco, palma e 
mortierella alpina – 
3,5gr/100mL; Sódio:17 
mg/100mL; Potássio: 65 
mg/100 ml; Fósforo: 30 
mg/100mL; Relação Ca:p: 1,8 
Ferro: ,8 mg/100mL; 
Osmolaridade: 150 mosm /l; 
Osmolalidade: 170 mosm/kg 
água; Carga de solutos 
renais: 120 mosm/litro; Outros 
nutrientes: L-carnitina, Colina, 
Inositol e Taurina, Vitaminas 
e Minerais. 

Lata 
400g 

250 R$ 56,57 R$ 14.142,50 

Leia-se:   



 
 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes do Edital, Anexos e 

Retificação, a qual consta a nova data de ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas  do dia 

25/05/2020. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 25/05/2020. Para 

todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital com as devidas 

alterações poderá ser obtido através do webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais 

informações através do telefone (0xx46) 3572- 8018; fax (0xx46) 3572-8001 e email: 

licitacaocruzeiro@hotmail.com. Torno público,  

Cruzeiro do Iguaçu – Pr, 08 de maio de 2020.  

 

JOSÉ NILTON DE SOUZA  

 

 
05 

LEITE FÓRMULA 
INFANTIL Nº 1,PARA 
LACTANTES DE 0 A 6 

MESES. 
 

Fórmula infantil a base de proteínas lácteas,em pó ,para 
lactentes no primeiro semestre de vida (0 a 6 meses),com 
70% proteína do soro do leite e 30% caseína,pode ser 
adicionada de DHA e ARA,nucleotídeos e pro 
bióticos(GOS/FOS).Apresentação do produto deve 
obedecer a legislação vigente.A data  de validade deverá 
constar na embalagem primária e secundária .Os produtos 
deverão ter pelo menos 6 meses de validade a partir da 
data de recebimento dos mesmos. 

 
06 

LEITE FÓRMULA 
INFANTIL Nº 2,PARA 
LACTANTES DE 6 A 9 

MESES. 
 

Fórmula infantil a base de proteínas lácteas,em pó ,para 
lactentes no segundo semestre de vida (a partir de 6 
meses),com 70% proteína do soro do leite e 30% 
caseína,pode ser adicionada de DHA e ARA,nucleotídeos e 
pro bióticos(GOS/FOS).Apresentação do produto deve 
obedecer a legislação vigente.A data  de validade deverá 
constar na embalagem primária e secundária .Os produtos 
deverão ter pelo menos 6 meses de validade a partir da 
data de recebimento dos mesmos. 

 
07 

LEITE FÓRMULA 
INFANTIL Nº 3,PARA 

LACTANTES A PARTIR DE 
10 MESES. 

 

Fórmula infantil a base de proteínas lácteas,em pó ,para 
lactentes (a partir de 10 meses),com 70% proteína do soro 
do leite e 30% caseína,pode ser adicionada de DHA e 
ARA,nucleotídeos e pro bióticos(GOS/FOS).Apresentação 
do produto deve obedecer a legislação vigente.A data  de 
validade deverá constar na embalagem primária e 
secundária .Os produtos deverão ter pelo menos 6 meses 
de validade a partir da data de recebimento dos mesmos. 

 
08 

LEITE FÓRMULA 
INFANTIL SEM LACTOSE 
 

Fórmula infantil em pó,isenta de lactose,com óleos 
vegetais,maltodextrina,DHA e ARA,vitaminas minerais e 
oligoelementos.Sem sabor e sem lactose.Apresentação do 
produto deve obedecer a legislação vigente.A data de 
validade deverá constar na embalagem primária e 
secundária.Os produtos deverão ter pelo menos 6 meses 
de validade a partir da data de recebimento dos mesmos. 


