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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO 
Processo: Dispensa de Licitação nº 120/2022 

  
 OBJETO – Aquisição de Dietas Especiais para as pacientes Lethicia Vitoria do Rosário e Lauany 
Ricardi Casol de Jesus, que apresentam necessidades dietéticas aumentadas em virtude de patologias 
específicas (doença cardíaca congênita, laringomalácia e desnutrição), em atendimento às Ações Civis 
Públicas nº 0002552-27.2021.8.16.0083 e 0007521-22.2020.8.16.0083. 
 

Passado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do procedimento licitatório em 
epigrafe e adjudicação do objeto a: POLO REPRESENTACOES LTDA e CLAUDETE DOS SANTOS 
POSSAMAI & CIA LTDA - ME 

 
FORNECEDOR: POLO REPRESENTACOES LTDA 

Item 
nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

1 83781 APTANUTRI PROFUTURA 3  - Lata de 800 gramas, 
Leite em pó parcialmente  desnatado*, proteína do soro 
do leite*, lactose, óleos vegetais (óleo de canola, óleo de 
palma, óleo de girassol, óleo de girassol alto oleico), 
fibras alimentares (galacto-oligossacarídeos, 
fruto-oligossacarídeos), maltodextrina, fosfolipidios do 
ovo, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de 
Mortierella alpina, ácido L-ascórbico, citrato de potássio, 
taurina, sulfato ferroso, fosfato de cálcio dibásico, 
mio-inositol, sulfato de zinco, cloreto de colina, acetato 
de DL-alfa tocoferila, citidina 5-monofosfato, sal 
dissódico de uridina 5-monofosfato, adenosina 
5-monofosfato, inosina 5-monofosfato, nicotinamida, 
D-pantotenato de cálcio, palmitato de retinila, sal 
dissódico de guanosina 5-monofosfato, gluconato 
cúprico, DL-alfa-tocoferol, cloridrato de piridoxina, 
cloridrato de cloreto de tiamina, riboflavina, sulfato de 
manganês, ácido N-pteroil-L-glutárnico, iodato de 
potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, colecalciferol, 
D-biotina e cianocobalamina. CONTEM LACTOSE. 
NAO CONTEM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM 
LEITE E DERIVADOS DE LEITE, DE PEIXE E DE OVO. 
PODE CONTER SOJA. *Fonte Proteica   

72 LATA 61,00 

 
FORNECEDOR: CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA - ME 

Item 
nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

2 83782 INFATRINI - Lata 400 g - Ingredientes: óleos vegetais 
(óleos de palma, canola, coco e girassol), maltodextrina, 
soro de leite desmineralizado, leite em pó desnatado, 
galacto-oligossacarídeos (GOS), concentrado protéico de 
soro de leite,  fruto-oligossacarídeos (FOS), carbonato 
de cálcio, fosfato de cálcio tribásico, citrato trissódico, 
óleo de Mortierella alpina, citrato tripotássico, óleo de 

36 LATA 135,00 
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peixe, inositol, cloreto de potássio,  L-ascorbato de 
sódio, caseinato, cloreto de colina, citrato de magnésio, 
taurina, nucleotídeos (citidina 5-monofosfato, adenosina 
5-monofosfato, sal dissódico de uridina 5-monofosfato, 
inosina 5-monofosfato e guanosina 5-monofosfato), 
hidrogênio fosfato dipotássico, sulfato ferroso, sulfato de 
zinco, nicotinamida. D-pantotenato de cálcio, sulfato 
cúprico, D-biotina,  cloridrato de cloreto de tiamina, 
palmitato de retinila, acetato de DL-a-tocoferila, 
DL-a-tocoferol, sulfato de manganês (II), ácido 
N-pteroil-L-glutâmico, betacaroteno,  cianocobalamina, 
colecalciferol, cloridrato de piridoxina, riboflavina, 
iodeto de potássio,  fitomenadiona, selenito de sódio, 
emulsificantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. ALÉRGICOS:  CONTÊM DERIVADOS DE 
LEITE, DE PEIXE E DE SOJA.    

                        
                                  Francisco Beltrão, 15 de setembro de 2022.  

 
 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


