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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2022  

PROCESSO Nº 822/2022 - EDITAL 

 

 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, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: POLO REPRESENTACOES LTDA 

CNPJ: 14.313.995/0001-55 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total 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 4.392,00 

 

 

FORNECEDOR: CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA - ME 

CNPJ: 11.327.892/0001-56 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total 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 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), 

36 LATA 135,00 4.860,00 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103 Página 2 

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.    

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 120/2022: R$ 9.252,00 (nove mil, duzentos e cinquenta e 

dois reais). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea IV, da Lei nº 8.666/93. 

 

A aquisição dessas dietas tem como objetivo atender as solicitações judiciais de pacientes residentes em 

Francisco Beltrão/PR, dos processos 0002552-27.2021.8.16.0083 e 0007521-22.2020.8.16.0083 Classe Processual 

Ação Civil Pública Infância e Juventude cujo polo passivo é o município de Francisco Beltrão - PR.  

           

Essas dietas são de suma importância para indivíduos que apresentam necessidades dietéticas aumentadas em 

virtude de patologias especificas, tais como: casos de síndromes, erros inatos do metabolismo, distúrbios 

neurológicos ou degenerativos, alterações gastrointestinais e esofágicas, doença cardíaca congênita, Síndrome 

do intestino curto, Câncer de cabeça e pescoço que cursem com disfagia; Desnutrição e/ou risco nutricional 

grave; 

 

Informamos que as fórmulas solicitadas não fazem parte do rol das dietas do protocolo municipal. As mesmas 

serão incluídas no próximo processo licitatório.  

 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para tais usamos como 

parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO. Os orçamentos 

podem ser conferidos em anexo ao Termo de Referência. 

 

                            Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6540 08.006 10.303.1001.2.055 3.3.90.32.99.01 000 

 

 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação 

são vinculados a receita E.C. 29/00. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação das empresas:  

 

1 - POLO REPRESENTACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.313.995/0001-55, estabelecida na Avenida 

Presidente Castelo Branco nº 220, CEP: 85.660-000, Centro Norte, na cidade de Dois Vizinhos/PR, e 

2 - CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 11.327.892/0001-56, 

estabelecida na Avenida Júlio Assis Cavalheiro nº 280, Centro, CEP: 85.601-000, na cidade de Francisco 

Beltrão/PR; considerando o disposto no Artigo 24, Inciso IV, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do 

Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo.   
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 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 05 de setembro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 120/2022, em 05 de setembro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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