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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2023 

 OBJETO – Aquisição de dietas especiais para atendimento de pacientes que apresentam 

necessidades dietéticas aumentadas em virtude de patologias específicas (erros inatos do metabolismo, 

distúrbios neurológicos e/ou degenerativos, alterações gastrointestinais e esofágicos, que cursem com 

disfagia, doença cardíaca congênita, síndrome de intestino curto, câncer de cabeça e pescoço que cursem 

com disfagia, desnutrição e ou risco nutricional grave. 

Passado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do procedimento licitatório em epigrafe e 

adjudicação do objeto a: CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA. 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

1 86232 Dieta infantil, indicação: a partir do nascimento, 

aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de 

proteína: ptn hidrolisada, soro leite, fonte de 

carboidrato: maltodextrina, lactose, fonte de lipídios: 

óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e 

minerais (br0434219). Observações: proteína 

extensamente hidrolisada. Aptamil Pepti ou althéra. 

Lata 400g.   

80 LATA 131,40 

2 86233 Dieta infantil, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, 

fonte de proteína: ptn soro leite e caseinato, fonte de 

carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos 

vegetais, componentes adicionais: vit. min. e fibras, 

características adicionais: isento glutem. (br0442856) 

Observação: isento em lactose. indicação de 0 a 24 

meses. Como APTAMIL SL.  Lata 400g    

70 LATA 74,20 

3 86234 Dieta infantil, indicação: 0 a 12 meses, aspecto físico: 

pó enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e 

caseína, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou 

lactose e/ou amido, fonte de lipídios: óleos vegetais, 

componentes adicionais: vitaminas e minerais. 

(br0453646). Observação: necessário de agente 

espessante como amido pré-gelatinizado ou goma 

jatal. Antirregurgitação para via oral. indicação 0 a 24 

meses. Aptamil AR e Enfamil ar. Lata 400g.   

100 LATA 58,50 

4 86235 Dieta infantil, indicação: a partir 6º mês, aspecto físico: 

pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn isolada 

soja, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou xarope 

milho e/ou sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, 

componentes adicionais: vitaminas (br0432636). 

Observação: como Nan Soy e Aptamil soja e Isomil. 

Lata 400g. Aptamil soja 2   

80 LATA 67,50 

5 86236 Dieta infantil, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, 

fonte de proteína: aa’s, fonte de carboidrato: xarope 

glicose, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, 

componentes adicionais: vitaminas e minerais, 

240 LATA 251,35 
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características adicionais: isento glúten. (br0468463). 

Observação: indicação de 0 a 36 meses. Ref Neocate 

LCP. lata 400g.   

6 86237 Dieta infantil, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, 

fonte de proteína: ptn soro leite e caseinato, fonte de 

carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos 

vegetais, componentes adicionais: vit., min. e fibras, 

características adicionais:isento glutem. (br0442856) 

observação: indicação de 1 a 10 anos. Fonte de 

carboidrato: sacarose e/ou maltodextrina e/ou xarope 

de milho. Nutren Junior. Lata 400g (ordem judicial) 

Nutren Jr   

200 LATA 82,45 

7 86238 Dieta infantil, indicação: recém-nascido, aspecto físico: 

pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn 

hidrolisada, soro leite, fonte de carboidrato: 

maltodextrina, componentes adicionais: vitaminas e 

minerais, características adicionais: isento glúten 

(br0436747) Observação: proteina extensamente 

hidrolisada. indicação de 0 a 24 meses. isento em 

lactose. como Pregomin Pepti. Lata 400g.   

250 LATA 196,80 

8 86239 Dieta infantil, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, 

fonte de proteína: ptn soro leite e caseinato, fonte de 

carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos 

vegetais, componentes adicionais: vitamina e fibras, 

características adicionais: isento glutem. Observações: 

densidade calorica 1.0kcal/ml. isento em lactose. lata: 

400g. (Nutren 1.0 ordem judicial). 

60 LATA 64,30 

9 86240 Dieta infantil, aspecto físico: pó, uso enteral ou oral, 

fonte de proteína: ptn soro leite e caseinato, fonte de 

carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos 

vegetais, componentes adicionais: vitamina e fibras, 

características adicionais: isento glutem. Observações: 

densidade calorica 1.0kcal/ml. isento em lactose. lata: 

400g. (Nutren 1.0 ordem judicial) NUTREN SENIOR   

60 LATA 74,30 

 

                           Francisco Beltrão, 22 de fevereiro de 2023.  

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL  

 


