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SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
 1 - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de dietas, para 

atendimento a demandas judiciais e não judiciais de pacientes que apresentem 

necessidades especiais dietéticas aumentadas, em virtude de patologias específicas, 

tais como: síndromes, erros inatos de metabolismo, distúrbios neurológicos e/ou 

degenerativos, alterações gastrointestinais, doenças cardíacas, câncer de cabeça e 

pescoço e desnutrição, deco

de março de 2023 a 22 de março

ATA SRP Nº381/2023 
EMPRESA DETENTORA: A C 
CNPJ Nº 11.138.620/0001-08
Lote Item Código Descrição 

001 9 86063 dieta enteral, indicação: módulo de ptn, aspecto físico:pó, uso dieta 
enteral, indicação: módulo de ptn, aspecto físico:pó, uso:enteral ou oral, 
fonte de proteína:ptn soro leite, características adicionais:isenta
glúten. (br0442837). lata 240g 

003 4 86059 dieta enteral, aspecto físico: líquido, uso:enteral ou oral 
características:normocalórica,normoproteica,normolipídica, fonte de 
proteína:ptn isolada soja, fonte de 
lipídios:óleosveg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionas. 
(br0435229) observação: densidade 1,2kcal/ml. isento em sacarose, 
lactose e gluten. embalangem tetra pack de 1 litro

003 7 86065 dieta enteral, aspecto físico: pó, uso:enteral ou oral, característica 
:normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína:ptnisol.sj.e/ou 
casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de carboidrato:maltodextrina e/ou 
frutose e/ou amido, fonte de lipídios:óleos. (
adicional: que possa chegar a diluição de 1.5kcal/ml, como trophicbasic. 
1 lata = 1 lata de 800g ou 2 de 400g 

 
ATA SRP Nº382/2023 
EMPRESA DETENTORA: CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA
CNPJ Nº 11.327.892/0001-56
Lote Item Código Descrição 

001 1 86049 dieta infantil, indicação: a partir do nascimento, aspecto físico:pó, 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). observação: 
dieta infantil hipercalórica, 1kcal/ml, com indicação
400g (infatrini – ordem judicial).

001 2 86050 dieta infantil, indicação: a partir 10 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral 
ou oral, fonte de proteína:ptnsr.leite e/ou caseína, fonte de 
carboidrato:lactose e/ou maltodex., fonte de lipídios:óleos vegetais, 
componentes adicionais:vit.,min.e fibras. (br0434212) observação: dieta 
infantil com indicação de 12 a 36 meses. fonte proteica: leite em pó 
parcialmente desnatado e proteína do soro do 
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de dietas, para 

atendimento a demandas judiciais e não judiciais de pacientes que apresentem 

iais dietéticas aumentadas, em virtude de patologias específicas, 

tais como: síndromes, erros inatos de metabolismo, distúrbios neurológicos e/ou 

degenerativos, alterações gastrointestinais, doenças cardíacas, câncer de cabeça e 

, decorrente do Pregão eletrônico nº 28/2023 com vigência de 

março de 2024 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: A C – MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP
08 

Marca UN Quant.

dieta enteral, indicação: módulo de ptn, aspecto físico:pó, uso dieta 
enteral, indicação: módulo de ptn, aspecto físico:pó, uso:enteral ou oral, 
fonte de proteína:ptn soro leite, características adicionais:isenta lactose e 
glúten. (br0442837). lata 240g  

VITAFOR LATA 240,00

dieta enteral, aspecto físico: líquido, uso:enteral ou oral 
características:normocalórica,normoproteica,normolipídica, fonte de 
proteína:ptn isolada soja, fonte de carboidrato:maltodextrina, fonte de 
lipídios:óleosveg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionas. 
(br0435229) observação: densidade 1,2kcal/ml. isento em sacarose, 
lactose e gluten. embalangem tetra pack de 1 litro 

NESTLE L 2.250,00

dieta enteral, aspecto físico: pó, uso:enteral ou oral, característica 
:normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína:ptnisol.sj.e/ou 
casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de carboidrato:maltodextrina e/ou 
frutose e/ou amido, fonte de lipídios:óleos. (br0432691) informação 
adicional: que possa chegar a diluição de 1.5kcal/ml, como trophicbasic. 
1 lata = 1 lata de 800g ou 2 de 400g  

VITAFOR LATA 255,00

EMPRESA DETENTORA: CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA
56 

Marca UN Quant.

dieta infantil, indicação: a partir do nascimento, aspecto físico:pó, 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). observação: 
dieta infantil hipercalórica, 1kcal/ml, com indicação de 0 a 36 meses. lata: 

ordem judicial). 

DANONE LATA 200,00

dieta infantil, indicação: a partir 10 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral 
ou oral, fonte de proteína:ptnsr.leite e/ou caseína, fonte de 
carboidrato:lactose e/ou maltodex., fonte de lipídios:óleos vegetais, 
componentes adicionais:vit.,min.e fibras. (br0434212) observação: dieta 
infantil com indicação de 12 a 36 meses. fonte proteica: leite em pó 
parcialmente desnatado e proteína do soro do leite. com prebioticos, dha, 

DANONE LATA 240,00
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O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de dietas, para 

atendimento a demandas judiciais e não judiciais de pacientes que apresentem 

iais dietéticas aumentadas, em virtude de patologias específicas, 

tais como: síndromes, erros inatos de metabolismo, distúrbios neurológicos e/ou 

degenerativos, alterações gastrointestinais, doenças cardíacas, câncer de cabeça e 

com vigência de 24 

EPP 

Quant. Valor unitário 
R$ 

240,00 68,00 

2.250,00 19,00 

255,00 58,00 

EMPRESA DETENTORA: CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA 

Quant. Valor unitário 
R$ 

200,00 99,00 

240,00 69,50 
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ara e nucleotídeos. não contem sacarose e glúten. lata: 800g 
(aptanutriprofutura 3 –

001 3 86051 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:isentoglutem. observações: densidade calorica 
1.0kcal/ml. isento em lactose. lata: 400g. 

001 4 86052 dieta infantil, indicação: a partir 10° mês, aspecto físico: pó, uso:   enteral 
ou oral, fonte de proteína: soro leite e/ou caseína, fonte de carboidrato: 
lactose e/ou maltodextrina
adicionais: vitaminas e minerais (br0434212) observação: a partir do 6 
mês. como o nan pro 2, nancomfor 2, aptamil 2, enfamil, similac, 
nestogeno 2 e milupa 2. lata 400g

001 5 86056 dieta infantil, indicação: a partir 6 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:vitamias
(br0432636)observação: como o Nansoy e aptamil soja e isomil. lata 400g

001 6 86057 dieta infantil, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: 
ptn soro leite e caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina
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 nans.l. lata 400g

001 7 86058 dieta infantil, indicação: 0 a 12 meses, aspecto físico: pó, uso: 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 
necessario de agente espessante como amido pré
jatal. antirregurgitação. para via oral. indicação 0 a 24 meses. como 
aptamil ar e enfamil ar. lata 400g.

001 8 86062 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:isentoglutem. 
de 1 a 10 anos. fonte de carboidrato: sacarose e/ou maltodextrina e/ou 
xarope de milho. Nutren Junior. lata 400g (ordem judicial)

003 1 86053 dieta infantil, indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, uso: 
enteral ou oral, fonte de proteína: ptnhidrolisada soro leite, fonte de 
carboidrato: maltodextrina, lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, 
componentes adicionais: vitaminas e 
proteina extensamente hidrolisada, como aptamilpepti ou althéra. lata 
400g 

003 2 86054 dieta infantil, indicação: recém
oral, fonte de proteína: ptn
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 pregominpepti. lata 400g

003 6 86061 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 
características adicionais:isentoglutem. (br0442856) observação: indicação 
de 1 a 10 anos. fonte de carboidrato: sacarose e/ou maltodextrina e/ou 
xarope de milho. lata 400g

 
ATA SRP Nº383/2023 
EMPRESA DETENTORA: MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A
CNPJ Nº 05.912.018/0001-83
Lote Item Código Descrição 

002 4 86059 dieta enteral, aspecto físico: líquido, uso:enteral ou oral  
características:normocalórica,normoproteica,normolipídica, fonte de 
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ara e nucleotídeos. não contem sacarose e glúten. lata: 800g 
– ordem judicial). 

dieta infantil, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: 
soro leite e caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de 

lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vit.,min.e fibras, 
características adicionais:isentoglutem. observações: densidade calorica 
1.0kcal/ml. isento em lactose. lata: 400g. (nutren 1.0 ordem judicial)  

NESTLE LATA 340,00

dieta infantil, indicação: a partir 10° mês, aspecto físico: pó, uso:   enteral 
ou oral, fonte de proteína: soro leite e/ou caseína, fonte de carboidrato: 
lactose e/ou maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes 
adicionais: vitaminas e minerais (br0434212) observação: a partir do 6 
mês. como o nan pro 2, nancomfor 2, aptamil 2, enfamil, similac, 
nestogeno 2 e milupa 2. lata 400g 

DANONE LATA 600,00

dieta infantil, indicação: a partir 6 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:vitamias 
(br0432636)observação: como o Nansoy e aptamil soja e isomil. lata 400g 

DANONE LATA 500,00

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 nans.l. lata 400g 

NESTLE LATA 600,00

dieta infantil, indicação: 0 a 12 meses, aspecto físico: pó, uso: 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: 
necessario de agente espessante como amido pré-gelatinizado ou goma 
jatal. antirregurgitação. para via oral. indicação 0 a 24 meses. como 
aptamil ar e enfamil ar. lata 400g. 

DANONE LATA 700,00

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:isentoglutem. (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) 

NESTLE LATA 900,00

dieta infantil, indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, uso: 
enteral ou oral, fonte de proteína: ptnhidrolisada soro leite, fonte de 
carboidrato: maltodextrina, lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, 
componentes adicionais: vitaminas e minerais (br0434219) observação: 
proteina extensamente hidrolisada, como aptamilpepti ou althéra. lata 

DANONE LATA 180,00

dieta infantil, indicação: recém-nascido, aspecto físico: pó, uso: enteral ou 
oral, fonte de proteína: ptnhidrolisada 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. 

mo pregominpepti. lata 400g 

DANONE LATA 240,00

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:isentoglutem. (br0442856) observação: indicação 
de 1 a 10 anos. fonte de carboidrato: sacarose e/ou maltodextrina e/ou 
xarope de milho. lata 400g 

NESTLE LATA 300,00

EMPRESA DETENTORA: MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A 
83 

Marca UN Quant.

dieta enteral, aspecto físico: líquido, uso:enteral ou oral  
:normocalórica,normoproteica,normolipídica, fonte de 

ISOSOURCE 
SOYA 

L 12.750,00
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340,00 49,00 

600,00 21,00 

500,00 41,50 

600,00 39,00 

700,00 34,00 

900,00 51,00 

180,00 74,90 

240,00 116,00 

300,00 40,00 

Quant. Valor unitário 
R$ 

12.750,00 16,00 
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proteína:ptn isolada soja, fonte de carboidrato:maltodextrina, fonte de 
lipídios:óleosveg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionas. 
(br0435229)??observação: densidade 1,2kcal/ml. isento em sacarose,
lactose e gluten. embalangem tetra pack de 1 litro

 
ATA SRP Nº384/2023 
EMPRESA DETENTORA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ Nº 03.612.312/0004-97
Lote Item Código Descrição 

002 1 86053 dieta infantil, indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, uso: 
enteral ou oral, fonte de proteína: ptnhidrolisada soro leite, fonte de 
carboidrato: maltodextrina, lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, 
componentes adicionais: vitaminas e 
proteina extensamente hidrolisada, como aptamilpepti ou althéra. lata 
400g 

 
ATA SRP Nº385/2023 
EMPRESA DETENTORA: POLO REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 14.313.995/0001-55
Lote Item Código Descrição 

002 2 86054 dieta infantil, indicação: recém
ou oral, fonte de proteína: ptnhidrolisada soro leite, fonte de 
carboidrato: maltodextrina
minerais, características adicionais: isento glúten (br0436747) 
observação: proteina extensamente hidrolisada. indicação de 0 a 24 
meses. isento em lactose. como pregominpepti. lata 400g

 
ATA SRP Nº386/2023 
EMPRESA DETENTORA: PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA
CNPJ Nº 08.183.359/0001-53
Lote Item Código Descrição 

002 5 86060 dieta enteral, aspecto físico:líquido, 
características:normocalórica
de proteína:caseinato e ptn isolada soja, fonte de 
carboidrato:maltodextrina, fonte de lipídios:óleos veg. e/ou de 
peixe e/ou tcm e/ou lec. soja (br0404427) observação: densidade 
1kcal/ml. indicada para pacientes diabetic
hiperglicemia. isento em sacarose, lactose e gluten. embalagem 
tetra pack de 1 litro. 

002 6 86061 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:isentoglutem. (br0442856) observação: indicação de 1 a 
10 anos. fonte de carboidrato: sacarose e/ou maltodextrina e/ou 
xarope de milho. lata 400g 

002 7 86065 dieta enteral, aspecto físico: pó, uso:enteral ou oral, característica 
:normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína:ptnisol.sj.e/ou 
casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de 
e/ou frutose e/ou amido, fonte de lipídios:óleos. (br0432691) 
informação adicional: que possa chegar a diluição de 1.5kcal/ml, 
como trophicbasic. 1 lata = 1 lata de 800g ou 2 de 400g 

 
ATA SRP Nº387/2023 
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proteína:ptn isolada soja, fonte de carboidrato:maltodextrina, fonte de 
lipídios:óleosveg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionas. 
(br0435229)??observação: densidade 1,2kcal/ml. isento em sacarose, 
lactose e gluten. embalangem tetra pack de 1 litro 

EMPRESA DETENTORA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 
97 

Marca UN Quant.

dieta infantil, indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, uso: 
enteral ou oral, fonte de proteína: ptnhidrolisada soro leite, fonte de 
carboidrato: maltodextrina, lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, 
componentes adicionais: vitaminas e minerais (br0434219) observação: 
proteina extensamente hidrolisada, como aptamilpepti ou althéra. lata 

APTAMIL 
PEPTI 

LATA 1.020,00

EMPRESA DETENTORA: POLO REPRESENTAÇÕES LTDA 
55 

Marca UN Quant.

dieta infantil, indicação: recém-nascido, aspecto físico: pó, uso: enteral 
ou oral, fonte de proteína: ptnhidrolisada 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 pregominpepti. lata 400g 

PREGOMIN 
PEPTI 

LATA 1.360,00

EMPRESA DETENTORA: PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 
53 

Marca UN 

dieta enteral, aspecto físico:líquido, 
características:normocalóricanormoproteica,normolipídica, fonte 
de proteína:caseinato e ptn isolada soja, fonte de 
carboidrato:maltodextrina, fonte de lipídios:óleos veg. e/ou de 
peixe e/ou tcm e/ou lec. soja (br0404427) observação: densidade 
1kcal/ml. indicada para pacientes diabeticos ou com 
hiperglicemia. isento em sacarose, lactose e gluten. embalagem 

DIAMAX IG L 

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:isentoglutem. (br0442856) observação: indicação de 1 a 
10 anos. fonte de carboidrato: sacarose e/ou maltodextrina e/ou 

de milho. lata 400g  

TROPHIC 
INFANT 

LATA 

dieta enteral, aspecto físico: pó, uso:enteral ou oral, característica 
:normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína:ptnisol.sj.e/ou 
casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de carboidrato:maltodextrina 
e/ou frutose e/ou amido, fonte de lipídios:óleos. (br0432691) 
informação adicional: que possa chegar a diluição de 1.5kcal/ml, 
como trophicbasic. 1 lata = 1 lata de 800g ou 2 de 400g  

TROPHIC 
BASICENTRERAL 

LATA 
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Quant. Valor unitário 
R$ 

1.020,00 51,33 

Quant. Valor unitário 
R$ 

1.360,00 111,00 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

4.250,00 24,98 

1.700,00 38,98 

1.445,00 44,00 
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EMPRESA DETENTORA: 
EPP 
CNPJ Nº 03.889.336/0001-45
Lote Item Código Descrição 

002 3 86055 dieta infantil, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral,  fonte
aa’s, fonte de carboidrato: xarope glicose, fonte de lipídios: óleos 
vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vitaminas e minerais, 
características adicionais: isento glúten. (br0468463). observação: 
indicação de 0 a 36 meses. como neocatel

 
ATA SRP Nº388/2023 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 03.302.477/0001-10
Lote Item Código Descrição 

001 10 86064 dieta enteral, indicação: espessante, aspecto físico:pó, uso oral, fonte de 
carboidrato:amido e/ou maltodextrina, características adicionais:isento 
glúten e/ou lactose e/ou sacarose, sabor:c/ ou s/ sabor, apresentação:em 
sachê. (br0475048) observação: 1000
caixa. 

 
ATA SRP Nº389/2023 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 39.835.028/0001-84
Lote Item Código Descrição 

003 3 86055 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, características 
adicionais: isento glúten. 
meses. como neocatelcp. lata 400g 

 
 
 
 
 
 
 
ATA SRP Nº390/2023 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 18.574.431/0001-27
Lote Item Código Descrição 

003 5 86060 dieta enteral, aspecto físico:líquido, 
características:normocalóricanormoproteica,normolipídica, fonte de 
proteína:caseinato e ptn isolada soja, fonte de carboidrato:maltodextrina, 
fonte de lipídios:óleos veg. e/ou de peixe e/ou 
(br0404427) observação: densidade 1kcal/ml. indicada para pacientes 
diabeticos ou com hiperglicemia. isento em sacarose, lactose e gluten. 
embalagem tetra pack de 1 litro.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
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EMPRESA DETENTORA: PRO VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

45 
Marca UN Quant.

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, 
características adicionais: isento glúten. (br0468463). observação: 
indicação de 0 a 36 meses. como neocatelcp. lata 400g  

NUCITEC LATA 1.190,00

EMPRESA DETENTORA: ROSSANE SERAFIM MATOS EPP 
10 

Marca UN Quant.

dieta enteral, indicação: espessante, aspecto físico:pó, uso oral, fonte de 
carboidrato:amido e/ou maltodextrina, características adicionais:isento 
glúten e/ou lactose e/ou sacarose, sabor:c/ ou s/ sabor, apresentação:em 
sachê. (br0475048) observação: 1000 caixas com mínimo 20 saches por 

EPEFOR SCH 20.000,00

EMPRESA DETENTORA: UNIAO NUTRICIONAL LTDA 
84 

Marca UN Quant.

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, características 
adicionais: isento glúten. (br0468463). observação: indicação de 0 a 36 
meses. como neocatelcp. lata 400g  

NUCITEC LATA 210,00

EMPRESA DETENTORA: VACCARIN & ALFF LTDA - ME 
27 

Marca UN Quant.

dieta enteral, aspecto físico:líquido, 
características:normocalóricanormoproteica,normolipídica, fonte de 
proteína:caseinato e ptn isolada soja, fonte de carboidrato:maltodextrina, 
fonte de lipídios:óleos veg. e/ou de peixe e/ou tcm e/ou lec. soja 
(br0404427) observação: densidade 1kcal/ml. indicada para pacientes 
diabeticos ou com hiperglicemia. isento em sacarose, lactose e gluten. 
embalagem tetra pack de 1 litro. 

DIANUTRI L 750,00
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PRO VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

Quant. Valor unitário 
R$ 

1.190,00 129,00 

Quant. Valor unitário 
R$ 

20.000,00 2,00 

Quant. Valor unitário 
R$ 

210,00 143,00 

Quant. Valor unitário 
R$ 

750,00 25,85 
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Francisco Beltrão, 24 de março
 

Samantha Pecoits
Sistema de Registro de Preços 
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Francisco Beltrão, 24 de março de 2023. 

Samantha PecoitsAntonio Carlos Bonetti 
Sistema de Registro de Preços - SRP           Secretário Municipal de Administração
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Secretário Municipal de Administração 


