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Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 12/01/2018, o qual será 
remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração

AFX7572  279150H000016113  06/09/2017  55412  R$ 195,23
AGV1199  279150H000015599  15/09/2017  55250  R$ 130,16
AHS0816  279150H000015416  14/09/2017  76251  R$ 293,47
AKH1979  279150H000016115  15/09/2017  55414  R$ 195,23
AKX3948  279150H000015598  05/09/2017  55412  R$ 195,23
ALS7732  279150H000015841  18/09/2017  55411  R$ 195,23
ALU3436  279150H000015723  15/09/2017  57380  R$ 293,47
ANP5256  279150H000016112  04/09/2017  55412  R$ 195,23
AOG4187  279150H000015412  06/09/2017  55412  R$ 195,23
AOM5350  279150H000015839  15/09/2017  55411  R$ 195,23
APB7499  279150H000015720  04/09/2017  55412  R$ 195,23
APG3257  279150NIC0001794  22/11/2017  50020  R$ 130,16
APK8251  279150H000015597  14/09/2017  55411  R$ 195,23
APT1528  279150H000016114  15/09/2017  55411  R$ 195,23
APX5783  279150H000015418  15/09/2017  55417  R$ 195,23
ARV0765  279150H000016116  15/09/2017  55411  R$ 195,23
ASX0611  279150H000015724  15/09/2017  54526  R$ 195,23
ASX5706  279150NIC0001792  22/11/2017  50020  R$ 390,46
ATE1875  279150H000015415  06/09/2017  55412  R$ 195,23
ATJ2304  279150H000015844  18/09/2017  55417  R$ 195,23
ATJ6205  279150NIC0001795  22/11/2017  50020  R$ 195,23
ATZ4263  279150H000015840  15/09/2017  60501  R$ 293,47
AVK6938  279150H000015725  15/09/2017  55417  R$ 195,23
AVT4610  279150H000015842  18/09/2017  76251  R$ 293,47
AWA0732  279150H000015414  06/09/2017  55412  R$ 195,23
AWC5240  279150H000015417  14/09/2017  55411  R$ 195,23
AWG0996  279150NIC0001796  22/11/2017  50020  R$ 130,16
AWU5059  279150H000015411  12/09/2017  76331  R$ 293,47
AXI3078  279150H000015843  18/09/2017  55411  R$ 195,23
AYO5770  279150H000016117  15/09/2017  55680  R$ 195,23
AZJ3046  279150H000015419  15/09/2017  76251  R$ 293,47
AZU4059  279150NIC0001791  22/11/2017  50020  R$ 195,23
AZZ1578  279150H000015410  11/09/2017  76331  R$ 293,47

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N° 251/2017
Pregão Presencial Nº. 119/2017
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado SINASC – SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS 

LTDA
Objeto AQUISIÇÃO DE BANDEIRA CÔNICA TIPO I E II, PLACAS, 

PROTETOR DE PEDESTRE TIPO III E RETIRADA DE PLACA 
AÉREA.

Valor R$ 2.588.950,00
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 16/11/2018

EXTRATO CONTRATUAL

Termo Aditivo SÉTIMO
Contrato Nº 009/2015
Processo Licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2014
Protocolo Nº 55251/2014
Data 26/10/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada C. R. MARTINS LTDA - ME
Prorrogação de vigência 120 (cento e vinte) dias a partir de 24/10/2017

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º 131/2017
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2017
Protocolo Nº 47789/2017
Data 13112017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada VALDECI APARECIDO DOS SANTOS - ME
Objeto AQUISIÇÃO DE KIT DE MOTOR DESLIZANTE INDUSTRIAL, 

PARA A RODOVIÁRIA E CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE POR-
TÃO ELETRONICO E GRADIL, PARA O MURO FRONTAL DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor R$ 15.400,00
Dotação 63-02.001.04.122.0401.2008.3390.30

826-13.001.08.244.0801.2131.3390.39
Prazo de Execução 30 (trinta) dias a contar da assinatura da ordem de serviço
Prazo de Vigência 03 (três) meses a contar da assinatura da ordem de serviço

BAC5991  279150NIC0001793  22/11/2017  50020  R$ 195,23
BAK2206  279150H000015420  14/09/2017  55411  R$ 195,23
BAS2101  279150H000015600  18/09/2017  55417  R$ 195,23
BCA2338  279150H000016111  14/09/2017  55417  R$ 195,23
CYQ4178  279150H000015845  18/09/2017  55413  R$ 195,23 
DWQ6779  279150H000015721  15/09/2017  54526  R$ 195,23
ETA6205  279150H000016110  15/09/2017  55680  R$ 195,23
MCZ8302  279150H000015413  04/09/2017  55412  R$ 195,23
MHB9731  279150H000015846  18/09/2017  55411  R$ 195,23
PKD6104  279150H000015722  15/09/2017  55417  R$ 195,23

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. 
S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à TBTRAN até 
11/01/2018.

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração
AAA7109  116100E007936966  16/11/2017  54600
ABZ3049  116100E007937651  14/11/2017  54525
ADG6947  116100E007937656  14/11/2017  54525
ADQ3590  116100E007937004  13/11/2017  54521
ADV8907  116100E007936750  13/11/2017  57380
ADY8333  116100E007937541  19/11/2017  65300
AES0720  279150H000016321  31/10/2017  55412
AET4364  116100E007644194  19/11/2017  65300
AET4364  116100E007937385  14/11/2017  72340
AFA9163  279150H000016329  10/11/2017  54600
AFL7006  279150H000016332  13/11/2017  54521
AGD8990  279150H000016338  17/11/2017  55411
AGM8882  116100E007937538  19/11/2017  65300
AHT1914  279150H000016028  16/11/2017  55414
AIR0542  116100E007937378  14/11/2017  72340
AJC1870  116100E007937014  17/11/2017  54521
AJH4983  116100E007937020  17/11/2017  54521
AJR9435  116100E007937958  16/11/2017  72340
AJS6791  279150H000016513  16/11/2017  55411
AJT7750  116100E007937953  16/11/2017  54526
AKQ9263  279150H000016339  17/11/2017  55411
AKR0042  279150H000016510  16/11/2017  55411
AKX1299  279150H000016341  20/11/2017  55680
ALB3055  116100E007937957  16/11/2017  58780
ALK0148  116100E007937379  14/11/2017  65300
AMD2380  116100E007934298  20/11/2017  70561
AMK3095  116100E007937013  17/11/2017  55411
AMU9421  279150H000016511  16/11/2017  55411
ANC5341  116100E007936099  13/11/2017  70481
ANH7723  116100E007937389  18/11/2017  72340
ANO1690  116100E007937149  13/11/2017  59670
AOL6484  116100E007936968  16/11/2017  60502
AOR3135  279150H000016284  16/11/2017  54526
APA2883  116100E007937532  19/11/2017  65300
APY5308  116100E007937531  19/11/2017  72340
AQB4559  116100E007937955  16/11/2017  54526
AQD8962  116100E007937534  19/11/2017  65300
AQD8962  116100E007937390  18/11/2017  65300 
AQO3753  279150H000016512  16/11/2017  55411
AQZ5604  116100E007937392  19/11/2017  65300
ARF1417  116100E007937383  14/11/2017  65300
ARL6630  116100E007936967  16/11/2017  60501
ARX3512  116100E007937003  13/11/2017  54521
ARY6117  116100E007937386  15/11/2017  72340
ASD0649  116100E007937054  17/11/2017  54522
ASN5653  116100E007937961  16/11/2017  72340
ASO1342  116100E007937387  18/11/2017  72340
ASW0268  279150H000016335  14/11/2017  55680
ATK3661  116100E007639898  15/11/2017  72340
ATN7045  116100E007937533  19/11/2017  72340
ATQ6240  116100E007641704  18/11/2017  54600
AUB6516  116100E007937654  14/11/2017  54525
AUR4064  116100E007936093  11/11/2017  60502
AVO9396  279150H000016337  16/11/2017  54600
AWA9548  116100E007937053  17/11/2017  54526
AWC0048  116100E007937653  14/11/2017  54525
AWW3339  116100E007937384  14/11/2017  72340
AWZ2881  279150H000016030  17/11/2017  76331
AXN2963  279150H000016283  14/11/2017  54526
AXO8634  116100E007644190  18/11/2017  57380
AXP9556  116100E007937388  18/11/2017  72340
AXR9891  116100E007937052  17/11/2017  54522
AXT0956  116100E007937652  14/11/2017  54525
AYR8916  279150H000016333  14/11/2017  54522
AZA7766  116100E007644191  18/11/2017  65300
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AZC9757  116100E007937962  16/11/2017  72340
AZK4580  116100E007644186  15/11/2017  55411
AZN2794  116100E007937952  16/11/2017  54522
AZO6928  279150H000016340  17/11/2017  55411
AZR6523  116100E007937006  13/11/2017  54600
AZV2933  116100E007937007  13/11/2017  54522
BAQ8684  116100E007937540  19/11/2017  54522
BAQ9843  279150H000016286  10/11/2017  55412
BAR6273  116100E007937959  16/11/2017  72340
BBD1630  279150H000016331  13/11/2017  54600
BBK9053  116100E007937015  17/11/2017  54522
BEN0224  116100E007937018  17/11/2017  54521
BOX5774  116100E007937655  14/11/2017  54525
CQC6430  116100E007639896  15/11/2017  65300
CYR2438  279150H000016285  16/11/2017  55413 
CYW5444  116100E007640838  17/11/2017  60501
DHT1162  116100E007644185  15/11/2017  54522
DQN8523  116100E007937001  13/11/2017  54521
DRA7553  116100E007937382  14/11/2017  65300
DWT9948  116100E007937005  13/11/2017  54600
EKW8920  116100E007937536  19/11/2017  72340
EYM8300  116100E007937016  17/11/2017  54600
FDU7963  116100E007936098  12/11/2017  54521
FDU8274  116100E007644193  19/11/2017  65300
FRA7300  116100E007937381  14/11/2017  72340
GGA9170  116100E007937002  13/11/2017  55250
HFK9559  116100E007640839  18/11/2017  65300
IIR7120  116100E007644188  18/11/2017  55411
IKQ8180  279150H000016099  14/11/2017  54521
JIH2446  116100E007937960  16/11/2017  72340
KKJ7062  116100E007937380  14/11/2017  72340
KXK3810  116100E007644184  15/11/2017  54522
LBR2328  116100E007937537  19/11/2017  72340
MHL1910  279150H000016287  20/11/2017  55680
MTM9742  116100E007644195  19/11/2017  65300
MTM9742  116100E007934290  15/11/2017  65300
NMT0364  279150H000016151  14/11/2017  55680
NUC5783  279150H000016330  10/11/2017  54600
NYA5107  116100E007644187  15/11/2017  55411
OVR3554  279150H000016152  16/11/2017  76252
PWM6394  116100E007642298  17/11/2017  60501

PORTARIA N° 029/2017-SMS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando suas atribuições e nos termos do Art. 
188, da Lei 1.883, de 05 de abril de 2012,

Considerando o artigo 2º. do Decreto 24556 datado de 20 de novembro de 2017, publica-
do no Boletim Oficial do município de Telêmaco Borba – Edição nº 1100.

RESOLVE
Art.1º Aplicar o contido no artigo 2º. Parte final, do Decreto 24.556, elaborando a respecti-

va escala de trabalho para todos os serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposi-

ções em contrário.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 

24 de novembro de 2017.

Edemilson Siqueira Pukanski
Secretário Municipal de Saúde

Decreto 23757/2017

PORTARIA N° 028/2017-SMS

Institui no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Telêmaco Borba–PR 
o Comitê Técnico de Gestão de Protocolos da Atenção Primária (CTGPAP).

O Secretário Municipal de Saúde do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe confere, institui o Comitê Técnico de Gestão de Protocolos da 
Atenção Primária (CTGPAP) da Secretaria Municipal de Saúde de Telêmaco Borba.

Considerando a Lei 8080 de 10 de setembro de 1990, e suas disposições.
Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 4.279 de 30 de dezembro de 2010 que 

estabelece diretrizes para a organização das redes de atenção à saúde no âmbito do SUS.
Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.488 de 21 de outubro de 2011 que 

aprova a Política Nacional da Atenção Básica com vistas a revisão da regulamentação de 
implantação e operacionalização vigentes.

Considerando a proposição do modelo de organização em rede dos serviços de atenção 
à saúde pelo Governo do Estado do Paraná.

Considerando a necessidade do aprimoramento dos serviços de saúde ofertados pela Se-
cretaria Municipal de Saúde do município de Telêmaco Borba, visando à melhoria do acesso, 
qualidade e resolutividade. 

RESOLVE

Art.1º Instituir o Comitê técnico de gestão de protocolos da Atenção Primária (CTGPAP) 
de Telêmaco Borba, com a finalidade de implantar, monitorar e avaliar os protocolos de aten-
dimento em atenção primária do Município com base nas linhas guias do Estado do Paraná e 
na ausência destas ou de forma complementar, nos cadernos de atenção básica do Ministério 
da Saúde.

Art.2º O Comitê Técnico de Gestão de Protocolos da Atenção Primária será composto por 
uma equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde com representantes dos seguin-
tes setores: Atenção Primária em Saúde, Núcleo de Apoio a Saúde da Família, Vigilância em 
Saúde, Odontologia e executivos da SMS.

Art.3° Os componentes do CTGPAP serão indicados pelo Setores acima mencionados, 
podendo a representação ser alterada ou atualizada quando se fizer necessário.

Art.4º O Secretário Municipal de Saúde ou a Chefia da Divisão de Saúde Pública indicar 
a cada 24 meses os representantes, que serão responsáveis pelas atribuições instituídas ao 
Comitê podendo haver recondução:

Art. 5° São atribuições da CTGPAP:
I. Implementar, monitorar e avaliar os protocolos de atendimento em atenção primá-

ria da Secretaria Municipal de Saúde com base nas linhas guias de Estado do Paraná e de 
forma complementar com base nos cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde;

II. Realizar o levantamento das necessidades de criação e revisão de protocolos de 
atendimentos em atenção primária, visando à organização do Sistema de Saúde do Município, 
programando através de cronograma de ações as implementações que se fizerem necessá-
rias;

III. Gerenciar, monitorar e avaliar a execução dos protocolos executados pelas unida-
des de saúde;

IV. Promover educação continuada dos profissionais da Secretaria Municipal de Saú-
de, assegurando a execução dos protocolos;

V. Divulgar para toda a rede envolvida, atualizações que ocorrerem nas linhas guias 

do Estado do Paraná e cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde.
VI. Apoiar às equipes das unidades de saúde quanto a possíveis dificuldades no pro-

cesso de implantação dos protocolos;
VII. Apontar as dificuldades nos trabalhos e propor alternativas para a gestão da Se-

cretaria Municipal de Saúde, quando necessário;
VIII. Realizar reuniões periódicas, para tratar de assuntos pertinentes ao CTGPAP.
IX. O CTGPAP apreciará outros protocolos instituídos pela SMS, bem como poderá 

sugerir melhorias e adequações aos mesmos.
Art.6º Quando entender necessário, a Comissão poderá convidar a participar das reu-

niões, qualquer profissional da Secretaria Municipal de Saúde.
Art.7º Quando houver mudanças oficiais nos programas ou fluxogramas contidos nos 

protocolos, seja pelo Ministério da Saúde ou Secretaria Estadual de Saúde, o Comitê deverá 
promover atualizações dos protocolos, assim como mudanças de exames, insumos e medi-
camentos.

Art.8º A relação dos membros integrantes do Comitê Técnico de Gestão de Protocolos em 
Atenção Primária do ano de 2017/2018 está inserida no Anexo I deste documento.

Art.9º Revogam-se as disposições em contrário e as contidas na Portaria nº 020/2017-
SMS de 25 de janeiro de 2017.

Art.10º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
22 de novembro de 2017.

Edemilson Siqueira Pukanski
Secretário Municipal de Saúde

Decreto 23757/2017
 

Anexo I – Portaria nº 027/2017-SMS

Integrantes do Comitê Técnico de Gestão de Protocolos da Atenção Primária
• Atenção Primária em Saúde: 
Cássia Renata Fabrício – Coordenação da Estratégia Saúde da Família
Amanda Kelly da Silva – Enfermeira

• NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família:
Eliane Siqueira Pedlowski – Nutricionista
Maiara Tauana Souza Nievola – Farmacêutica

• Vigilância em Saúde:
Katia Cristiane de Almeida Alves – Chefe de Seção de Vigilância Sanitária 
Bianca Mayumi Mitani Stock – Enfermeira da Vigilância Epidemiológica

• Odontologia:
Paulo Marcelo Nocêra – Chefe de Seção de Atendimento Médico Odontológico
Anna Cristina Pedroso – Odontóloga da Atenção Primária

• Gabinete executivo da Secretaria Municipal de Saúde:
Marlise Marcondes – Divisão de Saúde Pública
Edemilson Siqueira Pukanski – Secretário Municipal de Saúde

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
AVISOS DE INFRAÇÕES (EstaR) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado 
(EstaR) no período de 21 a 23 de Novembro de 2017. 

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do 
Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

DATA PLACAS
21.11 PKD6104
22.11 APT1232, PKD6104
23.11 ATB6360, AXL8169

Telêmaco Borba, 24 de Novembro de 2017.
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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE MORTALIDADE 
MATERNA INFANTIL E FETAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ

Título I
DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS

Art. 1º - O Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna Infantil e Fetal está em 
atividade na Secretaria Municipal da Saúde de Telêmaco Borba, com reorganização a partir 
de 2009.

Art. 2º - O presente Regimento visa o aprimoramento das atividades do Comitê e a ade-
quação à Portaria1119/2008 e 72/2010 do Ministério da Saúde, que estabelecem a vigilância 
do óbito materno e do óbito infantil e fetal nos serviços de saúde (públicos e privados) que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), passando a ser denominado Comitê Municipal de 
Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e Fetal.

Art. 3º - O Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal está 
vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Saúde de Telêmaco Borba.

Art. 4º - O Comitê é interinstitucional e multiprofissional, tendo um caráter ético, técnico, 
científico, educativo e de assessoria, visando a prevenção dos condicionantes do obituário 
materno infantil e fetal e apontando medidas de intervenção às instituições participantes para 
correção de possíveis distorções.

DOS OBJETIVOS

Art. 5º - São objetivos do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materno, Infantil 
e Fetal:

Gerais:
1. Estabelecer e fortalecer a rede municipal de vigilância aos óbitos maternos, infantis 

e fetais, incentivando sua identificação e o conhecimento de suas causas e fatores determi-
nantes.

2. Propiciar a sua utilização como “eventos sentinela”, visando a detecção de falhas 
que tornaram o evento (óbito materno, infantil ou fetal) possível, propiciando sua correção de 
modo a garantir o funcionamento adequado do sistema de saúde.

Específicos:
1. Apoiar o sistema de investigação epidemiológica dos óbitos maternos, infantis e 

fetais em nível estadual, regional e municipal;
2. Incentivar o aperfeiçoamento do conhecimento sobre as causas de mortalidade 

materna, infantil e fetal e os fatores de risco associados, determinando inclusive a relação 
entre as condições de vida e o risco de mortalidade materna, infantil e fetal.

3. Utilizar as estatísticas de mortalidade materna, infantil e fetal comparando-as com 
as de nível nacional, regional e municipal para fortalecer e aprimorar os sistemas estatísti-
cos disponíveis, com a finalidade de examinar as tendências da mortalidade e identificar os 
subgrupos de população de maior risco.

4. Sensibilizar os formuladores de políticas, os responsáveis pela sua execução, pro-
fissionais de saúde e comunidade sobre a situação da mortalidade materna infantil e fetal;

5. Recomendar aos gestores ações de intervenção para melhoria da qualidade da 
assistência à saúde materna infantil e fetal e outras ações de prevenção estimulando parcerias 
entre diversas instituições e organizações envolvidas, governamentais ou não;

6. Contribuir no estabelecimento de critérios para avaliação do impacto das inter-
venções sobre a morbidade e mortalidade materna, infantil e fetal e a qualidade da atenção à 
saúde.

Título II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 6º - O Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal deve 
ter composição interinstitucional e multidisciplinar com os seguintes representantes:

Representantes da Secretaria Municipal da Saúde:
• Serviço de Atenção à Saúde da Mulher / Rede Mãe Paranaense
• Serviço de Vigilância ao Óbito/ Vigilância em Saúde
• Atenção Primária à Saúde
• Núcleo de Apoio à Saúde da Família
• Assistência Farmacêutica
• Assistência à Saúde da Criança
• Representantes da SMS participante da Comissão Intersetorial de Enfrentamento 

a Violência Intrafamiliar
• Representantes do executivo da SMS
• Representantes de prestadores de serviços de saúde – hospital 
Parágrafo único – As indicações das representações acima, depois de referendadas pelo 

Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, serão homologadas 
pelo Secretário Municipal de Saúde.

Art. 7º - Cada membro terá um suplente, indicado pela instituição de origem, que o subs-
tituirá nos seus impedimentos.

Parágrafo único – Considerando a importância da integração de um profissional obste-
tra no Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, o Serviço de 
Atenção à Saúde da Mulher/Rede Mãe Paranaense contará com a indicação de três (03) 
representantes.

Título III
DO FUNCIONAMENTO

Art. 8º - O Comitê receberá apoio técnico e administrativo do Departamento de Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde com o apoio dos departamentos afins.

Art. 9° - A condução do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil 
e Fetal será realizada por Direção Colegiada mediante eleição entre seus pares com mandato 
de dois anos, podendo ser reconduzidos por mais um mandato. A Direção Colegiada será 
composta por no máximo três membros.

Parágrafo primeiro – A eleição da Direção Colegiada deverá ocorrer até a 2ª reunião ordi-
nária após a renovação da composição do Comitê.

Parágrafo segundo – A indicação da Coordenação Colegiada do Comitê Municipal de 
Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal será homologada em resolução pelo Se-
cretário de Municipal de Saúde.

Art. 10° - Compete a Direção Colegiada do Comitê Municipal:
I. Coordenar as atividades do grupo, mantendo a integração dos seus componentes;

II. Manter contatos necessários para o desempenho das atividades do grupo, com os 
dirigentes das Instituições em seus diversos níveis;

III. Homologar, assinar e encaminhar os processos analisados pelo Comitê;
IV. Apresentar ata mensal aos membros do Comitê;
V. Outras atividades correlatas.
Art. 11° - O tempo de duração do mandato de cada representante no comitê será de 2 

(dois) anos, podendo ser reconduzido a critério da instituição, entidade ou órgão de origem.
Art. 12° - Em situações especiais, havendo interesse do Comitê, poderão ser convidados 

representantes de outros órgãos e/ou entidades que contribuam na execução de atividade 
específica.

Art. 13° - O Comitê ficará aberto à participação de pessoas ou entidades desde que o 
assunto proposto venha ao encontro de seus objetivos, mediante agendamento prévio.

Art. 14° - Cada membro titular (não sendo substituído pelo seu suplente) poderá faltar a 
no máximo 2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) alternadas num período de 2 anos, sob 
pena de desligamento do Comitê.

Art. 15° - O membro suplente poderá participar de todas as reuniões e atividades do Co-
mitê, com direito a voz na presença do titular e voz e voto na ausência deste.

Art. 16° - A periodicidade das reuniões ordinárias do Comitê será de no mínimo 01 (uma) 
reunião mensal.

Parágrafo único - O representante de cada serviço deverá transmitir à direção da mesma 
uma síntese decada reunião que participa de maneira a atender à sua prerrogativa de repre-
sentante da mesma.

Art. 17° - A operacionalização dos Comitês deverá seguir as etapas constantes nas Por-
tarias, Resoluções e Manuais do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde 
seguindo suas atualizações.

Título IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 18° - O Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna Infantil terá as se-
guintes atribuições:

1. Apoiar a identificação dos óbitos infantis e fetais: O município, preferencialmente 
pelos serviços de epidemiologia, coleta as informações dos óbitos através dos atestados de 
óbito e/ou busca ativa dos óbitos nos hospitais, serviços funerários, informações obtidas por 
agentes comunitários de saúde, líderes da Pastoral da Criança, Distrito Sanitário Especial 
Indígena (DSEI) ou outras fontes;  

2. Apoiar a investigação dos óbitos infantis e fetais: O município (através do serviço 
de epidemiologia ou outros, como por exemplo, as coordenações locais de saúde) realiza 
investigação através dos dados da declaração de óbito, declaração de nascimento, dados do 
prontuário (hospitalar ou ambulatorial), visita domiciliar e entrevista com o médico e formulário 
de investigação preenchido pela equipe de referência da UBS do óbito;

3. Realizar a análise dos óbitos infantis e fetais: O Comitê municipal juntamente com 
a Vigilância Epidemiológica Municipal analisa os óbitos investigados, determinando a causa 
básica, verificando sua redutibilidade e propõe medidas de controle/prevenção. Encaminha as 
informações ao Comitê Regional periodicamente, conforme a Resolução Sesa n° 254/2009.

4. Apresentação dos dados: O Comitê Municipal apresenta anualmente os dados 
relacionados aos óbitos infantis e fetais do seu município aos Conselhos Locais e Municipal de 
Saúde e às Entidades afins.

5. Recomendações: O Comitê Municipal apresenta aos gestores ações de interven-
ção para melhoria da qualidade da assistência à saúde materna infantil e fetal a partir das 
conclusões dos óbitos.

Parágrafo único – O Comitê Municipal deverá incentivar a criação e manutenção dos Co-
mitês Hospitalares de Prevenção da Mortalidade infantil e Fetal, principalmente nos maiores 
Hospitais dos Municípios.

Título V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 19° - Qualquer manifestação oficial sobre os trabalhos do Comitê, somente será feita 
pelo Presidente ou pela Direção Colegiada e com consentimento desta ou pelo menos metade 
de seus membros. Devido à necessidade de sigilo absoluto sobre as informações contidas nas 
investigações. Devendo ser divulgado apenas estatísticas e recomendações.

Parágrafo único - Um membro do Comitê só poderá manifestar-se publicamente, nesta 
condição, desde que autorizado pelo Comitê.

Art. 20° - Revogam-se as disposições em contrário e as contidas na publicação datada de 
05 de julho de 2017 – Edição nº 1038 do Boletim Oficial.

Art. 21° - Este Regimento entra em vigor na dará de sua publicação em Boletim Oficial 
do Município.

Telêmaco Borba, 24 de novembro de 2017.

Edemilson Siqueira Pukanski
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 23757/2017

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º 135/2017
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2017
Protocolo Nº 54338/2017
Data 21/11/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - ME
Objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS
Valor R$ 173.430,95
Dotação 166-06.001.04.122.0401.2025.3390.3000.00000
Prazo de Execução 20 (vinte) dias (de 11 a 28 de dezembro de 2017)
Prazo de Vigência 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato
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D E C R E T O N.º 2 4 5 7 5, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º AUTORIZAR A REMUNERAÇÃO de acordo com o Art. 17 da Lei 1883/12 a partir 
de 07/11/2017 à servidora ISABELLI ADAMOVISKI, matrícula n.º 8646, ocupante do cargo do 
quadro de provimento efetivo denominado TÉCNICO MUNICIPAL NÍVEL SUPERIOR I/ENGE-
NHARIA CIVIL, conforme opção protocolada através dos Autos de Processo Administrativo N.º 
11005/2017,  servidora nomeada para ocupar o cargo do quadro de provimento em comissão 
denominado CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO, na Secreta-
ria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, através do Decreto 24542.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de no-

vembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O   N.º 2 4 5 7 6, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º PRORROGAR Licença para desempenho de Mandato Classista, do seguinte ser-
vidor:

I – MARLON CRISTIANO ALVES, matrícula n.º 8139, ocupante do cargo de provimento 
efetivo denominado Professor, lotado na Divisão de Administração de Ensino, da Secretaria 
Municipal de Educação, conforme Ata de Posse referente ao quadriênio 2017/2021 (fls. 03/06 
– Processo administrativo 011080/2017), a partir de 15/10/2017. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de no-

vembro de 2014. 
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 5 7 7, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER LICENÇA à Maternidade à servidora SILVANA BORECKI, matrícula 
nº10465, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, lotada na CMEI – Cecília Meireles, da Secretaria Municipal de Edu-
cação, no período de 03 de novembro de 2017 à 02 de março de 2018, nos termos do Art. 
132 da Lei Municipal n.º 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 
010932/2017.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de 

novembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 5 7 9, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER LICENÇA a servidora GILSENEIA RIBEIRO DA SILVEIRA, matrícula 
nº 8572, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado auxiliar de serviços 
gerais, lotada na Escola Municipal Professora Etelvina Arzua Costa, na Secretaria Municipal 
de Educação, no período de 20 de outubro de 2017 à 03 de novembro de 2017, para trata-
mento de saúde (Auxilio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigo 
128 ao Artigo 131, da Lei Municipal N.º1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo 
Administrativo N.º 010750/2017

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento do servidor, o Fundo Previ-
denciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a 
Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do 
afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de 

novembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 5 8 0, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER LICENÇA ao servidor RONALDO CORREA, matrícula nº 9893, ocu-
pante do cargo do quadro de provimento efetivo de MOTORISTA, lotado na Divisão de Saúde 
Pública, da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 26 de outubro de 2017 à 09 de 
novembro de 2017, para tratamento de saúde (Auxilio Doença), de acordo com o que dispõe 
o Capítulo IV, Seção II, Artigo 128 ao Artigo 131, da Lei Municipal N.º1.883/2012, conforme 
consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 010691/2017

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento do servidor, o Fundo Previ-
denciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a 
Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do 
afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de 

novembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.º 3 8 0 7
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O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Adiantamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais), a servidora SANDRA CECÍLIA BUTTINI, ocupante do cargo denominado Assistente 
Executivo II, na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, CPF n.º 099.563.968-
00, nos termos da Lei nº 1674/2008.

Elemento da despesa:

33.90.39.96.00 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          R$   2.500,00
33.90.30.96.00 Material de Consumo                                     R$      500,00
  Total:                      R$   3.000,00

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de 

novembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T ON.º2 4 5 7 8, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA Prêmio por Assiduidade de três meses, a servidora MARLI 

ALMEIDA MORAIS VIDAL, matrícula 7597, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, 
lotada no CMEI – Olavo Bilac, da Secretaria Municipal de Educação, no período de 07 de no-
vembro de 2017 à 06 de fevereiro de 2018, de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção 
XIII, Artigo 149, 150 e 151 da Lei Municipal 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo 
Administrativo N.º 010758/2017.

Art. 2º Ficam suprimidas pelo período da Licença o pagamento das verbas de caráter 
transitório.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de 

novembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município
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P O R T A R I A  N.º 3 8 1 1 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 
1.341, de 14 de maio de 2002,

R E S O L V E               

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Suprimento de Fundos no valor de R$ 1.400,00 (hum 
mil e quatrocentos reais), ao servidor ELSON CARLOS FERREIRA, ocupante do cargo de 
Secretário Municipal, nos termos do Art. 4º da Lei nº 1341/2002.

Elemento da despesa:
33.90.39.96.00     Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica          R$     700,00
33.90.30.96.00     Material de Consumo                                        R$     700,00
                             Total:                                                                  R$  1.400,00

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de no-

vembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.º 3 8 1 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 
1.341, de 14 de maio de 2002,

R E S O L V E 

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Suprimento de Fundos no valor de R$ 1.900,00 (Hum 
mil e novecentos reais), ao servidor Hermes Darcy da Silva, ocupante do cargo de denomina-
do Assistente Executivo II, nos termos do Art. 4º da Lei nº 1341/2002.

Elemento da despesa:

33.90.30.96.00     Material de Consumo                                       R$    900,00
33.90.36.96.00     Serviços de Terceiros – Pessoa Física            R$    500,00
33.90.39.96.00     Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica         R$    500,00
                             Total:                                                                R$  1.900,00

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de 

novembro de 2017.
   

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.º 3 8 1 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 
1.341, de 14 de maio de 2002,

R E S O L V E

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Suprimento de Fundos no valor de R$ 1.000,00 (Hum 
mil reais), ao servidor CLEVERSON SILVA SANTOS, ocupante do cargo de Chefe da Divisão 
de Proteção Social Básica, nos termos do Art. 4º da Lei nº 1341/2002.

Elemento da despesa:

33.90.30.96.00         Material de Consumo                                  R$ 1.000,00
                                 Total:                                                            R$ 1.000,00

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de 

novembro de 2017.
     

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.º 3 8 1 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 
1.341, de 14 de maio de 2002,

R E S O L V E

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Suprimento de Fundos no valor de R$ 1.300,00 
(Hum mil e trezentos reais), a ROZILDA VILAS BOAS CHAVES CALADO, ocupante do cargo 
de Chefe da Divisão de Proteção Social Básica, nos termos do Art. 4º da Lei nº 1341/2002.

Elemento da despesa:

33.90.30.96.00     Material de Consumo                                           R$    800,00
33.90.39.96.00     Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                R$    500,00
                             Total:                                                                     R$ 1.300,00

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de no-

vembro de 2017.
         

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O Nº  2 4 5 7 4 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 5º Inciso I da Lei Municipal nº 2159 de 
27/12/2016, na forma prevista pelo inciso II do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 
4.320, de 17/03/1964.

R E S O L V E

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2017, do Município de Telêmaco Borba, no valor 
R$ 167.925,00 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais), para reforço 
das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo 
abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE - EXERCICIO CORRENTE
1. DESCRIÇÃO RECURSO VALOR

13.00 Secretaria Municipal de Assistência Social
13.004 Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0802.1063
Construção e Ampliação de Próprios - 
Assistência Social

1136 - 4490.51.00 Obras e Instalações 000 45.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 45.000,00

FONTE 749 – RECURSO CONTRATO DE REPASSE 784327/2013 - EXERCICIO 
CORRENTE

2. DESCRIÇÃO RECURSO VALOR

08.00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos

08.001 Gabinete do Secretário - SMOSP
15.122.1502.2044 Funcionamento do Gabinete SMOSP
1174 - 3390.93.00 Indenizações e Restituições 749 122.925,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 122.925,00

TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES 167.925,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o 
Excesso de Arrecadação nas Fontes de Recurso nº 000 e 749 no valor de R$ 167.925,00 
(cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais)

Parágrafo Único. Fica alterada a programação financeira e o cronograma de desembolso 
financeiro das fontes de recurso constantes neste artigo.

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2017; mediante 
autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal nº. 2024/2014 – PPA 2014/2017 
e Art. 52º inciso III da Lei Municipal nº. 2151/2016 – LDO 2017; ficam alteradas as metas 
financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de 

novembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakoviski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O (A) Pregoeiro(a)   WELITON FRANCO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 53372  
b)        Pregão Presencial nº 152/2017  
c)        Data da adjudicação: 23/11/2017  
d)        Objeto: Contratação de seguro de veículos.   
 
EMPRESA: GENTE SEGURADORA S.A 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Seguro anual completo para veículo P-
32: 
Marca Volkswagem; 
Modelo: Nova Saveiro HL MBVD;  
Ano/Modelo - 2017/2018;  
Capacidade: 5 passageiros; 
Placa: BBM-6757;  
Renavam: 01125529684;  
Chassi: 9BWJB45U5JP008868;  
Coberturas e franquias. 
Conforme Termo de Referência. 

 
 
 

- 

1 UN R$1.595,33 

2 Seguro anual completo para 1 veículo 
marca Volkswagen , tipo veículo de 
passeio; Modelo: Voyage 1.6 Confortline  
; capacidade: 5 passageiros; Ano/Modelo 
2017/2017; Coberturas e franquias. 
Conf. Termo de Referência 

 
 
 
- 

1 UN R$1.643,88 

3 Seguro anual completo para 1 veículo 
marca Volkswagen , tipo veículo de 
passeio; Modelo: Gol 1.0 Confortline ; 
capacidade: 5 passageiros; Ano/Modelo 
2017/2017; Coberturas e franquias 
conforme Termo de Referência 

 
 
- 

1 UN R$1.484,35 

4 Seguro anual completo para 1 veículo 
marca Renault , tipo Van; Modelo:L2H2; 
capacidade: 15 passageiros + 1 
motorista; Ano/Modelo 2017/2017; 
Coberturas e franquias conforme Termo 
de Referência 

 
 
- 

1 UN R$3.551,31 

5 Seguro anual completo para 1 veículo 
marca Renault , tipo Van; Modelo:L2H2; 
capacidade: 15 passageiros + 1 
motorista; Ano/Modelo 2017/2017; 
Coberturas e franquias. Conf. Termo de 
Referência 

 
 
- 

1 UN R$3.551,31 

6 Seguro anual completo para veículo P-
33: 
Marca Volkswagem; 
Modelo: Nova Saveiro HL MBVD;  
Ano/Modelo - 2017/2018;  
Capacidade: 5 passageiros; 
Placa: BBM-4425;  
Renavam: 01125246780;  
Chassi: 9BWJB45U0JP019468;  
Coberturas e franquias. 
Conforme Termo de Referência. 

 
 
 
 
- 

1 UN R$1.595,33 

7 Seguro anual completo para veículo P-
34: 
Marca Volkswagem; 
Modelo: Nova Saveiro HL MBVD;  
Ano/Modelo - 2017/2018;  
Capacidade: 5 passageiros; 
Placa: BBM-4427;  
Renavam: 01125245295;  
Chassi: 9BWJB45U0JP013377;  
Coberturas e franquias. 
Conforme Termo de Referência. 

 
 
 
 
- 

1 UN R$1.595,33 

8 Seguro anual completo para veículo P-  1 UN R$1.595,33 
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35: 
Marca Volkswagem; 
Modelo: Nova Saveiro HL MBVD;  
Ano/Modelo - 2017/2018;  
Capacidade: 5 passageiros; 
Placa: BBM-4429;  
Renavam: 01125212176;  
Chassi: 9BWJB45U8JP016432;  
Coberturas e franquias. 
Conforme Termo de Referência. 

9 Seguro anual completo para veículo P-
36: 
Marca Volkswagem; 
Modelo: Nova Saveiro HL MBVD;  
Ano/Modelo - 2017/2018;  
Capacidade: 5 passageiros; 
Placa: BBM-4430;  
Renavam: 01125211366;  
Chassi: 9BWJB45U4JP023362;  
Coberturas e franquias. 
Conforme Termo de Referência. 

 
 
 
- 

1 UN R$1.595,33 

10 Seguro anual completo para 1 veículo 
marca Volkswagen , tipo veículo de 
passeio; Modelo: Voyage 1.6 Confortline  
; capacidade: 5 passageiros; Ano/Modelo 
2017/2017; Coberturas e franquias 
conforme Termo de Referência 

 
 
 
- 

1 UN R$1.643,88 

11 Seguro anual completo para 1 veículo 
marca Volkswagen , tipo veículo de 
passeio; Modelo: Gol 1.0 Confortline ; 
capacidade: 5 passageiros; Ano/Modelo 
2017/2017; Coberturas e franquias. 
Conf. Termo de Referência 

 
 
- 

1 UN R$1.484,35 

12 Seguro anual completo para 1 veículo 
marca Marcopolo , tipo ônibus; Modelo: 
Volare V8L ESCOLARBUS; capacidade: 
Capacidade para 34 passageiros + 1 
PPD + 1 Auxiliar + 1 motorista; 
Ano/Modelo 2017/2017; Coberturas e 
franquias conforme Termo de Referência 

 
 
 
- 

1 UN R$4.369,77 

13 Seguro anual completo para 1 veículo 
marca Marcopolo , tipo ônibus; Modelo: 
Volare V8L ESCOLARBUS; capacidade: 
Capacidade para 34 passageiros + 1 
PPD + 1 Auxiliar + 1 motorista; 
Ano/Modelo 2017/2017; Coberturas e 
franquias. 
Conf. Termo de Referência 

 
 
- 

1 UN R$4.369,77 

14 Seguro anual, completo para 01 veículo 
marca Mercedes Bens   tipo Microonibus  
ano 2005/2006  modelo: Sprinter   
Capacidade. 16 passageiros 
Coberturas:Casco 100% da tabela FIPE 
Danos materiais terceiros R$ 100.000,00 
Danos corporais terceiros R$ 100.000,00 
Acidente pessoal passageiros-invalidez 
permanente R$ 15.000,00 Acidente 
pessoal passageiros-morte R$ 15.000,00 
Assistência 24 horas básico Vidros 
básico;Franquia normal básica Renavan: 
87460459-1 Placa: ANK-
4435Prefixo:PM-23 

 
 
 
 
 
- 

1 UN R$2.774,47 

15 Seguro anual completo para 1 veículo 
marca Mitsubishi , tipo Crossover ou 
SUV; Modelo: ASX 4.2; capacidade: 1 
motorista + 4 passageiros; Ano/Modelo 
2017/2017; Coberturas e franquias 
conforme Termo de Referência 

 
 
- 

1 UN R$2.150,22 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 35.000,00 
 
   
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo 
licitatório pela autoridade superior.  
 

Telêmaco Borba, 23 de novembro de 2017 
 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

WELITON FRANCO  
Pregoeiro 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 127/2017  

PROTOCOLO Nº 47373/2017  
 
O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento 
licitatório epigrafado, resolve  HOMOLOGAR  a decisão constante do Termo de adjudicação em que a(o) 
Pregoeira(o) e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou vencedora a 
Empresa:  
  
Fornecedor: 
SATELITE COMERCIAL LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
4 Fralda descartável geriátrica, tamanho P, Com 

as seguintes especificações 
mínimas:Composição: camada interna de não 
tecido, fibras de celulose, camada externa de 
polietileno, barreiras protetoras de polipropileno 
anti vazamento, fios de elastano, adesivo termo 
plástico.Com formato 
anatômico;Hipoalergênica e 
dermatologicamente testada;Com fitas 
adesivas reposicionáveis;Com Dry Gel (super 
absorvente);Cobertura suave (não tecido);Com 
elástico para ajuste nas pernas;Peso: de 20 kg 
a 40 kg;Cintura: 40 cm a 80 cm;Embalada em 
pacote contendo externamente dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, 
validade e número do lote. 

MASTERFRAL 
SOFT 

UN 15.000 R$0,90 R$ 13.500,00 

5 Fralda descartável infantil, tamanho EG Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Composição: Filme de polietileno, 
polpa de celulose, polímero superabsorvente, 
não tecido de polipropileno, não tecido de 
fibras bicomponentes e fibras polyester, aloe 
vera, adesivo termoplástico, fios de elástico, 
fitas adesivas. Com barreiras 
superimpermeáveis, proteção anti 
vazamento;Com gel super absorvente;Com 
camada de proteção ultra seca, evita o 
empelotamento;Com elástico nas pernas;Com 
fecho ajustável, abre e fecha;Componentes 
atóxicos não propensos a causar irritação em 
contato com a pele;Embalada em pacote 
contendo externamente dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, validade e 
número do lote. 

evolution 
jumbinho 

UN 15.000 R$ 0,42 R$ 6.300,00 

6 Fralda descartável infantil, tamanho G Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Composição: Filme de polietileno, 
polpa de celulose, polímero superabsorvente, 
não tecido de polipropileno, não tecido de 
fibras bicomponentes e fibras polyester, aloe 
vera, adesivo termoplástico, fios de elástico, 
fitas adesivas.Com barreiras 
superimpermeáveis, proteção anti 
vazamento;Com gel super absorvente;Com 
camada de proteção ultra seca, evita o 
empelotamento;Com elástico nas pernas;Com 
fecho ajustável, abre e fecha;Componentes 
atóxicos não propensos a causar irritação em 
contato com a pele.Embalada em pacote 
contendo externamente dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, validade e 
número do lote. 

evolution 
jumbinho 

UN 15.000 R$ 0,38 R$ 5.700,00 

7 Fralda descartável infantil, tamanho M Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Composição: Filme de polietileno, 
polpa de celulose, polímero superabsorvente, 
não tecido de polipropileno, não tecido de 
fibras bicomponentes e fibras polyester, aloe 
vera, adesivo termoplástico, fios de elástico, 
fitas adesivas. Com barreiras 
superimpermeáveis, proteção anti 
vazamento;Com gel super absorvente;Com 
camada de proteção ultra seca, evita o 
empelotamento;Com elástico nas pernas;Com 

evolution 
jumbinho 

UN 3.000 R$ 0,34 R$ 1.020,00 
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fecho ajustável, abre e fecha;Componentes 
atóxicos não propensos a causar irritação em 
contato com a pele.Embalada em pacote 
contendo externamente dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, validade e 
número do lote. 

8 Fralda descartável infantil, tamanho P Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Composição: Filme de polietileno, 
polpa de celulose, polímero superabsorvente, 
não tecido de polipropileno, não tecido de 
fibras bicomponentes e fibras polyester, aloe 
vera, adesivo termoplástico, fios de elástico, 
fitas adesivas. Com barreiras 
superimpermeáveis, proteção anti 
vazamento;Com gel super absorvente;Com 
camada de proteção ultra seca, evita o 
empelotamento;Com elástico nas pernas;Com 
fecho ajustável, abre e fecha;Componentes 
atóxicos não propensos a causar irritação em 
contato com a pele.Embalada em pacote 
contendo externamente dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, validade e 
número do lote. 

evolution 
jumbinho 

UN 3.000 R$ 0,26 R$ 780,00 

9 Fralda descartável infantil, tamanho EXG Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Composição: Filme de polietileno, 
polpa de celulose, polímero superabsorvente, 
não tecido de polipropileno, não tecido de 
fibras bicomponentes e fibras polyester, aloe 
vera, adesivo termoplástico, fios de elástico, 
fitas adesivas. Com barreiras 
superimpermeáveis, proteção anti 
vazamento;Com gel super absorvente;Com 
camada de proteção ultra seca, evita o 
empelotamento;Com elástico nas pernas;Com 
fecho ajustável, abre e fecha;Componentes 
atóxicos não propensos a causar irritação em 
contato com a pele;Embalada em pacote 
contendo externamente dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, validade e 
número do lote. 

evolution 
jumbinho 

UN 5.000 R$ 0,48 R$ 2.400,00 

KELLY A.D.S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
2 Fralda descartável geriátrica, tamanho M, Com 

as seguintes especificações 
mínimas:Composição: camada interna de não 
tecido, fibras de celulose, camada externa de 
polietileno, barreiras protetoras de polipropileno 
anti vazamento, fios de elastano, adesivo termo 
plástico.Com formato 
anatômico;Hipoalergênica e 
dermatologicamente testada;Com fitas 
adesivas reposicionáveis;Com Dry Gel (super 
absorvente);Cobertura suave (não tecido);Com 
elástico para ajuste nas pernas;Peso: de 40 kg 
a 60 kg;Cintura: 70 cm a 120 cm;Embalada em 
pacote contendo externamente dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, 
validade e número do lote. 

MASTER 
FRAL 

UN 50.000 R$ 1,18 R$ 59.000,00 

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Fralda descartável geriátrica, tamanho EG Com 

as seguintes especificações 
mínimas:Composição: camada interna de não 
tecido, fibras de celulose, camada externa de 
polietileno, barreiras protetoras de polipropileno 
anti vazamento, fios de elastano, adesivo termo 
plástico.Com formato 
anatômico;Hipoalergênica e 
dermatologicamente testada;Com fitas 
adesivas reposicionáveis;Com Dry Gel (super 
absorvente);Cobertura suave (não tecido);Com 
elástico para ajuste nas pernas;Peso: acima de 
90 kg;Embalada em pacote contendo 
externamente dados de identificação, 

CONFIANÇA UN 50.000 R$ 0,90 R$ 45.000,00 
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procedência, data de fabricação, validade e 
número do lote. 

3 Fralda descartável geriátrica, tamanho G, Com 
as seguintes especificações 
mínimas:Composição: camada interna de não 
tecido, fibras de celulose, camada externa de 
polietileno, barreiras protetoras de polipropileno 
anti vazamento, fios de elastano, adesivo termo 
plástico.Com formato 
anatômico;Hipoalergênica e 
dermatologicamente testada;Com fitas 
adesivas reposicionáveis;Com Dry Gel (super 
absorvente);Cobertura suave (não tecido);Com 
elástico para ajuste nas pernas;Peso: acima de 
70 kg;Cintura: 80 a 150 cm;Embalada em 
pacote contendo externamente dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, 
validade e número do lote. 

CONFIANÇA UN 160.000,0000 R$0,85 R$136.000,00 

TOTAL R$269.700,00 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustrado 

 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
V A L O R    T O T A L :    R$269.700,00  
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 22 de novembro de 2017.  
 
 

  
 

Prefeito   
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
O (A) Pregoeiro(a)   WELITON FRANCO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 55948  
b)        Pregão Presencial nº 147/2017  
c)        Data da adjudicação: 23/11/2017  
d)        Objeto: Aquisição de brinquedos, cadeira para refeição, carrinho de passeio, colchonete e trocador 
para bebê.  
  
EMPRESA: ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

3 Cadeira alta para refeição nas seguintes especificações mínimas: Tipo 
cadeirão;Uso infantil;Com retentor entre as pernas;Capacidade para 15 
kg;Com assento, encosto e laterais acolchoadas em plástico laminado, de 
fácil limpeza;Com bandejas removíveis;Com garras laterais facilmente 
acionáveis e apoio para os pés em plástico;Com cinto de segurança de 5 
pontos com regulagem na altura do ombro;Estrutura tubular em ferro  de 
3/4";Com pintura eletrostática, na cor branca;Projetada para manter a 
estabilidade e travas em arco;Deve permitir a aproximação à mesa de 
refeições;Dimensões do cadeirão montado (AxCxL) 102 x 56 x 68 cm. 

HERCULES 100 UN R$ 150,00 

4 Carrinho de passeio para bebê nas seguintes especificações mínimas: 
Com capacidade para até 15 kg;Encosto reclinável com 3 posições;Cabo 
reversível;Cinto de segurança com 5 pontos;Acolchoado em tecido 
removível e lavável;Capota regulável e removível;Com protetor 
frontal;Cesto para porta objetos;Rodas dianteiras com sistema de 
freios;Rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios;Com 
pedana;Produto com certificação do INMETRO.Dimensões do produto 
montado (AxLxP) 101x51x75 cm. 

HERCULES 100 UN R$ 326,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 47.600,00 
       

EMPRESA: JCSBUENO 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Bicicleta Aro 26, nas seguintes especificações mínimas: CAIRU 2 UN R$ 488,00 
2 Bicicleta infantil, aro 16, nas seguintes especificações mínimas: 

Pedal: plástico ou nylon; 
Pedal com refletor; 
Selim em espuma com capa em PVC; 
Selim com altura regulável; 
Quadro em aço carbono; 
Garfo em aço carbono; 
Pedivela em aço carbono; 
Guidão em aço carbono; 
Freios dianteiro e traseiro; 
Rodas de apoio laterais traseira; 
Pneu com camara; 
Com protetor de corrente; 
Produto com certificação do INMETRO. 

Monark 3 UN R$ 354,00 

6 Tabela de basquete em MDF, nas seguintes especificações mínimas: 
Para crianças acima de 5 anos; 
MDF com 8 mm; 
Aro em aço com 33 cm de diâmetro; 
Rede em nylon; 
Dimensões (LxA) 50x60 CM. 
Com parafusos para fixação na parede. 

XALINGO 1 UN R$ 68,99 

7 Triciclo multicolorido com as seguintes especificações mínimas:  
Confeccionado em material termoplástico ou injetado, 
Eixo traseiro e dos pedais em metal; 
Pedais em material plástico; 
Assento anatômico; 
Rodas robustas; 
Estrutura dupla; 
Com cantos arredondados; 
Deverá suportar peso acima de 19 kg; 
Dimensões (AxLxP) 47cm x 42cm x 61cm. 
O produto deverá possuir selo do INMETRO. 

XALINGO 3 UN R$ 119,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 2.463,99 
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EMPRESA: REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

5 Colchonete com as seguintes especificações mínimas:  Confeccionado em 
espuma;com revestimento  em bagum;cor: azul;com costura super 
resistente;Conforme Normas  ABNT NBR 13579-1-2;Dimensões:1,90 
X1,50  X5,00 cm 

MASTER 
BRINK 

90 UN R$ 114,90 

8 Trocador tipo americano  para bebê com as seguintes especificações 
mínimas:  
Atóxico; 
Antialérgico; 
Confeccionado espuma revestida com bagun;Medindo: 70 cm de 
comprimento x 50 cm de largura X 14 cm de altura nas 
laterais ;Colorido;Faixa etária de 0 a 18 meses. 

Masterbrink. 100 UN R$ 39,90 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 14.331,00 
 
       

  
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior.  
 
  

Telêmaco Borba, 23 de novembro de 2017  
 
 
 

  
WELITON FRANCO  

Pregoeiro   
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O(A) Pregoeiro(a)   MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 52814  
b)        Pregão Presencial nº 145/2017  
c)        Data da adjudicação: 23/11/2017 
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos.  
 
 
 
 
 

EMPRESA: BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

2 Agente de união multiuso com carga, 
fotopolimerizável, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Monocomponentes - primer e Bond para 
esmalte/dentina em único frasco.  
Indicado para restaurações diretas de 
compósitos, cerômero e compômeros 
fotopolimerizáveis. 
Solvente a base de álcool. 
Recipiente plástico envolto em caixa de 
papel contendo 5 ml. 

BIODINAMICA 80,00 UN R$11,20 

3 Agua oxigenada 10V 1 Litro a embalagem 
deve conter os dados de identificação do 
produto, procedência, número do lote, 
data de fabricação, validade do produto, 
número do registro no ministério da 
saúde. 

FBM FARMA 50,00 L R$4,69 

4 Agulha descartável gengival nº 27 G, 
longa, em aço inoxidável, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Para seringa carpule de uso 
odontológico;Esterilizada;Com bisel 
trifacetado e siliconizado externamente 
em todo o corpo;O canhão componente 
que permite acoplar a agulha na seringa 
deverá ser constituído de material 
plástico, atóxico e possuir rosca para 
fixação à seringa;O conjunto cânula 
(agulha / canhão) deverá possuir protetor 
plástico rígido;As agulhas deverão vir 
embaladas individualmente. Caixa com 
100 unidades. 

PROCARE 200,00 CX R$31,89 

20 Aplicador descartável tipo brush nas 
seguintes especificações mínimas: Para 
adesivos;Tamanho regular;Deverá 
constar externamente marca comercial, 
procedência de fabricação e 
recomendações para 
armazenamento.Embalagem plástica com 
100 unidades. 

FGM 
CAVIBRUSCH 

20,00 UN R$8,65 

23 Bicarbonato de sódio em pó para 
profilaxia, granulação super fina ou extra-
fina,  frasco de 500g. 

AAF DO BRASIL 30,00 UN R$8,69 

38 Broca para uso odontológico nº 8, nas 
seguintes especificações mínimas Em 
aço carbide;Para alta rotação;Haste longa 

KAVO BURS 
CARBIDE 

80,00 UN R$3,99 
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em carboneto de tungstênio;Com 
precisão balanceada que evita 
vibrações;Encaixe inoxidável;Adaptável 
em qualquer caneta de alta 
rotação;Esterilizável com calor úmido, 
seco ou agentes químicos sem sofrer 
oxidação;Resistentes às ações de 
agentes químicos usados em 
desinfecção/ esterilização,  sem sofrer 
oxidação;Autoclaváveis;Embaladas 
individualmente;Deverá atender a 
NBR/ISO 9002/1994;Deverá trazer 
externamente na caixa número do lote, 
data de fabricação, validade e registro na 
ANVISA. 

39 Broca para uso odontológico para alta 
rotação n°06. CARBIDE, esférica. 
Conforme as normas NBR/ISSO 
9002/1994 para os instrumentos rotativos 
odontológicos, passível de esterilização 
em meios físico-químicos, embalada 
individualmente, contendo externamente 
marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação. 

KAVO BURS 
CARBIDE 

80,00 UN R$3,99 

45 Cariostático 30%, solução de diamino 
fluoreto de prata a 30% em meio 
amoniacal. 
Frasco com 5ml. 

AAF DO BRASIL 50,00 UN R$13,04 

46 Cariostático nas seguintes especificações 
mínimas: 12%; 
Embalado em frasco com 10 ml. 

AFF DO BRASIL 50,00 UN R$11,28 

47 Cimento cirúrgico, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cimento periodontal sem eugenol.  
Composto por 2 pastas: Pasta Base e 
Pasta aceleradora;  
Para cobertura protetora de cirurgias 
periodontais e outras especialidades.  
Embalagem com 90 gramas cada. 

TECHNEW 15,00 CX R$46,40 

48 Cimento provisório para cimentação e 
obturação, sem eugenol, pasta única em 
pote com 20 g, de endurecimento 
químico, radiopaco, para preenchimento 
temporário das cavidades dentárias, a 
base de óxido de zinco e sulfato de zinco. 

MAQUIRA 80,00 UN R$6,10 

49 Cimento restaurador provisório IRM pó, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Para uso odontológico;Frasco com 38 
gramas. 

AAF DO BRASIL 20,00 UN R$8,40 

56 Escova de Róbson, tipo pincel para contra 
ângulo, com extremidade cônica, branca, 
passível de esterilização em meios físico-
químicos, embalado individualmente, 
Conforme norma NBR 7153-1. 

PREVEN 40,00 UN R$1,07 

57 Escova de Róbson, tipo pincel para contra 
ângulo, com extremidade plana, branca, 
passível de esterilização em meios físico-
químicos, embalado individualmente, 
Conforme norma NBR 7153-1. 

PREVEN 40,00 UN R$1,07 

63 Espelho bucal, nº 3, imagem frontal de 
precisão, confeccionado em aço 
inoxidável, superfície espelhada, passível 
de esterilização em meios físico-químico; 
Embalado individualmente; 
Conforme NBR 7153-1. 

PHARMAINOX 40,00 UN R$1,49 

65 Eugenol líquido para restauração dental 
provisória, nas seguintes especificações 
mínimas: cor amarelo claro, para mistura 
a óxido de zinco frasco contendo 20ml. 

MAQUIRA 20,00 UN R$7,58 
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66 Evidenciador de placa bacteriana nas 
seguintes especificações mínimas:  
Em pastilhas; 
Composição: fucscina básica. 
Embaladas individualmente. Caixa com 
120 unidades. 

BIODIMANICA 30,00 CX R$10,24 

70 Fio de sutura de seda n°3-0,  obtido da 
proteína e goma do casulo do bicho da 
seda, multifilamentar, número 3-0, branco, 
agulhado, medindo 25cm, embalado em 
material que promova barreira microbiana 
e abertura asséptica, o produto deverá 
ser entregue que comprove sua 
esterilidade, caixa com 24 envelopes. 

TECHNEW 200,00 CX R$29,76 

71 Fio de sutura de seda n°4-0,  obtido da 
proteína e goma do casulo do bicho da 
seda, multifilamentar, número 4-0, branco, 
agulhado, medindo 25cm, embalado em 
material que promova barreira microbiana 
e abertura asséptica, o produto deverá 
ser entregue que comprove sua 
esterilidade, caixa com 24 envelopes. 

TECHNEW 200,00 CX R$29,76 

88 Gel de flúor fosfato neutro para aplicação 
tópica, nas seguintes especificações 
mínimas,  para uso exclusivo em 
odontologia; tempo de aplicação de 1 
minuto, frasco de 200 ml. 

IODONTOSUL 80,00 UN R$2,90 

89 Grampo Para Isolamento 200 em aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente 

TECHNEW 15,00 UN R$9,99 

90 Grampo Para Isolamento 202 em aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente 

TECHNEW 15,00 UN R$9,99 

91 Grampo Para Isolamento 204 em aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente 

TECNHEW 15,00 UN R$9,99 

92 Grampo Para Isolamento 208 em aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente 

TECHNEW 15,00 UN R$9,99 

93 Grampo Para Isolamento 209 em aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente 

TECHNEW 15,00 UN R$9,99 

98 Hemostático solução hemostática à base 
de cloreto de alumínio, para uso tópico, 
embalado em frasco com 10 ml,  
constando externamente marca 
comercial, procedência de fabricação. 

MAQUIRA 10,00 FR R$9,60 

99 Hidróxido de cálcio, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cimento autopolimerizável, radiopaco 
Composto de: pasta base 13 gr, pasta 
catalisadora 11 gr e bloco de mistura. 

TECHNEW 30,00 CX R$12,88 

102 Ionômero de vidro para restauração, nas 
seguintes especificações mínimas: para  
uso odontológico, composto por: frasco 
de pó com 10 gramas, frasco de líquido 
com 10 ml, medidor e bloco de 
espatulação. 

FGM 40,00 CX R$16,74 

103 Irm líquido uso odontológico, nas AAF DO BRASIL 80,00 FR R$8,40 
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seguintes especificações mínimas:  
Para restauração 
provisória;embalagem: ,frasco com 15 ml, 
com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de e fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

110 Kit Selante de Fóssulas e Fissuras, 
Polimerizável por luz visível. Composição: 
Bis-GMA, Uretano modificado, Trietileno 
Glicol Di-metacrilato, Borosilicato de 
Alumínio e Bário, Ester Tetracrílico Ácido 
Fosofórico, Fluoreto de Sódio, N-Metil 
Dietanolamina e Canforoquinona. Kit 
contendo 05 seringas de selante com 02 
gramas cada, 01 seringas de 
Condicionador dental gel com 3,0 ml e 
pontas aplicadoras descartáveis. 

ANGELUS 80,00 KIT R$46,40 

114 Lençol de Borracha para isolamento 
dental - Embalagem com 26 unidades. 
Cor azul. Tamanho 13,5x13,5cm. 

ANGELUS 30,00 UN R$15,26 

116 Liga de amálgama em cápsulas, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Contendo limalha de prata + mercúrio 2 
Porção;Cristalização Regular;Partículas 
esferoidais irregulares com alto teor de 
cobre e sem fase gama 2;Alta resistência 
à compressão;Composição: Prata 40%, 
Estanho 31%, Cobre 29%, Zinco 0,2% e 
Mercúrio 48%. Caixa contendo 50 
cápsulas. 

SDI 100,00 CX R$106,40 

121 Moldeira descartável, adulto tamanho G 
em poliuretano expandido, 
parafina,corantes orgânicos, para 
aplicação tópica de flúor, em caixa, com 
24 moldeiras adulto,G, constando 
externamente marca comercial e 
procedência de fabricação. 

TECHNEW 20,00 CX R$11,85 

122 Moldeira descartável, adulto tamanho M 
em poliuretano expandido, parafina, 
corantes orgânicos, para aplicação tópica 
de flúor, em caixa, com 24 moldeiras 
adulto, tamenho M, constando 
externamente marca comercial e 
procedência de fabricação. 

TECHNEW 30,00 CX R$11,85 

123 Moldeira descartável, adulto tamanho P 
em poliuretano expandido, 
parafina,corantes orgânicos, para 
aplicação tópica de flúor, em caixa, com 
24 moldeiras adulto, P, constando 
externamente marca comercial e 
procedência de fabricação. 

TECHNEW 30,00 CX R$11,85 

125 Óleo lubrificante para baixa e alta rotação, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Formulado com óleo medicinal de baixa 
viscosidade; 
Atóxico; 
Antioxidante, bactericida e fungicida; 
Embalagem contendo 100 ml. 
Deverá constar externamente 
procedência de fabricação e marca 
comercial. 

MAQUIRA 30,00 UN R$10,80 

127 Óxido de zinco, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Para preparo de restauração dental 
provisória e mistura com eugenol. 
Embalado em frasco com 50 gramas. 

LYSANDA 20,00 UN R$3,09 

129 Paramonoclorofenol canforado nas 
seguintes especificações mínimas: Para 
tratamento endodontico;Composição: 

AAF DO BRASIL 40,00 UN R$3,82 
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30% paramonoclorofenol e 70% cânfora;A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto e procedência, 
número de lote, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da 
Saúde.Frasco com 20 ml. 

130 Pasta de Maísto, à base de iodofórmio, 
lentamente reabsorvível, estimula a 
proliferação celular, tem leve poder 
antisséptico porém de ação prolongada. 
Promove formação de cemento e 
reparação apical. Apresentação, 
embalagem com 10g de Pasta Maisto. 

IODONTOSUL 15,00 UN R$14,24 

131 Pasta profilática nas seguintes 
especificações mínimas: para uso em 
procedimentos de limpeza e polimento 
dental; com abrasivo micro 
granulado;Com flúor;sabor morando ou 
tutti-frutti. Produto embalado 
individualmente em bisnaga de 90 
gramas. 

MAQUIRA 200,00 UN R$4,78 

138 Pó de bicarbonato de sódio para profilaxia 
Nas seguintes especificações mínimas:Pó 
extra-fino;Exclusivo para uso 
odontológico;Com agente 
fluidificante;Caixa com 15 envelopes com 
40 gramas cada. 

MAQUIRA 10,00 CX R$22,26 

140 Porta amálgama em plástico, formato de 
seringa,ponta curvada e 15 a 16cm de 
comprimento 

MAQUIRA 15,00 UN R$5,74 

142 Pote dappen de plástico esterilizável, para 
manipulação de materiais dentários, 
embalado individualmente, constando 
externamente marca comercial e 
procedência de fabricação. 

MAQUIRA 15,00 UN R$1,47 

144 Resina flow - Cor A3 (universal) - resina 
composta micro híbrida radiopaca, de 
média viscosidade, fotopolimerizavel. 
Baixa viscosidade, teor de carga de 
mínimo 70% com tamanho de partículas 
de 0,05 a 5µ. Sem escoamento após 
aplicação, contração de polimerização 
semelhante às resinas compostas, 
elevada resistência mecânica. Seringa 
com 02 g. + ponteiras de aplicação. 

MAQUIRA 20,00 UN R$10,08 

158 Tricresol Formalina nas seguintes 
especificações mínimas: Para 
desinfecção de canal 
radicular;Composição: Formaldeído, orto-
Cresol, Álcool Etílico 96° e Água 
Deionizada. Frasco com 10 ml. 

MAQUIRA 15,00 UN R$3,60 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 44.514,20 
 
 

EMPRESA: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 
LTDA 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

5 Agulha descartável gengival nº 30 G, 
curta, em aço inoxidável, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Para seringa carpule de uso 
odontológico;Esterilizada;Com bisel 
trifacetado e siliconizado externamente 
em todo o corpo;O canhão componente 
que permite acoplar a agulha na seringa 
deverá ser constituído de material 
plástico, atóxico e possuir rosca para 
fixação à seringa;O conjunto cânula 

PROCARE 300,00 CX R$23,97 
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(agulha / canhão) deverá possuir protetor 
plástico rígido;As agulhas deverão vir 
embaladas individualmente. Caixa com 
100 unidades. 

14 Algodão em rolete, branco, não estéril, 
100% hidrófilo, embalado em pacotes de 
100 unidades, contendo externamente 
marca comercial e procedência de 
fabricação. Cada rolete deve ter a medida 
única de 04 cm comprimento x 1,5 cm de 
diâmetro. 

SS PLUS 300,00 UN R$1,30 

16 Anestésico local injetável a base de 
cloridrato de prilocaína a 3% e 
felipressina, com vaso constrictor, tubetes 
com 1.8ml, embalado em caixa com 50 
tubetes, constando externamente marca 
comercial, procedência de fabricação, 
recomendações para armazenamento. 

CITANEST-
DENTSPLY 

200,00 CX R$43,80 

22 Bandeja odontológica em aço inox, 
medindo  22x 0,9x 1,5 cm. 

AÇO INOX 30,00 UN R$11,97 

50 Clorexidina 0,12% - solução de 
digluconato de clorexidina. Frasco de 100 
ml., constando externamente marca 
comercial, procedência de fabricação, 
recomendações para armazenamento. 

REYMER 20,00 UN R$4,59 

51 Condicionador Dental Gel com as 
seguintes especificações mínimas:  
Composição: ácido Fosfórico 37%, sílica 
coloidal e corante.Embalagem com 3 
seringas contendo 3,0 ml cada. 

BIODINAMICA 150,00 UN R$3,04 

52 Curativo Alveolar nas seguintes 
especificações mínimas: Composição 
básica: própolis (10%), iodofórmio 
(5%);Embalado em frasco com 10 
gramas.Deverá constar externamente 
marca comercial, procedência de 
fabricação. 

BIODINAMICA 50,00 UN R$17,99 

53 Dedal (dedeira) nas seguintes 
especificações mínimas: De 
borracha;Para condensação de 
amálgama. 

JON 100,00 UN R$1,73 

54 Dedeira de Silicone - Desenvolvidas para 
auxiliar na higienização e massagem das 
gengivas dos Bebês.  Cor: transparente. 
Tamanho: Único. Embalagem com 01 
unidade, constando externamente marca 
comercial, procedência de fabricação, 
recomendações para armazenamento. 

MED FIO 200,00 UN R$9,10 

60 Espátula para inserção de resina nº 01 
Nas seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em AI;Com 
espátula em uma das extremidades e 
condensador esférico (de bolinha) na 
outra nº 01;Passível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente, conforme  NBR, 
contendo número e registro no Ministério 
da Saúde e ANVISA. 

GOLGRAN 30,00 UN R$38,24 

61 Espátula para inserção de resina nº 03;  
confeccionada em AI com espátula em 
uma das extremidades e condensador 
esférico (de bolinha) na outra nº 03. 
Passível de esterilização em meios físicos 
e químicos, embalados individualmente, 
conforme  NBR, contendo número e 
registro no Ministério da Saúde e 
ANVISA. 

GOLGRAN 30,00 UN R$38,24 

69 Filme radiológico odontológico periapical, 
para uso infantil, Nas seguintes 

KODAK 10,00 CX R$145,00 
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especificações mínimas:Composto de 
poliéster com emulsão fotossensível;Nas 
dimensões 22 x 35 mm;A embalagem 
deverá constar externamente dados de 
identificação do produto, marca, 
procedência de fabricação, data de 
validade, número de lote e número do 
registro no Ministério da Saúde.Caixa 
com 100 películas. 

72 Fixador para filme radiográfico nas 
seguintes especificações: Composição: 
água (80-85%), tiossulfato de amônio (5-
10%) e tiocianato de amônio (5-
10%);Frasco com 475 ml;Embalado 
individualmente, constando externamente 
marca comercial, procedência de 
fabricação. 

KODAK 20,00 UN R$10,20 

86 Formocresol nas seguintes 
especificações mínimas: Contendo 19% 
de formaldeído e 35% de Cresol;Para 
tratamento de dentes decíduos, com ação 
bacteriana e hemostática. Frasco com 10 
ml. 

BIODINAMICA 40,00 UN R$3,64 

87 Gaze hidrófila  7,5 cm x 7,5 cm, 9 
fios/cm², 5 dobras, 8 camadas,  pacote 
com 500 unidades 

MEDI PLUSS 30,00 PCT R$11,44 

94 Grampo Para Isolamento 210 em aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente. 

GOLGRAN 15,00 UN R$9,95 

95 Grampo Para Isolamento 211 em aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente 

GOLGRAN 15,00 UN R$9,95 

96 Grampo Para Isolamento 212 em aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente 

GOLGRAN 15,00 UN R$9,95 

97 Grampo Para Isolamento w8a em aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente. 

GOLGRAN 15,00 UN R$9,95 

100 Hidróxido de cálcio PA, nas seguintes 
especificações mínimas: Em pó;Frasco 
com 10 gramas.Deverá constar 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação, validade. 

BIODINAMICA 50,00 FR R$3,59 

101 Hipoclorito de Sódio - 1% - solução de 
Milton - embalagem de 1 litro constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação, 
recomendações para o armazenamento. 

ASFER 40,00 UN R$4,74 

107 Kit estéril cirúrgico nº 1, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Descartável; 
Produto em TNT; 
Composto de: 2 toalhas absorventes de 
mão, 1 avental manga longa (30g), 1 
campo de mesa, 1 campo fenestrado. 
Para cirurgia odontológica. 
Produto com registro na ANVISA. 

PROTDESC 2,00 UN R$11,56 

109 Kit infantil de saúde bucal nas seguintes 
especificações mínimas:  Composto 
por:Embalagem confeccionada em 
Plástico PVC Cristal impermeável 0,20 

MED FIO 8.000,00 KIT R$4,59 
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atóxico com fechamento tipo zip ou botão 
de pressão, cor transparente, medindo 20 
x 8,5 cm.Personalizada com logomarca 
da prefeitura com os dizeres: 
‘ ’ Prefeitura Municipal de Telêmaco 
Borba - Saúde Bucal’ ’ , medindo 18x4 
cm;Deverá conter: 1 escova dental infantil 
compacta, macia, com 3 a 4 fileiras de 
tufos, sendo 28 tufos de cerdas 
arredondadas uniformemente e aparadas 
na mesma altura, cabeça arredondada, 
com protetor de cerdas embalado 
juntamente em cada escova, cabo 
anatômico medindo 15 cm.Deverá vir 
gravado no cabo da escova na cor preta 
os dizeres: ‘ ’  PMTB –  Saúde Bucal’ ’  
perfeitamente legível (sem borrões), 
embalada em saquinho plástico lacrado, 1 
tubo de creme dental de 50 gramas, com 
1500 ppm de flúor, 1 estojo de 25 metros 
de fio dental com poliamida, cera e 
aroma. Todos os itens do kit deverão 
conter em sua embalagem o número do 
Registro ANVISA/Ministério da Saúde, 
lote, fabricação e validade. Data de 
validade somente para o fio dental  e 
creme dental. Cores variadas. 

111 Lâmina de Bisturi 12- lâmina de bisturi em 
aço carbono, estéril, utilizado para corte 
de pele, tecido e retirada de pontos em 
procedimentos cirúrgicos. Caixa com 100 
unidades. 

SOLIDOR 15,00 CX R$22,70 

112 Lâmina de bisturi 15c - lâmina em aço 
carbono, estéril, utilizado para corte de 
pele, tecido e retirada de pontos em 
procedimentos cirúrgicos. Caixa com 100 
unidades. 

SOLIDOR 15,00 CX R$23,94 

113 Lâmina de bisturi, nº 11 Nas seguintes 
especificações 
mínimas:Descartável;Estéril a raio 
gama;Confeccionada em aço 
carbono;Grande resistência à corrosão e 
perda de afiação;Embaladas 
individualmente;Caixa contendo 100 
unidades. 

SOLIDOR 15,00 CX R$24,92 

115 Liga de amálgama em cápsulas, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Contendo limalha de prata + mercúrio 1 
Porção;Cristalização Regular;Partículas 
esferoidais irregulares com alto teor de 
cobre e sem fase gama 2;Alta resistência 
à compressão;Composição: Prata 40%, 
Estanho 31%, Cobre 29%, Zinco 0,2% e 
Mercúrio 48%. Caixa contendo 50 
cápsulas. 

SDI 100,00 CX R$62,30 

119 Máscara cirúrgica descartável com tiras 
(sem elástico) com três camadas de 
proteção na cor branca, eficiência de 
filtragem bacteriana (efb maior ou igual a 
97 %), produto atóxico, hipoalergico, 
tecido 100 % polipropileno, não 
inflamável, isento de fibra de vidro, sem 
latex, clips nasal de alumino, flexível e 
inquebravel com 14 cm de comprimento, 
pregas horizontais para ajuste da face e 
tiras para fixação super resistente com 40 
cm de comprimento, com acabamento em 
solda eletrônica, caixa com 50 unidades. 

DESCARPACK 300,00 CX R$5,72 

126 Otosporin nas seguintes especificações 
mínimas: Composição básica cada ml: 

FQM 40,00 UN R$11,12 
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sulfato de polimixina B 10.000U.I, sulfato 
de neomicina 5 mg, hidrocortisona 10 
mg.Frasco com 10  ml.Deverá constar 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação. 

143 Removedor de manchas Com sais de 
flúor, álcool etílico, ác. Inorgânicos. 30 ml. 

IODONTOSUL 15,00 UN R$11,84 

150 Revelador radiográfico, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Composição  básica, água (85-90%), 
sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-
5%), hidroquinona (1-5%);Frasco com 
475 ml;Embalado individualmente, 
constando externamente marca 
comercial, procedência de fabricação. 

KODAK 20,00 UN R$10,20 

157 Touca cirúrgica descartável nas seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em base de fibras de 100% polipropileno 
hipoalérgica;Formato anatômico;Com 
total capacidade de ventilação;Resistente 
e com elástico em toda sua 
extensão;Gramatura aproximadamente 
30gr;Deverá constar os dados de 
identificação, procedência e número do 
lote.Embalagem em pacote com 100 
peças. 

EMBRAMAC 40,00 PCT R$5,50 

160 Verniz fluoretado - secagem rápida; 
efetividade na formação de fluoreto de 
cálcio; não interfere na estética; possui 
6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto 
de cálcio; para tratamento da 
hipersensibilidade dentinária, 
remineralização do esmalte dental após 
clareamento dental ou micro abrasão. 
Recipiente com 10 ml. 

FGM 20,00 UN R$15,23 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 72.657,22 
 
 

EMPRESA: ROBERTO THOMAZ FILHO 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Adesivo - Agente de União Multiuso, com 
Flúor, Fotopolimerizavel, 
Monocomponentes, para 
Esmalte/Dentina. Combina primer e 
adesivo em um único frasco. Apresentado 
em frasco único com 04 ml, contém 
resinas elastoméricas e acetona como 
solvente, baixa viscosidade, embalado 
individualmente, envelope rígido plástico, 
constando externamente marca 
comercial, procedência, recomendações 
de uso e armazenamento. 

PRIME & 
BOND/DENTSPLY 

80,00 UN R$21,80 

13 Alcool etílico 70%, nas seguintes 
especificações mínimas; Produto com 
aspecto líquido límpido, 
incolor;Acondicionado em embalagem 
plástica resistente;Com tampa 
rosqueável;A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação 
do produto, procedência, número do lote, 
data de fabricação, nome do responsável 
técnico, número do registro no ministério 
da saúde.Embalagem com 1.000 ml. 

TUPI 40,00 L R$4,39 

17 Anestésico local injetável a base de 
Lidocaína 2%, SEM VASO 
CONSTRICTOR, tubetes com 1.8ml, 
embalado em caixa com 50 tubetes, 
constando externamente marca 

CRISTALIA 300,00 UN R$42,40 
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comercial, procedência de fabricação de 
fabricação, recomendações para 
armazenamento. 

18 Anestésico tópico nas seguintes 
especificações mínimas: Em forma de 
gel;20 % Benzocaína;Com sabores 
diversos;Pote com 12 gramas;Deverá 
constar externamente marca comercial, 
procedência de fabricação, 
recomendações para armazenamento. 

BENZOTOP-DFL 200,00 UN R$5,69 

120 Mascara cirúrgica, descartável nas 
seguintes especificações mínimas: Cor 
branca;Flexível;Que não libere 
fiapos;Atóxica e hipoalérgica;Não 
estéril;Com clipe para ajuste nasal;Com 2 
elásticos laterais revestidos para ajuste 
da mascara a face do usuário;Os 
elásticos deverão possibilitar ajuste 
perfeito atrás das 
aurículas;Hipoalérgica;Confeccionada em 
não tecido TNT;Camada externa em 
100% polipropileno com 20 g/m2;Camada 
interna em polipropileno e polietileno com 
30 g/m2;Camada intermediária com filtro 
bacteriológico 100% 
polipropileno;Confeccionada através de 
costura ultrassônica;Tamanho 
aproximado de 9,5 cm  por 17,5 
cm;Embalagem com 50 unidades. 

MEDIX 300,00 CX R$5,16 

133 Pedra Pomes - Pó fino utilizado para o 
acabamento e polimento em próteses e 
resinas acrílicas, conferindo às partes 
metálicas e plásticas uma superfície mais 
lisa. Pote com 100g. 

AAF 20,00 UN R$2,90 

147 Resina fotopolimerizável A3 micro-híbrida, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Parte inorgânica composta por 
zircônia/sílica, representando 60% em 
volume, seringa com 4 gramas. 
Desenvolvido para uso em restaurações 
de dentes anteriores e posteriores. 

3M DO BRASIL 20,00 UN R$32,90 

148 Resina fotopolimerizável A3,5 micro-
híbrida, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Parte inorgânica composta por 
zircônia/sílica, representando 60% em 
volume, seringa com 4 gramas. 
Desenvolvido para uso em restaurações 
de dentes anteriores e posteriores. 

3M DO BRASIL 15,00 UN R$32,90 

149 Resina fotopolimerizavel, COR UD, 
radiopaca, indicada para restaurações de 
dentes anteriores e posteriores, com 
carga inorgânica próxima a 66% em 
volume e 84,5% em peso, com tamanho 
de partícula variando de 3,5 a 0,01 
micrômetros e tamanho médio de 0,6 
micrômetros. Composição Básica: Bis-
GMA, TEGDMA e Zircônia/sílica.  
Seringa com 04 gramas. 

3M DO BRASIL 20,00 UN R$32,90 

151 Seringa carpule para anestesia, corpo 
contendo inscrição da marca ou 
fabricante, encaixes perfeitos e alinhados, 
em aço inoxidável, acabamento e 
polimento perfeitos, passível de 
esterilização em meios físico-químicos, 
embalada individualmente, constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação, confeccionada 
conforme NBR 7153-1. 

KONEN 20,00 UN R$20,90 

154 Sugador de saliva descartável em PVC SSPLUS/WA 500,00 PCT R$3,90 
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macio, estéril, c/ haste interna de metal, c/ 
ponteira vazada. Embalagem com 40 
unidades. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 21.561,10 
 

 

EMPRESA: ODONTOSUL LTDA 
 

 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

6 Alavanca odontológica - Kit com 3 
unidades, sendo 1 alavanca curva 
esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 
alavanca reta. Tamanho de 15cm, adulto. 
Confeccionada de acordo com a norma 
NBR 7153-1, em aço inoxidável 
acabamento e polimento perfeito, passível 
de esterilização em meios físicos - 
químicos. 
Embalada individualmente. 

LM 10,00 UN R$65,00 

7 Alavanca odontológica; apical direita 
número 303; cabo contendo inscrição do 
numero e marca; extremidade de 
superfície irregular; confeccionada de 
acordo com norma nbr 7153-1 em aço 
inoxidável acabamento e polimento 
perfeito; passível de esterilização em 
meios físico-químicos; embalada 
individualmente; contendo externamente 
marca comercial, procedência de 
fabricação. 

LM 10,00 UN R$22,00 

8 Alavanca odontológica; apical esquerda 
número 302 cabo contendo inscrição do 
numero e marca; extremidade de 
superfície irregular; confeccionada de 
acordo com norma nbr 7153-1 em aço 
inoxidável acabamento e polimento 
perfeito; passível de esterilização em 
meios físico-químicos; embalada 
individualmente; contendo externamente 
marca comercial, procedência de 
fabricação. 

LM 10,00 UN R$22,00 

9 Alavanca odontológica apical, n°301 cabo 
contendo inscrição do número e marca, 
extremidade de superfície irregular, 
confeccionada de acordo com a norma 
NBR 7153-1, em aço inoxidável 
acabamento e polimento perfeito, passível 
de esterilização em meios físico-químicos; 
Embalada individualmente 

LM 10,00 UN R$22,00 

10 Alavanca odontológica para raizes; seldin 
número 4L para terceiros molares; cabo 
contendo inscrição do numero e marca; 
extremidade de superfície irregular; 
confeccionada de acordo com norma nbr 
7153-1 em aço inoxidável acabamento e 
polimento perfeito; passível de 
esterilização em meios físico-químicos; 
embalada individualmente; contendo 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação. 

GOLGRAN 20,00 UN R$24,00 

11 Alavanca odontológica para raizes; seldin 
número 4R, para terceiros molares; cabo 
contendo inscrição do numero e marca; 
extremidade de superfície irregular; 
confeccionada de acordo com norma nbr 
7153-1 em aço inoxidável acabamento e 
polimento perfeito; passível de 
esterilização em meios físico-químicos; 
embalada individualmente; contendo 

GOLGRAN 20,00 UN R$24,00 
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externamente marca comercial, 
procedência de fabricação. 

12 Alavanca odontológica para raízes seldin 
RETA n° 2 cabo contendo inscrição do n° 
e marca, extremidade de superfície 
irregular, confeccionada de acordo com 
norma NBR 7153-1 em aço inoxidável 
acabamento e polimento perfeito; passível 
de esterilização em meios físico-químicos, 
embalada individualmente, contendo 
externamente marca 
comercial,procedência de fabricação. 

LM 30,00 UN R$22,00 

15 Anestésico local injetável a base de 
cloridrato de lidocaína a 2% e fenilefrina, 
com vaso contrisctor, tubetes com 1.8ml, 
embalado em caixa com 100 tubetes, 
constando externamente marca 
comercial, procedência de fabricação de 
fabricação, recomendações para 
armazenamento. 

SSW 40,00 CX R$37,00 

19 Aplicador de Hidróxido de Cálcio duplo 
Nas seguintes especificações 
mínimas:Em aço inox;Com acabamento e 
polimento perfeito;Passível de 
esterilização em meios físico-
químicos;Embalada 
individualmente.Deverá constar 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação.Deverá 
atender a NBR 7153-1, vigente. 

PRATA 20,00 UN R$5,50 

21 Avental periapical de adulto com chumbo, 
com protetor de tireoide, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Medidas (CxL) 76x60cm; 
Espessura 0,25 mm de chumbo (Pb);  
Peso: 1,8 Kg a 2,0 Kg;  
Acabamento em policroy - corino 
especial;  
Cor: Cinza;  
Protetor de Tireóide embutido ou 
separado. 
Produto com registro na ANVISA. 

ODONTOLOGIC 15,00 UN R$318,00 

24 Broca de uso odontológico para alta 
rotação n° 2200, diamantada cônica. 
Conforme as normas NBR/ISSO 
9002/1994 para os instrumentos rotativos 
odontológicos, passível de esterilização 
em meios físicos - químicos. 

CHAMPION 20,00 UN R$1,40 

25 Broca diamantada nº 1011, nas seguintes 
especificações mínimas: Para uso 
odontológico para alta rotação, 
esférica;Passível de esterilização em 
meios físico-químicos; Embalagem 
individual;Deverá conter externamente 
marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação.Produto 
deverá estar de acordo com a NBR/ISO 
9002/1994 para os instrumentos rotativos 
odontológicos. 

CHAMPION 100,00 UN R$1,40 

26 Broca diamantada nº 1012, nas seguintes 
especificações mínimas: Para uso 
odontológico para alta rotação, 
esférica;Passível de esterilização em 
meios físico-químicos; Embalagem 
individual;Deverá conter externamente 
marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação.Produto 
deverá estar de acordo com a NBR/ISO 
9002/1994 para os instrumentos rotativos 
odontológicos. 

CHAMPION 100,00 UN R$1,40 
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27 Broca diamantada nº 1013, nas seguintes 
especificações mínimas: Para uso 
odontológico para alta rotação;Passível 
de esterilização em meios físico-químicos; 
Embalagem individual;Deverá conter 
externamente marca comercial, 
numeração, procedência de 
fabricação.Produto deverá estar de 
acordo com a NBR/ISO 9002/1994 para 
os instrumentos rotativos odontológicos. 

CHAMPION 100,00 UN R$1,40 

28 Broca diamantada nº 1014, nas seguintes 
especificações mínimas: Para uso 
odontológico para alta rotação;Passível 
de esterilização em meios físico-químicos; 
Embalagem individual;Deverá conter 
externamente marca comercial, 
numeração, procedência de 
fabricação.Produto deverá estar de 
acordo com a NBR/ISO 9002/1994 para 
os instrumentos rotativos odontológicos. 

CHAMPION 100,00 UN R$1,40 

29 Broca diamantada nº 1015, nas seguintes 
especificações mínimas: Para uso 
odontológico para alta rotação;Passível 
de esterilização em meios físico-químicos; 
Embalagem individual;Deverá conter 
externamente marca comercial, 
numeração, procedência de 
fabricação.Produto deverá estar de 
acordo com a NBR/ISO 9002/1994 para 
os instrumentos rotativos odontológicos. 

CHAMPION 100,00 UN R$1,40 

30 Broca diamantada nº 1032, nas seguintes 
especificações mínimas: Para uso 
odontológico para alta rotação, cônica 
invertida;Passível de esterilização em 
meios físico-químicos; Embalagem 
individual;Deverá conter externamente 
marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação.Produto 
deverá estar de acordo com a NBR/ISO 
9002/1994 para os instrumentos rotativos 
odontológicos. 

CHAMPION 100,00 UN R$1,40 

31 Broca diamantada nº 1033, nas seguintes 
especificações mínimas: Para uso 
odontológico para alta rotação, cônica 
invertida;Passível de esterilização em 
meios físico-químicos; Embalagem 
individual;Deverá conter externamente 
marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação.Produto 
deverá estar de acordo com a NBR/ISO 
9002/1994 para os instrumentos rotativos 
odontológicos. 

CHAMPION 100,00 UN R$1,40 

32 Broca diamantada nº 1034, nas seguintes 
especificações mínimas: Para uso 
odontológico para alta rotação, cônica 
invertida;Passível de esterilização em 
meios físico-químicos; Embalagem 
individual;Deverá conter externamente 
marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação.Produto 
deverá estar de acordo com a NBR/ISO 
9002/1994 para os instrumentos rotativos 
odontológicos. 

CHAMPION 100,00 UN R$1,40 

33 Broca diamantada nº 1035, nas seguintes 
especificações mínimas: Para uso 
odontológico para alta rotação;Passível 
de esterilização em meios físico-químicos; 
Embalagem individual;Deverá conter 
externamente marca comercial, 
numeração, procedência de 

CHAMPION 100,00 UN R$1,40 
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fabricação.Produto deverá estar de 
acordo com a NBR/ISO 9002/1994 para 
os instrumentos rotativos odontológicos. 

34 Broca diamantada nº 1190, nas seguintes 
especificações mínimas: Para uso 
odontológico para alta rotação, cônica em 
chama;Passível de esterilização em 
meios físico-químicos; Embalagem 
individual;Deverá conter externamente 
marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação.Produto 
deverá estar de acordo com a NBR/ISO 
9002/1994 para os instrumentos rotativos 
odontológicos. 

CHAMPION 100,00 UN R$1,40 

35 Broca diamantada nº 2082, nas seguintes 
especificações mínimas: Para uso 
odontológico para alta rotação, cônica 
com extremidade inativa, Passível de 
esterilização em meios físico-químicos; 
deverá conter externamente marca 
comercial, numeração, procedência de 
fabricação.Produto deverá estar de 
acordo com a NBR/ISO 9002/1994 para 
os instrumentos rotativos odontológicos. 

CHAMPION 80,00 UN R$1,40 

36 Broca para alta rotação, tipo Carbide 
Zekrya, com 28 mm de comprimento, nas 
seguintes especificações: 
Cônica longa, ponta segura nº 
151L;Deverá atender a NBR/ISO 
9002/1994;Passível de esterilização em 
meios físico-químicos; Embalada 
individualmente. 

MICRODONT 100,00 UN R$17,50 

37 Broca para uso odontológico, alta rotação 
n° 3118 FF, ponta diamantada, forma de 
chama para acabamento. Conforme as 
normas NBR/ISSO 9002/1994 para os 
instrumentos rotativos odontológicos, 
passível de esterilização em meios físicos 
- químicos, embalada individualmente 
contendo externamente marca comercial, 
numeração procedência de fabricação. 

CHAMPION 20,00 UN R$1,40 

40 Broca para uso odontológico para alta 
rotação nº 1031 Broca para uso 
odontológico, para alta rotação, ponta 
diamantada, cônica invertida, numero 
1031,conforme as normas NBR/ISO 
9002/1994 para os instrumentos rotativos 
odontológicos; passível de esterilização 
em meios físico-químicos, embalada 
individualmente; contendo externamente 
marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação. 

CHAMPION 100,00 UN R$1,40 

41 Broca para uso odontológico para alta 
rotação nº 4 CARBIDE,  conforme as 
normas NBR/ISO 9002/1994 para os 
instrumentos rotativos odontológicos,  
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação. 

KAVO 80,00 UN R$4,00 

42 Brunidor, número 03, cabo contendo 
inscrição do numero e marca, 
extremidade de superfície irregular, ponta 
ativa com ângulos precisos, em aço inox 
com acabamento e polimento perfeito, 
passível de  esterilização em meios físico-
químicos, embalado individualmente, 
constando externamente marca  
comercial, procedência de fabricação, 
confeccionado conforme NBR 7153-1. 

PRATA 10,00 UN R$5,50 
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43 Cabo de bisturi nº. 03 para lâmina 
descartavel de 10 a 15, confecciona do 
em aco inox de  embalado 
individualmente em plastico, constando 
externamente os dados de identificacao e 
procedencia, marca ABC/Stark, fabricante 
ABC/Stark, procedencia nacional. 
Garantia de fabrica: 10 anos contra 
defeitos de fabricacao.Serve para acoplar 
lamina de bisturi numeros 10 / 11 / 12 e 
15. 

LM 15,00 UN R$6,80 

44 Calcador Hollemback nº 2, nas seguintes 
especificações mínimas: em aço inox, 
acabamento e polimento perfeito, passível 
de esterilização em meios físico-químicos, 
embalado individualmente. 

PRATA 10,00 UN R$5,50 

55 Disco de lixa Pop-On 1/2. Kit com 120 
discos de contorno e polimento sortidos. 
Abrasivos: grosso, médio, fino e 
superfino, diâmetro de 1/2 e 1 mandril 
para contra ângulo. 

3 M 20,00 UN R$217,30 

58 Escova para limpeza de brocas 
odontológicas Nas seguintes 
especificações mínimas:Com cerdas em 
aço ou latão;Comprimento de 8 cm;Com 
corpo plástico;Capa protetora;Mecanismo 
retrátil. 

PHARMAINOX 15,00 UN R$3,50 

59 Esculpidor, hollenback número 3 S nas 
seguintes especificações mínimas Cabo 
contendo inscrição do numero e 
marca;Extremidade de superficie 
irregular;Ponta ativa com ângulos e corte 
precisos, em aco inox com acabamento e 
polimento perfeito;Passível de 
esterilização em meios físico-
químicos;Embalado 
individualmente;Deverá constar 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação.Confeccionado 
conforme NBR 7153-1, vigente. 

PRATA 30,00 UN R$5,50 

62 Espátula simples nº24, nas seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em aço inoxidável AISI-420;Com 
acabamento e polimento perfeito;Com 
cabo oitavado;Livre de rebarbas e de 
sinais de oxidação;Passível de 
esterilização em meios físico-
químicos;Embalada 
individualmente;Deverá constar 
externamente marca comercial e 
procedência de fabricação. 

PRATA 30,00 UN R$6,50 

64 Espelho bucal, número 5 surface, nas 
seguintes especificações mínimas: Com 
cabo;Imagem frontal de 
precisão;Confeccionado em aço 
inoxidável;Superfície espelhada;Passível 
de esterilização em meios físico-
químicos;Embalado individualmente, 
conforme NBR 7153-1, atualizada. 

BARASCH 40,00 UN R$4,50 

67 Extirpa nervos nas seguintes 
especificações mínimas: Instrumento 
farpado em aço inoxidável para remoção 
de conteúdo pulpar;25 mm de 
comprimento;Deverá constar 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação, 
recomendações para 
armazenamento.Embalagem com 10 
unidades. 

MEDIN 30,00 EMB R$27,40 

68 Filme radiológico odontológico periapical, AGFA 20,00 CX R$92,00 
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para uso adulto Nas seguintes 
especificações mínimas:Composto de 
poliéster com emulsão fotossensível;Nas 
dimensões 31 x 41 mm;A embalagem 
deverá constar externamente dados de 
identificação do produto, marca, 
procedência de fabricação, data de 
validade, número de lote e número do 
registro no Ministério da Saúde.Caixa 
com 150 películas 

73 Fórceps adulto n°1, corpo contendo 
inscrição ou marca do fabricante, aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente, conforme NBR, contendo 
número e registro no Ministério da Saúde 
e ANVISA. 

WLS 20,00 UN R$50,00 

74 Forceps adulto nº 150 corpo contendo 
inscrição ou marca do fabricante, aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente, conforme NBR, contendo 
número e registro no Ministério da Saúde 
e AMVISA. 

WLS 15,00 UN R$50,00 

75 Fórceps adulto nº 16 com cabo 
anatômico, confeccionado em aço 
inoxidável, com acabamento e polimento 
perfeito, passível de esterilização em 
meios físico-químicos, embalado 
individualmente. Na embalagem deverá 
conter no a marca, modelo, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade. 

WLS 15,00 UN R$50,00 

76 Forceps adulto nº 17 corpo contendo 
inscrição ou marca do fabricante, aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente, conforme NBR, contendo 
número e registro no Ministério da Saúde 
e ANVISA. 

GOLGRAN 15,00 UN R$50,00 

77 Forceps adulto nº 18 L corpo contendo 
inscrição ou marca do fabricante, aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente, conforme NBR, contendo 
número e registro no Ministério da Saúde 
e AMVISA. 

GOLGRAN 15,00 UN R$50,00 

78 Forceps adulto nº 18 R corpo contendo 
inscrição ou marca do fabricante, aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente, conforme NBR, contendo 
número e registro no Ministério da Saúde 
e AMVISA. 

WLS 15,00 UN R$50,00 

79 Forceps adulto nº 203 corpo contendo 
inscrição ou marca do fabricante, aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente, conforme NBR, contendo 
número e registro no Ministério da Saúde 
e ANVISA. 

GOLGRAN 15,00 UN R$50,00 

80 Forceps adulto nº 69, corpo contendo 
inscrição ou marca do fabricante, aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 

WLS 15,00 UN R$50,00 
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meios físicos e químicos, embalados 
individualmente, conforme NBR, contendo 
número e registro no Ministério da Saúde 
e AMVISA. 

81 Fórceps INFANTIL n° 18 L, corpo 
contendo inscrição ou marca do 
fabricante, aço inoxidável, acabamento e 
polimento perfeito, possível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embalados individualmente, conforme 
NBR, contendo número e registro no 
Ministério da Saúde e ANVISA. 

GOLGRAN 30,00 UN R$50,00 

82 Fórceps INFANTIL n° 18 R, corpo 
contendo inscrição ou marca do 
fabricante, aço inoxidável, acabamento e 
polimento perfeito, possível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embalados individualmente, conforme 
NBR, contendo número e registro no 
Ministério da Saúde e ANVISA. 

GOLGRAN 30,00 UN R$50,00 

83 Fórceps INFANTIL n°16, corpo contendo 
inscrição ou marca do fabricante, aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente, conforme NBR, contendo 
número e registro no Ministério da Saúde 
e ANVISA. 

GOLGRAN 15,00 UN R$50,00 

84 Forceps infantil nº 1 corpo contendo 
inscrição ou marca do fabricante, aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente, conforme NBR, contendo 
número e registro no Ministério da Saúde 
e AMVISA. 

GOLGRAN 15,00 UN R$50,00 

85 Forceps infantil nº 5, corpo contendo 
inscrição ou marca do fabricante, aço 
inoxidável, acabamento e polimento 
perfeito, possível de esterilização em 
meios físicos e químicos, embalados 
individualmente, conforme NBR, contendo 
número e registro no Ministério da Saúde 
e ANVISA. 

GOLGRAN 15,00 UN R$50,00 

104 Kit contendo 25 unidades + 01 Mandril de 
discos de lixa para acabamento de 
restaurações em resina, com sistema de 
encaixe flexível. Costado em poliéster, 
sem centro metálico, granulação Média. 

TDV 20,00 KIT R$44,30 

105 Kit contendo 25 unidades + 01 Mandril. 
Discos de lixa - para acabamento de 
restaurações em resina, com sistema de 
encaixe flexível. Costado em poliéster, 
sem centro metálico, sortido, com as 
seguintes Granulações: grossa, média, 
fina e extrafina. 

TDV 20,00 KIT R$44,30 

106 Kit contendo 25 unidades + 01 Mandril. 
Discos de lixa para acabamento de 
restaurações em resina, com sistema de 
encaixe flexível. Costado em poliéster, 
sem centro metálico, granulação Fina. 

TDV 20,00 KIT R$44,30 

117 Lima para osso numero 01, cabo 
contendo inscrição do numero e marca, 
extremidade de superfície irregular, ponta 
ativa com ranhuras e ângulos precisos, 
encaixes perfeitos e alinhados, em aço 
inoxidável acabamento e polimento 
perfeito, passível de esterilização em 
meios físico-químicos, embalada 
individualmente, constando externamente 

PRATA 20,00 UN R$27,00 



Telêmaco Borba, 24 de novembro de 201730
Edição 1102

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

marca comercial, procedência de 
fabricação, confeccionada conforme NBR 
7153-1. 

118 Mandril para contra ângulo nas seguintes 
especificações mínimas: Para uso 
odontológico;Em aço inoxidável. 

PREVEN 45,00 UN R$2,00 

124 Óculos de proteção odontológico 
confeccionado em policarbonato, 
transparente, uvex, com protetor lateral, 
adaptável ao rosto com conforto, 
possibilitando ajuste individual, passível 
de desinfecção em meios químicos, 
embalado individualmente, constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação. 

SS PLUS 25,00 UN R$3,50 

128 Papel para articulação de uso 
odontológico (Double check), com 02 
cores: azul e vermelho, em blocos de tiras 
retas tipo livretos com 12 folhas. 

PHARMAINOX 20,00 UN R$1,40 

132 Pedra abrasiva, para afiação de 
instrumentais cortantes, Dimensões: 
12mm x 25mm x 100mm. Embalagem 
plástica com 01 unidade. 

PRATA 15,00 UN R$19,00 

134 Pinça clínica número 317, nas seguintes 
especificações mínimas: Cabo contendo 
inscrição do numero e marca;Extremidade 
de superfície irregular;Ponta ativa 
alinhada para boa preensão;Em aço 
inox;Com acabamento e polimento 
perfeito;Passível de esterilização em 
meios físico-químicos;Embalada 
individualmente.Deverá constar 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação.Confeccionada 
conforme NBR 7153-1, vigente. 

LM 30,00 UN R$5,80 

135 Pinça para Carbono tipo Muller - em aço 
inoxidável, passível de esterilização em 
meios físico-químicos, embalada 
individualmente, constando externamente 
marca comercial, procedência de 
fabricação. 

QUINELATO 20,00 UN R$15,00 

136 Pinça Porta-Grampo Palmer Serrilhada - 
em aço inoxidável, passível de 
esterilização em meios físico-químicos, 
embalada individualmente, constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação. 

GOLGRAN 30,00 UN R$51,30 

137 Placa de Vidro para espatulação de 
materiais com 10 mm de espessura. 
Superfície lisa em ambos os lados. 

DF 20,00 UN R$6,30 

139 Porta agulha tipo Mayo Hegar, nas 
seguintes especificações mínimas: Em 
aço inox AISI-
420;autoclavável.Comprimento de 14 cm. 
Embalado individualmente. 

WLS 20,00 UN R$19,00 

141 Porta Matriz em aço inoxidável, porta 
matriz tipo tofflemire que permite ser 
empregado tanto para vestibular quanto 
para lingual, também separa fita antes 
que seja removida. em aço inox com 
acabamento e polimento perfeito, passível 
de esterilização em meios físico-químicos, 
embalada individualmente, constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação. 

LM 20,00 UN R$20,00 

145 Resina fotopolimerizável A1 micro-híbrida. 
Parte inorgânica composta por 
zircônia/sílica, representando 60% em 
volume, seringa com no mínimo 4 

3M-Z100 20,00 UN R$33,00 
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gramas. Desenvolvido para uso em 
restaurações de dentes anteriores e 
posteriores. 

146 Resina fotopolimerizável A2 micro-híbrida, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Parte inorgânica composta por 
zircônia/sílica, representando 60% em 
volume, seringa com 4 gramas. 
Desenvolvido para uso em restaurações 
de dentes anteriores e posteriores. 

3M-Z100 20,00 UN R$33,00 

152 Sindesmótomo, instrumental cirúrgico 
odontológico, em aço inox com ponta 
dupla, com acabamento e polimento 
perfeito, passível de esterilização em 
meios físico-químicos, embalada 
individualmente, constando externamente 
marca comercial, procedência de 
fabricação, confeccionada conforme NBR 
7153-1. 

PRATA 30,00 UN R$6,50 

153 Sonda Exploradora nº 05, nas seguintes 
especificações mínimas: Dupla;Em aço 
inox AISI 420;Acabamento e polimento 
perfeitos;Passível de esterilização em 
meios físico-químicos;Embalada 
individualmente;Deverá constar 
externamente marca comercial e 
procedência de fabricação. 

PRATA 30,00 UN R$4,80 

155 Tira de poliéster para restaurações, Com 
as seguintes especificações mínimas:para 
separar  o dente a ser 
restaurado,medindo: 10 mm x 120 mm x 
0,5 mm cada unidade.Embalagem 
contendo 50 unidades.O produto devera 
ter Registro no Ministério da Saúde. 

PREVEN 20,00 UN R$0,90 

156 Tiras de aço abrasivas cx c/12 tiras, 4 mm 
x 150 mm. Tira abrasiva de aço monoface 
com centro neutro. Indicada para 
acabamento de restaurações Inter 
proximais. Granulometria regular e 
maleável. 

PREVEN 20,00 UN R$4,60 

159 Verniz cavitário - forrador de cavidades de 
secagem rápida; utilizado para forro de 
cavidades e proteção das restaurações a 
silicato. Protege a polpa dentária nas 
restaurações à amálgama e cimento, 
isolando-a térmica e quimicamente.  
Recipiente de vidro com 15 ml. 

CAVITINE 25,00 UN R$7,80 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 40.952,00 
 
 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 179.684,52 
 
  

 

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo 
licitatório pela autoridade superior.  
 
  

Telêmaco Borba, 23 de novembro de 2017  
 
 
 

  
MATILDE MARIA BITTENCOURT  

Pregoeiro   

 

 



Telêmaco Borba, 24 de novembro de 201732
Edição 1102

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

           
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O (A) Pregoeiro(a)   WELITON FRANCO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 54330  
b)        Pregão Presencial nº 154/2017  
c)        Data da adjudicação: 24/11/2017  
d)        Objeto: Serviço de transporte com utilização de veiculo tipo van.  
 
 
 
EMPRESA: FRANCISCO TABORDA PEREIRA - TRANSPORTE - ME 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Prestação de serviço de transporte com 
utilização de veículo tipo van, para 
transporte de passageiros: 
Capacidade mínima: 16 lugares; 
Ano de fabricação 2013 ou superior. 
Conforme Termo de Referência. 

 
 
- 

2520 HORA R$40,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 100.800,00 
 
 

 
EMPRESA: RENE FLORENCIO MIRANDA 61506885934 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

2 Prestação de serviço de transporte com 
utilização de veículo tipo van, para 
transporte de passageiros: 
Capacidade mínima: 16 lugares; 
Ano de fabricação 2013 ou superior. 
Conforme Termo de Referência. 

 
 
 

- 

2050 HORA R$36,79 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 75.419,50 
 
       
  
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo 
licitatório pela autoridade superior.  
 
  

Telêmaco Borba, 24 de novembro de 2017  
 
 
 

  
WELITON FRANCO  

Pregoeiro   
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O (A) Pregoeiro(a)   MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 59946  
b)        Pregão Presencial nº 153/2017  
c)        Data da adjudicação: 24/11/2017  
d)        Objeto: Serviço de locação de enfeites natalinos com instalação, manutenção e desmontagem  
  

EMPRESA: WIKO DO BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Serviço de locação de enfeites natalinos com instalação, remoção, 
acondicionamento e fornecimento de materiais: 
- Estrela Cadente Vermelha: 
Comprimento: 1,40m; 
Estrutura metálica em ferro 3/4 x 1/8; 
Estrutura dos Adornos metálica, galvanizada a fogo, em ferro chato 
1/2 x 1/8, em formato de estrela e cometa;  
Peso aproximado 7 Kg; 
Iluminação:  
4 metros mangueira luminosa com diodo emissor de luz do tipo Led, 
de 12 a 13 mm, com 30 Leds/metro. Na cor branca para envolver a 
estrela.  
Cometa: 4 metros de mangueira luminosa com diodo emissor de luz 
do tipo Led, de 12 a 13 mm, com 30 Leds/metro, na cor vermelha 
para envolver a estrela e 1 metro de mangueira luminosa com diodo 
emissor de luz do tipo Led, de 12 a 13 mm, com 30 Leds/metro, na 
cor vermelha para envolver a estrela;  
As mangueiras luminosas deverão ter emissão de luminosidade em 
360º, 220 volts, e 1 cabo de força com 1,0 m de comprimento. 
Conforme Termo de Referência. 

 260 UN R$ 460,00 

1 Serviço de revestimento com mangueiras em LED na cor branca, 
instalação, manutenção e desmontagem de enfeites, em Estrelas, 
Velas, Sinos, Pinheiros, Botas, Anjos e Papai Noel  (figuras 
natalinas). 
Conforme Termo de Referência 

 240 UN R$ 130,67 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 150.960,80 
 
       

 
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior.  
 
  

Telêmaco Borba, 24 de novembro de 2017  
 
 
 

  
MATILDE MARIA BITTENCOURT  

Pregoeira   
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O(A) Pregoeiro(a)   MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 52599  
b)        Pregão Presencial nº 151/2017  
c)        Data da adjudicação: 24/11/2017 
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos de limpeza de piscina  
 
 
EMPRESA: JOSE MAURICIO JUNIOR - DEDETIZAÇAO 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

2 Algicida para manutenção de piscina, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Estado físico: líquido; 
Inodoro; 
Produto saneante notificado pela 
ANVISA; 
pH entre 7.0 e 8.0; 
Solúvel em água; 
Não conter metais. 
Embalagem de 1 litro. 

GENCO 700,00 EMB R$21,33 

3 Areia para filtro de piscina com as 
seguintes especificações mínimas:  
Especial para filtros de piscina; 
Granulação média; 
Produto 100% natural, não agride o meio 
ambiente; 
Isento de matérias orgânicas; 
Isento de carbonatos e cloretos; 
Isento de argila e pó; 
SiO2 99,9% (Quartzo); 
Grãos semiarredondados; 
Embalagem com 25 kg de produto. 

SODRA MAR 60,00 EMB R$44,90 

4 Aspirador para fundo de piscinas nas 
seguintes especificações mínimas:  
Com rodas; 
Para mangueira de 1.1/2; 
Formato curvo tipo asa delta; 
Confeccionado em material termoplástico 
injetado (ABS); 
Sistema de engate giratório; 
Sistema com regulagem de altura para 
controle da aspiração; 
Largura de 49 cm. 

VEICO 2,00 UN R$79,88 

5 Cabo telescópico nas seguintes 
especificações mínimas:  
Com 6 metros; 
Com 2 tubos para conexão; 
Em alumínio corrugado; 
Trava rápida em ABS; 
Ajustável; 
Com manopla de apoio. 
Para limpeza em piscina (uso em escova 
de aço, rodo, aspirador, peneira). 

FORTY FLEX 3,00 UN R$101,00 

6 Clarificante para piscina, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Aspecto físico líquido; 
Função em aglomerar as partículas 
pequenas suspensas; 

GENCO 566,00 EMB R$20,88 
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Não altera o pH; 
Embalagem de 1 litro. 

8 Elevador de pH para piscina, Barrilha 
leve, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Carbonato de sódio; 
Aspecto: sólido pó branco; 
Solúvel em água; 
Inodoro; 
Produto com comprovação de registro na 
ANVISA. 
Embalagem com 2 kg. 

GENCO 360,00 EMB R$23,90 

9 Escova com cerdas de aço nas seguintes 
especificações mínimas: Para limpeza em 
piscinas;Escova reta;Nas dimensões 
(AxLxC) 15 x 15 x 25 cm;Corpo em ABS. 

NAUTILUS 3,00 UN R$38,90 

10 Escova de nylon nas seguintes 
especificações mínimas:  
Cerdas de nylon grossa de dupla 
densidade: macia por fora e média por 
dentro; 
Corpo em ABS; 
Com 44 cm; 
Modelo curva; 
Com cantos arredondados; 
Parafuso tipo borboleta; 
Uso em piscinas de vinil, fibra e alvenaria. 

NAUTILUS 3,00 UN R$38,49 

13 Peneira cata folhas nas seguintes 
especificações mínimas:  
Armação plástica; 
Tamanho único; 
Com pá anterior para retirada de objetos; 
Com bolsa de nylon soldada em seu 
corpo. 
Uso para retirada de objetos do fundo da 
piscina. 

CAUPLAST 3,00 UN R$27,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 38.823,01 
 
 

EMPRESA: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Algicida de choque, para piscina, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Concentração ou faixa de concentração: 
30%; 
Função: eliminar algas, causadoras de 
águas verdes e turvas. 
Embalagem  de 1 litro. 

HTH 300,00 EMB R$25,21 

7 Elevador de alcalinidade para piscina, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Composição: bicarbonato de sódio; 
Estado físico: pó; 
Cor: branco; 
Inodoro; 
Produto saneante notificado pela 
ANVISA; 
Produto deverá possuir FISPQ (Ficha de 
Informação de Segurança do Produto 
Químico). 
Embalagem com 2 kg. 

HTH 550,00 EMB R$26,90 

11 Fita de teste para piscina com as 
seguintes especificações mínimas: 
Para medir cloro livre, pH e alcalinidade; 
Embalagem contendo 25 unidades. 

CMB AQUA 60,00 EMB R$46,72 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 25.161,20 
 
 

EMPRESA: CAROLINA DE PROENCA STONOGA - EIRELI - ME 
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Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

15 Redutor de pH e alcalinidade nas 
seguintes especificações mínimas: 
Indicado para reduzir o nível de 
alcalinidade e acidez da água em 
piscinas;Composição: mistura de acido 
muriatico e policloreto de aluminio;Estado 
fisico liquido;Com odor caracteristico;pH 
2,0;Densidade 1,05 g/cm3;Totalmente 
soluvel em água;Dosagem: redução do 
pH 13 a 25 ml/m³, redução da alcalinidade 
total 13 ml/m³;Embalagem com 1 litro de 
produto. 

HTH 1.000,00 EMB R$24,47 

16 Sulfato de alumínio (decantador) para 
piscina, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Estado físico: sólido (pó); 
Isento de ferro; 
Solúvel em água. 
Embalagem de 2 kg. 

HIDROALL 300,00 EMB R$24,89 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 31.937,00 
 
 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 95.921,21 
 
  

 

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo 
licitatório pela autoridade superior.  
 
  

Telêmaco Borba, 24 de novembro de 2017  
 
 
 

  
MATILDE MARIA BITTENCOURT  

Pregoeiro   
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 135/2017  

PROTOCOLO Nº 50647/2017  
 
O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no 
procedimento licitatório epigrafado, resolve  HOMOLOGAR  a decisão constante do Termo de 
adjudicação em que a(o) Pregoeira(o) e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 
09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:  
  
Fornecedor: 
DAVID CAVAGNOLI 02382537914 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
2 Placa informativa, com as seguintes 

especificações mínimas: Confeccionada em 
PVC;Na cor branca;Com 1440 dpi de 
resolução;Com espessura de 3 milímetros;Com 
adesivo em vinil;Com impressão digital colorida 
em toda a extensão da placa. 

Cavagnoli 
Comunicação 

Visual 

MT2 1.150 R$ 78,00 R$ 89.700,00 

DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Faixa, com as seguintes especificações minimas: 

Confeccionada em lona com impressão digital 
colorida;Com 1440 dpi de resolução;Acabamento 
nas extremidades do comprimento em madeira 
revestida com plástico nas extremidades; 

 MT2 1.720 R$ 34,90 R$ 60.028,00 

3 Banner, com as seguintes especificações 
mínimas: Confeccionado em lona;Com 
impressão digital colorida;Com 1440 dpi de 
resolução;Acabamento nas extremidades do 
comprimento em madeira. 

 MT2 1.744 R$ 34,90 R$ 60.865,60 

5 Adesivo recortado com as seguintes 
especificações mínimas Em vinil;Impressão 
colorida;Com 1440 dpi de resolução;Com recorte 
eletrônico;Impressão digital à base de 
solvente;Adesivo calandrado; Aplicação de verniz 
protetor para aumento de durabilidade da 
impressão. 

 MT2 928 R$ 34,89 R$ 32.377,92 

6 Adesivo Higienize as mãos: Salve Vidas, Com as 
seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em vinil com brilho; Impressão 
digital, com 1440 dpi de resolução; Colorido 4x0 
cores; Medindo: 22 cm de altura x 15 cm de 
largura. 

 UN 500 R$ 1,00 R$ 500,00 

AMP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
4 Adesivo impresso para plotagem nas seguintes 

especificações mínimas Em vinil;Impressão 
colorida;Com 1440 dpi de resolução;Com recorte 
eletrônico;Impressão digital à base de 
solvente;Adesivo calandrado; Aplicação de verniz 
protetor para aumento de durabilidade da 
impressão. 

 MT2 1.161 R$ 36,45 R$ 42.318,45 

  

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustrado 

 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
V A L O R    T O T A L :    R$285.789,97  
 
 

Telêmaco Borba, 20 de novembro de 2017.  
 
 

  
 

Prefeito   
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O (A) Pregoeiro(a)   MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 47380  
b)        Pregão Presencial nº 132/2017  
c)        Data da adjudicação: 24/11/2017  
d)        Objeto: Aquisição de mobiliário e móveis para escritório.  
 
 
EMPRESA: SILMAIRE DE MOURA CORDEIRO ME 

LOTE: 08 
  

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Beliche modelo militar nas seguintes especificações mínimas: Com 2 
leitos (1 inferior e 1 superior);Cor cinza;Material metalon 
50x30;dimensões aproximadas (AxCxL) 1,50mx1,90mx,84m;Com 
grade de proteção na parte superior;Com escada para acesso ao 
leito superior;Pintura epóxi;Com estrados reforçados em madeira 
multilaminada;Sapatas em número de 4, extrusadas em 
polipropileno, na cor preta, encaixadas na extremidade inferior dos 
tubos de perfil retangular de 30x50mm. 

rs moveis 5 UN R$ 388,00 

LOTE: 09 
1 Cadeira fixa nas seguintes especificações mínimas: Na cor 

preta;Sem apoio de braços;4 pés;Empilhável;Assento e encosto em 
polipropileno com orifícios de ventilação,  conformado 
anatomicamente de acordo com nr-17; Estrutural de grande 
resistência mecânica e fácil limpeza;Encosto com fixação direta à 
estrutura metálica através de engate na própria peça;Dimensões 
aproximadas do assento (lxp) 460 mm x 400 mm;Dimensões 
aproximadas do encosto (lxa) 455 mm x 320 mm;Assento e encosto 
fixados em tubo oblongo de 16 x 30, cromado, unidos pelo sistema 
de solda mig, SAE 1010;Estrutura metálica fixa continua;Acabamento 
em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com 
pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
estrutura com película de aproximadamente 100 mícrons, com 
propriedades de resistência a agentes químicos;Fixação do assento 
na parte posterior através de 2 parafusos e rosca especial para 
plásticos;Sapatas deslizantes em nylon afixadas nos pés. 

rs moveis 277 UN R$ 149,60 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 43.379,98 
 
       

EMPRESA: GERSON VIEIRA DOS SANTOS ME 
LOTE: 03 

  

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Em MDP; 
Cor ovo; 
Dimensões (AxLxP) 1600x800x400 mm; 
Portas com giro de 270º; 
Com 3 prateleiras internas, reguláveis; 
Composto por laterais, fundo, base e travessas em MDF de 18 mm, 
revestidos nas 2 faces por laminado melamínico de baixa pressão na 
cor argila; 
Dobradiças e fechadura metálicas; 
Puxadores metálicos ou em ABS; 
Tampo em peça única com 25 mm de espessura, revestido nas 2 
faces em laminado melamínico de baixa pressão da mesma cor do 
armário, com bordas em PVC de 3 mm, colada a quente pelo sistema 
holt-met; 
Portas com 15 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces em 
laminado melamínico de baixa pressão; 
Portas com 6 dobradiças sendo 3 em cada porta; 
O produto deverá ser entregue montado. 

RMP 1 UN R$ 649,44 

2 Arquivo para pasta suspensa com as seguintes especificações 
mínimas:  

RMP 3 UN R$ 561,85 
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Cor ovo; 
Com 4 gavetas; 
Confeccionado em MDP com espessura de 18 mm e fundo com 
chapa de 3mm; 
Bordas do tampo e demais partes retas, com acabamento em PVC 
na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e 
termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo 
hot-melt; 
Frentes de gaveta confeccionadas em MDP com espessura de 15 
mm; 
Gavetas com puxadores de alça Reale ou Java; 
Fechadura com 2 chaves; 
Trava simultânea para todas as gavetas; 
Sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópio metálico 
e roldanas em nylon; 
Com pés ou sapatas reguláveis; 
Sistema de montagem: minifix/parafusos; 
Fundo em chapa dura de 3 mm; 
Medidas (AxLxP) 1300x500x550 mm. 
O produto deverá ser entregue montado. 

LOTE: 10 
1 Apoio para os pés com plataforma, nas seguintes especificações 

mínimas: 
Plataforma confeccionada em MDF com espessura de 15 mm; 
Plataforma com ranhuras; 
Medidas da plataforma (LxP) 30x45 cm; 
Estrutura tubular com acabamento em pintura com sistema 
eletrostático; 
Com 4 sapatas antideslizante. 
Produto deverá estar em conformidade com a NR-17. 

RMP 11 UN R$ 83,64 

LOTE: 11 
1 Cadeira plastica tipo poltrona nas seguintes especificações mínimas: 

Na cor branca;Com braço;Confeccionada em polipropileno 
virgem;Resistente a intempéries;Empilhável;Tratamento com resina 
anti-UV;Com sistema anti-derrapantes nos pés;Com 
encosto;Capacidade para até 120 kg;Dimensões (LxPxA) 550 x 410 x 
720 mm.O produto conforme portaria do INMETRO 213/2007 e 
norma NBR 14776 da ABNT. 

MOR/018
7 

30 UN R$ 38,57 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 4.412,00 
 
       

EMPRESA: QUADRI TELECOM LTDA ME 
LOTE: 06 

  

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Armário aéreo  de parede com 3 portas Nas seguintes especificações 
mínimas:Cor branca;Estrutura em chapa de aço SAE 
1006/1010;;Portas em chapa de aço;Com estampas em baixo 
relevo;Com fechos magnéticos;Com 1 prateleira;Puxadores em ABS 
com acabamento metalizado e proteção de verniz UV;Dobradiças em 
aço estampado;Tratamento anti-corrosão;Com pintura eletrostática a 
pó brilhante.Dimensões (AxLxP) 0,55 x 1,20 x 0,31 cm. 

ITATIAIA  
PREMIU

M 

1 UN R$ 322,00 

2 Balcão com pia, em aço, nas seguintes especificações mínimas: 
Cor branca: 
Com 3 portas e 3 gavetas; 
Puxadores em aço; 
Portas com dobradiças metálicas; 
Gavetas com corrediças metálicas; 
Com 1 prateleira interna; 
Com 4 pés reguláveis; 
Tampo em inox com 1 cuba e válvula de saída de água. 
Acabamento epóxi.  
Dimensões (CxAxP) 120x80x45 cm. 

ITATIAIA  
PREMIU

M 

1 UN R$ 937,00 

3 Kit de cozinha em aço com as seguintes especificações mínimas:  
Cor branca, composto de: 
1 armário triplo aéreo: 
Estrutura  em aço chapa 24; 
Revestimento em aço; 
3 portas; 
3 prateleiras não removíveis; 
Dobradiças de pressão; 
Puxadores ABS; 
Dimensões (LxAxP) 105 x 52 x 28 cm; 
1 paneleiro duplo: 
Estrutura  em aço chapa 24; 
Revestimento em aço; 
6 portas; 

ITATIAIA 
LUCE 

3 KIT R$ 1.870,00 
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4 prateleiras não removíveis; 
Dobradiças de pressão; 
Puxadores ABS; 
Pés em polipropileno; 
Dimensões (LxAxP) 70 x 182 x 28 cm; 
1 balcão triplo para pia com tampo em aço inox: 
Estrutura  em aço chapa 24; 
Revestimento em aço; 
3 portas; 
2 gavetas internas; 
Dobradiças de pressão; 
Puxadores ABS; 
Pés em polipropileno; 
Dimensões (LxAxP) 105 x 85 x 41 cm; 
Tampo para balcão em aço AISI 430; 
Espessura 0,6 mm; 
Com cuba e válvula. 
Pintura eletrostática a pó. 

LOTE: 13 
1 Colchão solteiro de espuma, densidade real 45,  com as seguintes 

especificações mínimas:  
Revestido em tecido 100% poliéster; 
Acabamento com debrum com 35 mm; 
Tecido com tratamento antiácaro e antialérgico; 
Dimensões (AxLxP) 23x88x1,88 cm; 
Peso suportado: 100 kg. 
Produto com certificação do INMETRO. 

RG 
COLCHO

ES 

5 UN R$ 455,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 9.144,00 
 
       

EMPRESA: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA 
LOTE: 02 

  

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Armário roupeiro de aço nas seguintes especificações mínimas:  
Tipo vestiário; 
Cor verde claro; 
Com 12 vãos sobrepostos; 
Vãos com fechaduras individuais; 
Com veneziana em cada porta para ventilação; 
Com 2 cabides de poliuretano em cada compartimento; 
Com chave ou pitão para colocação de cadeado; 
Confeccionado em chapa de aço 24; 
Pintura epóxi ou eletrostática com tratamento anti-corrosivo; 
Pés em tubo de aço industrial reforçado; 
Medidas (AxLxP) 1975 x 930 x 400 mm. 

GGL 2 UN R$ 548,90 

2 Armário de aço simples, com 2 portas, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Com fechadura; 
Chave; 
Medidas (AxLxP) 1,98x0,90x0,45 m; 
Chapa 26; 
Com 4 prateleiras removíveis; 
Pintura epóxi na cor bege. 

GGL 66 UN R$ 407,00 

3 Armário de aço simples, com 2 portas , com fechadura, chave, 
medidas mínimas 1,98 m de altura, 90 cm de largura, 45 cm de 
profundidade, chapa no mínimo 26, com no mínimo 4 prateleiras 
removíveis, pintura epóxi na cor cinza 

GGL 82 CD R$ 407,00 

LOTE: 04 
1 Arquivo de aço nas seguintes especificações mínimas: Para pasta 

suspensa;Cor cinza claro;Com 4 gavetas;Dimensões externas: 
(AxLxP) 1250 x 460 x 700 mm;Confeccionado em chapa 24;Com 
fechadura cilíndrica e chaves;Capacidade por gaveta acima de 25 
kg;Com trilho telescópico zincado com esferas de aço;Com 
puxadores embutidos;Com reforços internos;Banho 
desengraxante;Tratamento antiferruginoso e pintura epóxi pó. 

GGL 15 UN R$ 480,00 

LOTE: 15 
1 Estante biblioteca nas seguintes especificações mínimas: Com 8 

prateleiras;Dupla Face;Cor cinza;Com base inferior  totalmente 
confeccionada em aço SAE 1010;Prateleiras com dimensões  (CxP) 
1000mm x 235mm, confeccionadas em chapa com espessura de 
0,90mm;Capacidade por prateleira de 60 kg;Com  2 colunas laterais 
de sustentação em forma de “T”, confeccionadas em chapa com 
espessura de 1,50mm com altura de 1420mm, permitindo encaixe 
das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira;1 
travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 
0,90mm dobrado em  ¨U¨, fixados as colunas através de 4 parafusos 

GGL 12 UN R$ 550,00 



Telêmaco Borba, 24 de novembro de 2017 41
Edição 1102

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

com porcas em cada lado;Sistema de encaixe soldado nas laterais 
de cada prateleira, que permitem a união a 2  aparadores laterais 
pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema 
de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e 
pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada de tinta de 
60 micras. Estantes nas dimensões:  (AxLxP) 2000x1020x555 
cm.Aceita-se variações de +/- 5%. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 75.133,80 
 
       

EMPRESA: MOVEIS ANDRIEI LTDA – ME 
LOTE: 17 

  

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Longarina com 3 lugares com as seguintes especificações mínimas: 
Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado 
anatômico;Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 2 
barras na horizontal em tubo de 20x40, parede com 1,2 mm de 
espessura;Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e 1 
na horizontal, ambas em tubo de aço industrial 20x40, parede com 
1,20mm de espessura;Junções realizadas através de solda 
MIG;Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo 16x30, parede 
com 1,5 mm de espessura, soldado a estrutura;Assento fixado na 
estrutura através de parafusos e encosto fixado através de pino em 
polipropileno;Pintura em epóxi pó curada em estufa;Topos dos tubos 
deverão ser fechados por ponteiras em polipropileno ou 
nylon.Dimensões: Assento (LxP) 45 x 40 cm; Encosto (LxA) 45 x 30 
cm.Assento e encosto na preta;Estrutura na mesma cor do 
assento/encosto. 

ANDRIEI 62 UN R$456,53 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 28.305,00 
 
       

EMPRESA: CASTOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
LOTE: 12 

  

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Cadeira simples , com encosto e assento em madeira compensada, 
revestido em courvin na cor preta, assento com bordas 
arredondadas, acabamento em PVC, estofamento em espuma 
injetada com no mínimo 500mm de espessura, com densidade 
minima de 55Kg/m³, espaldar médio, com encosto medindo 
aproximadamente (LxA) 40x38cm e assento de 40x41cm, serão 
aceitas variações nestas medidas de no máximo 5%+/-, base com 4 
pernas, com pintura em epóxi na cor preta. 

CASTOF
AR 

138 UN R$ 128,71 

LOTE: 21 
1 Poltrona fixa com as seguintes especificações mínimas:  

Cor preta; 
Sem Braços; 
Assento e encosto em compensado multilaminado; 
Com espessura de 15 mm; 
Moldados anatomicamente; 
Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, ligado ao assento 
através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco 
fechado; 
Assento e encosto estofados com camadas de espuma de 
poliuretano com espessura total de 100 mm para o assento e 80mm 
para o encosto, com densidade 35kg/m³; 
O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada; 
Sobreposta um revestimento com manta acrílica sobre o assento e 
encosto; 
Revestimento em couro sintético, com espessura de 1,0mm, sendo 
costurado em várias peças, formando faixas verticais, com entrâncias 
laterais; 
Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo 
Macho/Fêmea, largura de 15mm; 
Pés com estrutura formato trapézio, "S" ou Ski cromado, provido de 4 
sapatas deslizadoras; 
Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e 
porcas-garras cravadas na madeira; 
Dimensões:Assento (LxP) 500 x 480 mm;Encosto (LxA) 450 x 530 
mm. 

CASTOF
AR 

5 UN R$ 449,60 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 20.010,00 
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EMPRESA: OSMAR ORLANDI JUNIOR – ME 
LOTE: 18 

  

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Mesa com 6 cadeiras nas seguintes especificações mínimas: Cor: 
imbuia e preta;Mesa com tampo fixo em MDF de 22 mm com 
acabamento em verniz poliéster;Mesa com 4 pés fixos;Mesa com 
sistema de montagem: parafusos, pregos e cola;6 cadeiras em MDF 
com encosto de 15 mm de espessura;Cadeira com encosto 
fixo;Cadeira com assento fixo, MDF ou MDP, estofado em courino 
preto com espuma densidade D-20;Cadeira com sistema de 
montagem cavilhas, parafusos e cola.Cadeira deverá suportar peso 
de até 120 kg.Mesa nas dimensões (CxLxA) 156x75x77 cm.Cadeiras 
nas dimensões (LxAxP) 42x97x50 cm.Madeira reflorestada. 

MSI 
INDUST

RIA 

2 UN R$785,00 

LOTE: 20 
1 Mesa para impressora com as seguintes especificações mínimas:  

Tampo em MDF 25mm revestido na face superior e inferior em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP); 
Cor Jauzi; 
Texturizada; 
Bordas com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot 
Melt; 
Revestido em ambas as faces com camada melaminica de baixa 
pressão (BP); 
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo 
sistema Hot Melt; 
Estrutura laterais confeccionada em aço; 
Medidas (LxPxA)  80 cm x 60 cm x 70 cm; 

MSI 
INDUST

RIA 

3 UN R$243,16 

2 Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas:  
Tampo em MDF 25mm revestido na face superior e inferior em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP); 
Cor Jauzi; 
Texturizada; 
Bordas com acabamento em  fita de PVC colada pelo sistema Hot 
Melt; 
Painel frontal em MDF de 18mm; 
Revestido em ambas as faces com camada melaminica de baixa 
pressão (BP); 
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo 
sistema Hot Melt; 
Estrutura confeccionada em forma de I; 
Parte superior com travessa em tubo de aço 20x30; 
Parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50; 
Colunas verticais em tubo de aço 25x25; 
Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras 
plásticas;  
Eletro-calha no sentido horizontal sob o tampo fixada no painel 
frontal com pintura com tinta epóxi; 
Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si 
através de solda tipo Mig; 
Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante à 
quente por meio de imersão a 120ºC e tratamento antiferruginoso de 
proteção; 
Pintura com tinta pó híbrida , com secagem em estufa, espessura da 
película 35 microns; 
Estrutura com sapatas de regulagem;   
Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento 
polipropileno; 
Medidas 1400 x 750 mm; 
Com gaveteiro estrutural 2 gavetas  e 1 gavetão; 
Confeccionado em chapa de madeira MDF 18mm de espessura, 
revestida com filme melamínico texturizado;  
Bordas retas com acabamento em fita de PVC de 0,5mm de 
espessura  na cor e padrão do revestimento; 
Com resistência a impactos e termicamente estável; 
Colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt"; 
Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em 
ZAMAK 15mm de Ø; 
Parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e 
tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 
18mm de Ø; 
Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, 
com corrediças, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura 
epóxi na cor preta; 
Roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos autoatarraxantes 
3,5 x 16 AACC fenda cruzada; 
Sistema de chaveamento lateral; 
Puxador de alça Realle; 

MSI 
INDUST

RIA 

6 UN R$ 620,06 
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Medindo 350x500x715 mm; 
O produto deverá ser entregue montado. 

3 Mesa em L com as seguintes especificações mínimas:  
Tampo em MDP 25 mm revestido na face superior e inferior laminado 
melamínico de baixa pressão (BP); 
Cor jauzi; 
Texturizada, bordas com acabamento em  fita de PVC colado través 
de cola de contato; 
Painel frontal em MDP de 18mm, revestido em ambas as faces com 
camada melaminica de baixa pressão (BP); 
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo 
sistema Hot Melt; 
Estrutura confeccionada em forma de L, parte superior com travessa 
em tubo de aço 20 x 30; 
Parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50; 
Colunas verticais em tubo de aço 25x25; 
Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras 
plásticas; 
Pé central em tubo de aço de 3"; 
Calhas no sentido horizontal sob o tampo fixada no painel frontal, 
para instalação de tomadas; 
Pintura com tinta epóxi; 
Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si 
através de solda tipo Mig; 
Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante à 
quente por meio de imersão a 120ºC e tratamento antiferruginoso de 
proteção; 
Pintura com tinta pó híbrida, com secagem em estufa; 
Espessura da película: 35 microns; 
Estrutura com sapatas de regulagem; 
Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento 
polipropileno; 
Medidas 1400 x 1400 x 600 mm; 
Com gaveteiro estrutural 2 gavetas  e 1 gavetão; 
Confeccionado em chapa de madeira MDP, com 18 mm de 
espessura; 
Revestida com filme melamínico texturizado; 
Bordas retas com acabamento em fita de PVC  de 0,5 mm de 
espessura  na cor e padrão do revestimento com resistência a 
impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira 
pelo processo "hot-melt"; 
Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em 
ZAMAK com 15 mm de Ø;  Gavetas convencionais no mesmo 
material e acabamento do corpo, com corrediças, fabricadas em 
chapa de aço dobrada, com pintura epóxi, roldanas de nylon, fixadas 
por meio de parafusos auto-atarraxantes, fenda cruzada; 
Chaves com travas em todas as gavetas; 
Puxador de alça Realle; 
Medidas aproximadas 350 x 500 x 715 mm. 
Produto deverá ser entregue montado. 

MSI 
INDUST

RIA 

35 UN R$ 868,07 

4 Mesa de reunião, redonda, em MDF,nas seguintes especificações 
mínimas: 
Cor jauzi; 
Medidas: 1,20x1,20 metros; 
Altura: 0,74 metros; 
MDF de 15mm; 
Bordas em PVC rígida; 
4 sapatas; 
Estrutura em aço. 

MSI 
INDUST

RIA 

5 UN R$ 297,83 

5 Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Em MDP; 
Cor jauzi; 
Dimensões (AxLxP) 1600x800x400 mm; 
Portas com giro de 270º; 
Com 3 prateleiras internas, sendo 2 reguláveis; 
Composto por laterais, fundo, base e travessas em MDP de 18 mm, 
revestidos nas 2 faces por laminado melamínico de baixa pressão na 
cor argila; 
Dobradiças e fechadura metálicas; 
Puxadores metálicos ou em ABS; 
Sistema de chaveamento composto por chave; 
Tampo em peça única com 25 mm de espessura, revestido nas 2 
faces em laminado melamínico de baixa pressão da mesma cor do 
armário, com bordas em PVC de 3 mm, colada a quente pelo sistema 
holt-met; 
Portas com 15 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces em 
laminado melamínico de baixa pressão; 
Portas com 6 dobradiças sendo 3 em cada porta; 

MSI 
INDUST

RIA 

41 UN R$ 526,31 
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Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado 
superior e inferior direito 
Pés metálicos niveladores. 
O produto deverá ser entregue montado. 

LOTE: 22 
1 Suporte fixo para TV LCD nas seguintes especificações mínimas: 

Para instalação em  parede plana;Com regulagem 37" até 60";Com 
ângulo de visão frontal;Fixação não inferior a 4 pontos;Padrão de 
furação vesa: 200, 300, 400, 600, 780x480mm;Em aço;Cor 
preta;Suportar peso não inferior a 50 kg;Pintura em epóxi;Deve 
acompanhar kit de acessórios para fixação. 

MSI 
INDUST

RIA 

1 UN R$ 117,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 59.587,00 
 
       

EMPRESA: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LOTE: 01 

  

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações 
mínimas:  
Cor: Preta 
Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico 
de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade 
progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com 
costura. 
Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de 
grampos na lateral.  
Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. 
Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico 
de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade 
progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com 
costura.  
Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da 
parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e 
fêmea. 
Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. 
Assento com regulagem de altura por acionamento a gás.  
Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões 
localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão 
na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de 
braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário.  
Base em aço cromado; 
Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm, 
com 5 sapatas em nylon injetado; 
Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano 
(anti risco), suporte e eixo em aço maciço, com capa protetora 
confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável 
com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra 
para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer 
posição e contato permanente na posição livre com controle de 
intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto).  
Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); 
Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); 
Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 
17. 

PRIMAX 154 UN R$ 679,68 

LOTE: 07 
1 Banqueta dobrável, nas seguintes especificações mínimas: 

Diâmetro de 30cm; 
Altura de 43 cm; 
Confeccionada em alumínio; 
Assento em couro sintético e enchimento interno em espuma. 

MOR 30 UN R$ 33,47 

LOTE: 14 
1 Conjunto de sofá nas seguintes especificações mínimas: Composto 

de 2 e 3 lugares;Revestimento em tecido em chenille na cor 
marron;Assento fixo;Encosto fixo;Percintas elásticas;Estofados com 
espuma de poliuretano moldada de alta resistência;Espumas 
certificadas pelo INMETRO;Estrutura interna em madeira maciça de 
20mm de espessura, com reforços nas interligações e extremidades 
da estrutura;Braços estruturados internamente em madeira 
compensada, de 15mm de espessura com fechamento em madeira 
compensada de 10mm, totalmente estofados com espuma e 
revestimento do encosto e assento;Base em madeira maciça e pés 
confeccionados em metal (aço escovado) ou plástico, equipados com 
niveladores de altura;Base forrada;Madeiras fixadas com grampos 
em aço;Densidade para o assento D-26;Densidade para o encosto 
D-23;Densidade para o braço D-2;Dimensões:Sofá 2 lugares (LxAxP) 
158 x 92 x 90 cm;Sofá 3 lugares (LxAxP) 208 x 92 x 90 cm. 

LINOFO
RTE 

1 CJ R$ 1.418,67 
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2 Conjunto de sofá 2 e 3 lugares nas seguintes especificações 
mínimas: Em corano preto;Sofá estofado;Com braços;Estrutura em 
madeira seca e tratada;Chapas em OSB;Com sistemas flexíveis 
compostos por percintas elásticas;Acabamento em corano;Pés em 
plástico rígido;Encostos e braços em espuma D-20;Assentos em 
espuma D-26;Medidas sofá 3 lugares (AxLxP) 92 x 204 x 92 
cm;Medidas sofá 2 lugares (AxLxP) 92 x 154 x 92 cm. 

LINOFO
RTE 

1 UN R$ 1.768,33 

LOTE: 16 
1 Estante em aço nas seguintes especificações mínimas: 

Desmontável;Com 6 prateleiras;Com 4 colunas;Cada prateleira com 
capacidade para 30 Kgs;Prateleiras em chapa 26;Colunas em chapa 
20, com abas de 30x30mm;Pintura epóxi ou eletrostática com 
tratamento anti-corrosivo;Medidas (AxLxP) 1,98x0,92x0,30 metros. 

VEGEL 4 UN R$ 377,00 

2 Estante em aço com prateleira de madeira, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Na cor cinza; 
Com 03 prateleiras; 
Com estrutura em chapa de aço 1010/20, com 1,2 mm de espessura; 
Tampo da prateleira com 15 mm; 
Capacidade de peso por prateleira de 100 kg; 
Pés com sapatas; 
Dimensões (AxLxP) 85x85x30 cm.  
Estrutura com pintura a pó com tratamento antiferruginoso. 

PRIMAX 1 UN R$ 310,00 

LOTE: 23 
1 Armário aéreo para banheiro nas seguintes especificações mínimas: 

Cor branca;Confeccionado totalmente em MDP de 15 mm;Fundo em 
chapa de fibra de 3 mm;Com espelho fixado no móvel;Espelho com 3 
mm de espessura;Com 1 porta convencional;Com 1 
puxador;Dobradiças metálicas;Com 2 prateleiras internas 
removíveis;Revestimento em baixa pressão ou ‘’Finish Foil’’;Com 
acabamento fosco;Montagem com sistema minifx, parafusos, pregos 
e cavilhas;Dimensões do produto (LxAxP) 60 x 65 x 14 cm. 

POLITO
RNO 

2 UN R$ 298,50 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 111.275,99 
 
       

EMPRESA: C. K. YOKOTA MÓVEIS 
LOTE: 05 

  

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Balcão com as seguintes especificações mínimas: 2 portas e 01 
prateleira interna;Confeccionado em chapa de madeira MDP com no 
mínimo 18mm de espessura, cor maple, produzida com partículas de 
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina 
sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito 
de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira MDP, 
formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas do tampo e 
demais partes, retas com acabamento em fita de PVC  1,0/0,5mm de 
espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com 
resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato 
de madeira pelo processo "hot melt".Sistema de fixação composto 
por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø,  parafuso 
de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas 
plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de 
Ø.Furação lateral para regulagem das prateleiras e pino para 
sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material 
plástico.Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 
90°.Fechadura Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta 
esquerda, lado superior e inferior direito.Puxador de alça Realle.Base 
metálica de sustentação em tubo de aço SAE  1006 a 1008, secção 
transversal retangular de 20x40mm, e pintura epóxi com acabamento 
liso.Sapatas niveladoras.Medidas de 800x500x750mm A empresa 
vencedora deverá entregar o produto montado. 

MARCA 
PERFLE
X MOD. 
SL-16 

1 UN R$ 615,00 

LOTE: 19 
1 Mesa de refeitório com encosto, 4 lugares, nas seguintes 

especificações mínimas: 
Modelo adulto; 
Bancos fixos; 
Bancos com encosto; 
Tampo confeccionado em MDF com 15mm, re-engrossado com mais 
15mm de espessura; 
Revestido com laminado ou melamínico; 
Assentos confeccionados em MDF com 15mm de espessura, borda 
em perfil de PVC; 
Medidas dos assentos: 30x30mm; 
Estrutura em tubo de aço carbono ou metalon 40x30mm, com 

PERFLE
X MOD 
RF 01 

6 UN R$ 718,00 
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1,20mm de parede; 
Pintura epóxi pó com tratamento antiferruginoso. 

LOTE: 24 
1 Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes especificações 

mínimas:  
Confeccionado em MDF de 18 mm; 
Cor azul; 
Dimensões (AxLxP) 1590x900x430 mm; 
Portas com giro de 270º; 
Com 3 prateleiras internas, sendo 2 reguláveis; 
Composto por laterais, fundo, base e travessas em MDF de 18 mm, 
revestidos nas 2 faces por laminado melamínico de baixa pressão; 
Dobradiças e fechaduras metálicas; 
Puxadores metálicos ou em ABS; 
Sistema de chaveamento composto por chave; 
Tampo em peça única com 25 mm de espessura, revestido nas 2 
faces em laminado melamínico de baixa pressão da mesma cor do 
armário, com bordas em PVC de 1 mm, colada a quente pelo sistema 
holt-met; 
Portas com 15 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces em 
laminado melamínico de baixa pressão; 
Portas com 6 dobradiças, sendo 3 em cada porta; 
Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado 
superior e inferior direito 
Pés metálicos niveladores. 
O produto deverá ser entregue montado. 

MARCA 
PERFLE
X MOD. 
CL-17 

23 UN R$ 526,09 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 17.023,00 
 
       

 
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela 
autoridade superior.  
 
  

Telêmaco Borba, 24 de novembro de 2017  
 
 
 

  
MATILDE MARIA BITTENCOURT  

Pregoeira   
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 139/2017  

PROTOCOLO Nº 48535/2017  
 
O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no 
procedimento licitatório epigrafado, resolve  HOMOLOGAR  a decisão constante do Termo de adjudicação 
em que a(o) Pregoeira(o) e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou 
vencedora a Empresa:  
  
Fornecedor: 
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
3 Aparelho de ar condicionado, tecnologia inverter, nas 

seguintes especificações mínimas: 
Modelo split; 
De parede; 
Cor branca; 
Capacidade 18.000 BTUS; 
Potencia de aquecimento: 1.540W;  
Baixo nível de ruído; 
Com sistema de funcionamento de menor tempo 
possível quando atingir a temperatura desejada; 
Com sistema automático para acompanhamento de 
temperatura ambiente; 
Com ciclo reverso (quente/frio); 
Com filtro completo de alta densidade (fino); 
Com filtro contra proliferação de bactérias, fungos e 
ácaros; 
Com filtro autolimpante; 
Com controle remoto total com display de LCD; 
Funções de: Resfriamento; Aquecimento (quente/frio); 
Ventilação; Desumidificação; Timer, turbo. 
Regulagem velocidade de ventilação. 
Com compressor rotativo; 
Baixo consumo energético; 
Gás refrigerante R410A; 
Peso líquido da unidade interna não superior a 13,0 
Kg; 
Peso líquido da unidade externa não superior a 50,0 
Kg; 
Alimentação 220V. 
Deverá acompanhar o produto:1 Evaporadora;1 
Condensadora;1 Controle remoto sem fio. 

ELGIN UN 16,0000 R$ 3.395,00 R$ 54.320,00 

PAULO GAIOCHA CLIMATIZAÇÕES DE AMBIENTES 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
4 Instalação de aparelho de ar condicionado Split Parede 

com potência acima de 12.000 a 30.000 BTU's, com 
distância da rede frigorígena de 0 a 2 metros e com 
fornecimento de materiais, acessórios e ferramentas 
necessárias a execução do serviço.Conforme Termo 
de Referência. 

 UN 16 R$ 528,20 R$ 8.451,20 

P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
2 Aparelho de ar condicionado inverter nas seguintes 

especificações mínimas: 
Modelo split, de parede; 
Capacidade 30.000 BTUS; 
Baixo nível de ruído; 
Com sistema de funcionamento de menor tempo 
possível quando atingir a temperatura desejada; 
Com sistema automático para acompanhamento de 
temperatura ambiente; 
Com ciclo reverso (quente/frio); 
Com filtro completo de alta densidade (fino); 
Com filtro contra proliferação de bactérias, fungos e 
ácaros; 
Com filtro autolimpante; 
Com controle remoto total com display de LCD; 
Funções de resfriamento, aquecimento (quente/frio), 
ventilação e desumidificação; 
Com ajuste automático da direção do fluxo de ar; 
Com função sleep; 
Programação de tempo automático para ligar e 
desligar; 
Com compressor rotativo; 

ELGIN UN 4 R$ 5.329,00 R$ 21.316,00 
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Nível de eficiência energética não superior a B; 
Gás ecológico R410A; 
Tensão 220V. 
Produto deverá ser fornecido com o novo padrão de 
plugue conforme norma da ABNT vigente; 
Deverá acompanhar o produto:1 Evaporadora;1 
Condensadora;1 Controle remoto sem fio;1 manual de 
instruções e termo de garantia em português. 

5 Instalação de aparelho de ar condicionado Split Parede 
com potência de 9.000 a 12.000 BTU's, com distância 
da rede frigorígena de 0 a 2 metros e com 
fornecimento de materiais, acessórios e ferramentas 
necessárias a execução do serviço.Conforme Termo 
de Referência. 

 UN 59 R$ 503,00 R$ 29.677,00 

6 Instalação de aparelho de ar condicionado Split Parede 
ou Piso/Teto com potência acima de 30.000 a 60.000 
BTU's, com distância da rede frigorígena de 5 a 10 
metros e com fornecimento de materiais, acessórios e 
ferramentas necessárias a execução do 
serviço.Conforme Termo de Referência. 

 UN 4 R$ 1.018,00 R$ 4.072,00 

PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Aparelho de ar condicionado 9000 BTU's. - Inverter 

Nas seguintes especificações mínimas:Modelo split;De 
parede;Cor branca;Nível de ruído inferior a 35 dB;Com 
sistema de funcionamento de menor tempo possível 
quando atingir a temperatura desejada;Gás 
R410A;Com sistema automático para 
acompanhamento de temperatura ambiente;Com ciclo 
reverso (quente/frio);Com filtro fino;Com filtro contra 
proliferação de bactérias, fungos e ácaros;Com filtro 
autolimpante;Com controle remoto total com display de 
LCD;Temperatura entre 16ºC e 30ºC;Funções de 
resfriamento, aquecimento (quente/frio), ventilação e 
desumidificação;Com ajuste automático da direção do 
fluxo de ar;Com função sleep;Programação de tempo 
automático para ligar e desligar;Com compressor 
rotativo;Classificação energética: A;Peso líquido da 
unidade externa inferior a 29 Kg;Peso líquido da 
unidade interna inferior a 10 Kg;Dimensões da unidade 
interna inferior a (LxAxP) 760 x 300 x 210 
mm;Dimensões da unidade externa inferior a (LxAxP) 
850 x 550 x 320 mm;Tensão 220V;Frequência 50 
Hz.Produto deverá ser fornecido com o novo padrão de 
plugue conforme norma da ABNT vigente;Deverá 
acompanhar o produto:1 Evaporadora;1 
Condensadora;1 Controle remoto;1 manual de 
instruções e termo de garantia em português. 

ELGIN UN 59 R$ 2.030,50 R$ 119.799,50 

TOTAL R$237.635,70 
 

  

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustado 

 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
V A L O R    T O T A L :    R$237.635,70  
 
 
 

Telêmaco Borba, 23 de novembro de 2017.  
 
 

  
 

Prefeito   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 102/2017  

PROTOCOLO Nº 32379/2017  
 
O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no 
procedimento licitatório epigrafado, resolve  HOMOLOGAR  a decisão constante do Termo de 
adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 
09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:  
 
 
Fornecedor: 
 
DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI - ME 
 
 

Lote 1: LOTE 01 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Pintura de ligação com 

emulsão RR-1C. 
 
- 

MT2 210.000,0000 R$1,02 R$214.382,59 

2 Fabricação, transporte e 
aplicação de concreto 
betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), cap 50/70, 
camada de rolamento, 
espessura média de 3,0 cm. 

 
 
- 

TON 16.000,0000 R$241,45 R$3.863.228,99 

3 Limpeza de superfícies com 
jato de alta pressão de ar e 
água. 

 
- 

MT2 210.000,0000 R$1,60 R$336.434,59 

4 Fresagem de pavimento 
asfáltico, em locais com 
nível alto de interferência. 

 
- 

MT2 20.000,0000 R$1,74 R$34.886,59 

5 Imprimação de base de 
pavimentação com ADP 
CM-30. 

 
- 

MT2 37.500,0000 R$3,87 R$145.038,34 

6 Base para pavimentação 
com brita graduada, 
inclusive compactação. 

 
- 

MT3 4.000,0000 R$65,23 R$260.936,19 

7 Fabricação, transporte e 
aplicação de concreto 
betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), cap 50/70, 
camada de reperfilamento, 
espessura média de 2,0 cm. 

 
 
- 

TON 3.500,0000 R$241,46 R$845.092,74 

TOTAL R$5.700.000,00 
 

  

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustado 

 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$5.700.000,00  
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 23 de novembro de 2017.  
 
 

  
 

Prefeito   
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