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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 61916/2017
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º: 052/2017
OBJETO: INSCRIÇÃO DE CURSO: DESVENDANDO O SIGPC E SIGECON – PASSO 

APASSO COMPLETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE 
BÁSICOE PDDE MAIS EDUCAÇÃO – TREINAMENTO AVANÇADO

FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DE CURSO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (UM) DIA
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (TRINTA)
CREDOR: NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA - 

EPP
CNPJ N.º 07.312.843/0001-72
VALOR GLOBAL: R$ 1.930,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA

495 11.001.12.122.1201.2075.3390.39 104 PRÓPRIA

Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no art. 25, 
inciso II Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido protocolo e Parecer Jurídico 
acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 30 de no-
vembro de 2017.

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

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 19/01/2018, o qual será 
remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração

ABF7970  116100E007640381  12/09/2017  56731  R$ 130,16
AHI9582  279150H000016053  19/09/2017  60681  R$ 195,23
AJO0052  116100E007639913  18/09/2017  65300  R$ 195,23
AMJ5467  116100E007639016  15/09/2017  60412  R$ 195,23
AML9769  279150H000016054  22/09/2017  55411  R$ 195,23
ANK2043  116100E007935960  18/09/2017  59670  R$ 1.467,35
ANQ0951  279150NIC0001797  29/11/2017  50020  R$ 195,23
APA9617  279150H000015428  22/09/2017  55411  R$ 195,23
APC7254  279150H000015429  22/09/2017  55411  R$ 195,23
APK8264  116100E007935959  18/09/2017  59670  R$ 1.467,35
ARJ5033  116100E007643875  16/09/2017  60501  R$ 293,47
ASF5055  279150H000016125  13/09/2017  55412  R$ 195,23
ASZ5025  279150H000016209  21/09/2017  76331  R$ 293,47
AUU2897  116100E007935910  12/09/2017  54521  R$ 195,23
AVD4173  116100E007643619  13/09/2017  55411  R$ 195,23
AVN5960  279150H000016124  21/09/2017  54600  R$ 130,16
AXC2136  279150H000016211  21/09/2017  65300  R$ 195,23
AXK2472  279150H000015427  21/09/2017  76252  R$ 293,47
AYT2552  116100E007935958  18/09/2017  59670  R$ 1.467,35
AZN3837  279150H000016210  21/09/2017  55417  R$ 195,23
AZO1359  116100E007643877  16/09/2017  54522  R$ 195,23
AZX5121  279150H000016122  21/09/2017  55411  R$ 195,23
BAD1551  279150H000016207  21/09/2017  65300  R$ 195,23
BEN0224  116100E007935956  18/09/2017  53800  R$ 130,16
CIC9509  279150H000016214  15/09/2017  55412  R$ 195,23
FGP4376  116100E007642293  11/09/2017  59670  R$ 1.467,35
JPW3153  279150H000016208  21/09/2017  76331  R$ 293,47
LYW5729  116100E007935957  18/09/2017  54521  R$ 195,23
MBQ5684  116100E007639912  18/09/2017  65300  R$ 195,23
MCC3894  279150H000016212  21/09/2017  54526  R$ 195,23
MDF9936  279150H000016121  21/09/2017  55411  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 
19/01/2018.

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração
AKI1516  279150H000016654  29/11/2017  55414
ALC8316  279150H000016160  20/11/2017  55412
ALL9682  279150H000016652  29/11/2017  54526
AON4191  279150H000016653  29/11/2017  55411
APD9684  279150H000016156  27/11/2017  55680
ARH4734  279150H000016656  29/11/2017  55411
ASV5490  279150H000016655  29/11/2017  55411
ATB7083  279150H000016527  28/11/2017  55680
ATJ6774  279150H000016528  28/11/2017  55417
AUG3604  279150H000016039  28/11/2017  76331
AUU9452  279150H000016529  28/11/2017  65300
BAG7565  279150H000016040  28/11/2017  55411
DGU0465  279150H000016157  27/11/2017  55680
FTH8262  279150H000016159  20/11/2017  55412
JNO2713  279150H000016651  28/11/2017  54526
PKD6104  279150H000016657  21/11/2017  55412

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 
18/01/2018.

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração
ABP4338  279150H000016155  22/11/2017  54521
ACQ3846  279150H000016295  24/11/2017  55417
AEF0082  279150H000016526  27/11/2017  55680
AFH2491  116100E007642300  23/11/2017  60501
AHJ5665  116100E007937980  25/11/2017  54526
AJG7578  116100E007937025  21/11/2017  54522
AKR1728  279150H000016350  21/11/2017  65300
ALF3206  116100E007644197  22/11/2017  55411
ALW5205  279150H000016349  24/11/2017  55414
AMF0802  116100E007936969  20/11/2017  54600
ANC9156  279150H000016292  24/11/2017  54526
ANH7654  279150H000016342  22/11/2017  54521
ANZ7793  116100E007937395  22/11/2017  72340
APE1547  279150H000016038  27/11/2017  55413
ARI3678  116100E007644198  22/11/2017  57380

ASD0649  279150H000016036  17/11/2017  55412
ASV9150  116100E007937029  26/11/2017  54283
ATO2714  116100E007937966  20/11/2017  53800
ATP9399  116100E007937546  23/11/2017  56222
ATQ6240  116100E007937030  26/11/2017  65300
ATS0714  279150H000016523  24/11/2017  55411
ATT6911  116100E007643889  24/11/2017  60501
ATY7591  279150H000016294  24/11/2017  54526
ATZ8417  279150H000016521  16/11/2017  55412
AUF2671  116100E007937394  22/11/2017  72340
AUI2301  116100E007937037  26/11/2017  70721
AVE7363  279150H000016032  22/11/2017  76252
AWC1872  116100E007643890  24/11/2017  65300
AWG2556  279150H000016344  22/11/2017  76252
AYV9703  279150H000016520  23/11/2017  54521
AYY7130  279150H000016347  16/11/2017  55412
AZF8872  279150H000016297  27/11/2017  54600
AZV5770  279150H000016343  22/11/2017  54521
BAH6925  116100E007934300  23/11/2017  57380
BAJ1958  116100E007937396  22/11/2017  72340
BAL6063  279150H000016293  24/11/2017  54526
BAU1349  116100E007937968  20/11/2017  54526
BBC5244  279150H000016524  27/11/2017  55411 
BBC8317  279150H000016037  27/11/2017  55413
BBD1630  279150H000016346  23/11/2017  54600
BBK1105  279150H000016345  22/11/2017  54522
BKT0642  279150H000016033  14/11/2017  55412
BRI6749  279150H000016519  23/11/2017  55411
CSG7967  116100E007937024  21/11/2017  54521
DBQ5140  116100E007642154  25/11/2017  65300
DLI1950  279150H000016518  23/11/2017  55411

DQS7083  279150H000016522  24/11/2017  54600
EAW4146  279150H000016035  24/11/2017  55680
ELD7731  116100E007937971  20/11/2017  72340
EYE2026  279150H000016291  14/11/2017  55412
FBQ3778  116100E007644199  22/11/2017  54522
HCS2278  279150H000016296  24/11/2017  54526
HLL4118  116100E007936970  20/11/2017  60501
HSA7132  279150H000016034  24/11/2017  76252
HSC6490  116100E007934299  23/11/2017  65300
JPW3153  116100E007639955  22/11/2017  55411
KEN6498  116100E007937969  20/11/2017  60501
NRX7225  279150H000016525  27/11/2017  55411

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º 139/2017
Edital de Convocação Nº 001/2017
Protocolo Nº 009176/2017
Data 24/11/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada ARTHUR RODRIGO RIBAS SOARRES SIQUEIRA
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA
Valor R$ 67.320,00
Prazo de Execução 12 dozes) meses a contar da assinatura do contrato
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Prazo de Vigência 13 (treze) meses a contar da assinatura do contrato
Dotação 747-12.001.10.301.1001.2118.3390.34

Contrato N.º 140/2017
Edital de Convocação Nº 001/2017
Protocolo Nº 007400/2017
Data 24/11/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada CLINICA DE FISIOTERAPIA MAZARI LTDA - ME
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA
Valor R$ 67.320,00
Prazo de Execução 12 dozes) meses a contar da assinatura do contrato
Prazo de Vigência 13 (treze) meses a contar da assinatura do contrato
Dotação 747-12.001.10.301.1001.2118.3390.34

PORTARIA Nº 149/17

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-
NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER férias a Servidora VANESSA APARECIDA NOGUEIRA, ocu-
pante do cargo de Assessor Parlamentar de Gabinete, que trata o artigo 5º, alínea “b” da Lei 
1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, por 20 (vinte) dias, referente ao período 
aquisitivo de 03/01/2017 a 02/01/2018, e que sejam os outros 10 (dez) dias convertidos em 
abono pecuniário, na forma que dispõe a legislação vigente. Sendo, portanto o primeiro perío-
do de gozo de 04/01/2018 à 13/01/2018.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 20 de novembro de 2017.

Maurício Diógenes de Castro
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 150/17

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-
NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER férias ao Servidor JOSÉ CARLOS MACHADO, ocupante do 
cargo de Assessor Parlamentar de Gabinete, que trata o artigo 5º, alínea “b” da Lei 1548/2006, 
lotado na Secretaria de Administração, por 20 (vinte) dias, referente ao período aquisitivo de 
03/01/2016 a 02/01/2017, e que sejam os outros 10 (dez) dias convertidos em abono pe-
cuniário, na forma que dispõe a legislação vigente. Sendo, portanto o período de gozo de 
04/01/2018 à 23/01/2018.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 20 de novembro de 2017.

Maurício Diógenes de Castro
PRESIDENTE

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 63821/2017
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º: 53/2017
OBJETO: INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO REGIME PREVIDENCIÁRIO NOS MUNICÍPIOS
FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DE CURSO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) DIAS
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (TRINTA)
CREDOR: INSTITUTO ZIULKOSKI & CIA LTDA
CNPJ N.º 06.901.710/0001-79
VALOR GLOBAL: R$ 400,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA

259 07.002.04.123.0401.2038.3390.39 510 PRÓPRIA

Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no art. 25, 
inciso II Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido protocolo e Parecer Jurídico 
acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 01 DE DE-
ZEMBRO de 2017.

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

EDITAL 020/2017 – Destituição da função de Conselho Tutelar do 
Município de Telêmaco Borba - PR 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas atri-
buições legais, através da Comissão Interna de Sindicância, nomeada pela Resolução nº 
04/2017, vem por meio deste tornar público o presente edital de destituição do conselheiro 
tutelar Sr. Sidnei Rodrigues da Silva, sendo impossibilitado de assumir a sua função e atribui-
ções a partir da data de publicação deste edital.

Ressaltamos ainda que este órgão de defesa de direitos da criança e do adolescente po-
derá novamente recorrer a lista de suplentes a vaga ao cargo de Conselheiro Tutelar em sua 
ordem de classificação, conforme preconiza o artigo 57 da Lei 1673/2008. 

Telêmaco Borba, 30 de novembro de 2017. 

Cleverson Silva dos Santos
Presidente do CMDCA/TB

EDITAL 021/2017 – Convocação de Conselheiro Tutelar a assumir a 
titularidade no Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas atribui-
ções legais vem por meio deste tornar público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, para a 
vaga disponível de Conselheiro Tutelar Titular.

O Edital solicita o comparecimento do candidato suplente abaixo relacionado conforme a 
lista de classificação:

6º KELVIN TADEU COLC
O suplente convocado à vaga, terá 5 dias úteis para se apresentar ao CMDCA e assumir 

a função disponível. Ressaltamos ainda que este órgão de defesa de direitos da criança e do 
adolescente poderá novamente recorrer a lista de suplentes a vaga ao cargo de Conselheiro 
Tutelar em sua ordem de classificação, conforme preconiza o artigo 57 da Lei 1673/2008. 

Telêmaco Borba, 30 de novembro de 2017. 

Cleverson Silva dos Santos
Presidente do CMDCA/TB

EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo SEXTO
Contrato N.º 109-2013
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2013
Protocolo Nº 14716/2013
Data 26/11/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada INVIOLÁVEL TELÊMACO BORBA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 

ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA
Prorrogação Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses a partir 

de 30/11/17
Valor R$ 159.737,50
Dotação CONTA ELEMENTO

66 02.001.2008.3339039000
216 06.005.0004.0122.0401.2035.33390397799
410 09.001.2061.33390390000
547 11.004.0012.0361.1201.2083.3333
614 11.005.0012.0365.1201.2098.33390370301
495 11.004.0012.0361.1201.2083.33390370301
623 11.005.0012.0365.1201.2097.33370370301
699 12.001.0010.0301.1001.2110.33390370302
839 13.004.6128.3339039000
293 08.001.0015.0122.1502.2044.33390397799

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º 134/2017
Processo Licitatório DISPENSA Nº 034/2017
Protocolo Nº 57447/2017
Data 17/11/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GE-

RAIS - CIMSAÚDE
Objeto ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AO SISTEMA DE BUSCAS 

PLENUM ON LINE CORPORATIVO
Valor R$ 542.500,11
Prazo 2412 (doze) meses
Dotação 1199-12.001.0010.0301.1001.2111.3337170

1200-12.001.0010.0301.1001.2111.3337236

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 27 a 29 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
27.11 AWN2055, ARZ6981, AKU3721, ARJ6570, PGI0521
28.11 AUP0535, BAM6941
29.11 ATK8804

Telêmaco Borba, 30 de Novembro de 2017.

PORTARIA Nº 151/17

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-
NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER férias a Servidora LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, ocu-
pante do cargo de Assistente Administrativo, que trata o artigo 3º, alínea “b” da Lei 1548/2006, 
lotado na Secretaria de Administração, por 20 (vinte) dias, referente ao período aquisitivo de 
16/12/2016 a 15/12/2017, e que sejam os outros 10 (dez) dias convertidos em abono pecuniá-
rio, na forma que dispõe a legislação vigente. O período de gozo será parcelado em dois pe-
ríodos nos termos do § 1º do artigo 96 do Estatuto do Servidor Público, Lei 1883/2012, sendo, 
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o primeiro período de gozo de 16/12/2018 a 25/12/2017 e o segundo período de 04/01/2018 
a 13/01/2018.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 20 de novembro de 2017.

Maurício Diógenes de Castro
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 152/17

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-
NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - RETIFICAR a portaria 119/2017 que concede segundo período de férias ao 
Servidor AIRTON SANTOS, ocupante do cargo de Vigia,  referente ao período aquisitivo de 
03/09/2015 a 02/09/2016, onde lê-se período de gozo de 30/12/2017 a 08/01/2018, leia-se 
03/01/2018 a 12/01/2018.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 20 de novembro de 2017.

Maurício Diógenes de Castro
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 153/17

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-
NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - RETIFICAR a portaria 120/2017 que concede férias ao Servidor AIRTON 
SANTOS, ocupante do cargo de Vigia,  referente ao período aquisitivo de 03/09/2016 a 
02/09/2017, onde lê-se período de gozo de 09/01/2018 a 18/01/2018, leia-se 13/01/2018 a 
22/01/2018.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 20 de novembro de 2017.

Maurício Diógenes de Castro
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 154/17

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-
NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - RETIFICAR a portaria 126/2017 que concede segundo período de férias a 
Servidora CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, referente ao período aquisitivo de 02/01/2016 
a 01/01/2017 onde lê-se o período de gozo de 17/10/2017 a 27/10/2017, leia-se 17/10/2017 
a 26/10/2017.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 20 de novembro de 2017.

Maurício Diógenes de Castro
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 155/17

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-
NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - RETIFICAR a portaria 127/2017 que concede  férias a Servidora LORENNA 
EHLERT, referente ao  período aquisitivo de 01/07/2016 a 30/06/2017,onde lê-se período de 
gozo de 18/10/2017 à 28/10/2017 leia-se 18/10/2017 a 27/10/2017.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 20 de novembro de 2017.

Maurício Diógenes de Castro
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 157/17

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - DESIGNAR, as servidoras Grasiela de Fátima Pereira e Ligia Souza Ma-
theus Betim para auxiliarem a Comissão Parlamentar de Inquérito nomeada através da Por-
taria 137/2017.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 20 de novembro de 2017.

Maurício Diógenes de Castro
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 158/17

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-
NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - PRORROGAR , Licença para tratamento de saúde, de que trata o Artigo 125, 
inciso I da Lei Municipal 1883/2012, de 05 de abril de 2012 a Servidora EDMEA FERREIRA 
DA SILVA , ocupante do cargo de zeladora, por mais 60 (sessenta) dias a partir do dia 13 de 
novembro de 2017.

ARTIGO 2º - Esta Portaria entra em vigência nesta data, operando efeitos retroativos a 
partir de 13/11/2017, revogando-se todas as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-
NÁ, em 20 de novembro de 2017.

Maurício Diógenes de Castro
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 156/17

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-
NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE
ARTIGO 1º - RETIFICAR a portaria 128/2017 que concede  férias a Servidora SHEI-

LA APARECIDA DE CAMARGO, referente ao período aquisitivo de 03/11/2016 a 02/11/2017, 
onde lê-se período de gozo de 06/11/2017 à 16/11/2017 leia-se 06/11/2017 a 15/11/2017.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 20 de novembro de 2017.

Maurício Diógenes de Castro
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 159/17

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-
NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER, Licença de que trata o Artigo 143, § 1º da Lei Municipal 
1883/2012, de 05 de abril de 2012 a Servidora SILVANA DE FÁTIMA SAITONE , ocupante do 
cargo de  Recepcionista, por 05 (cinco) dias a partir do dia 20 de novembro de 2017.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 20 de novembro de 2017.

Maurício Diógenes de Castro
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 160/17

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-
NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER férias ao Servidor ADRIANO DE JESUS DAS CHAGAS, ocu-
pante do cargo de Assessor Parlamentar de Gabinete, que trata o artigo 5º, alínea “b” da Lei 
1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, por 20 (vinte) dias, referente ao período 
aquisitivo de 03/01/2017 a 02/01/2018, e que sejam os outros 10 (dez) dias convertidos em 
abono pecuniário, na forma que dispõe a legislação vigente. O período de gozo será par-
celado em dois períodos nos termos do § 1º do artigo 96 do Estatuto do Servidor Público, 
Lei 1883/2012, sendo, portanto o primeiro período de gozo de 29/01/2018 à 07/02/2018 e o 
segundo período a definir.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 20 de novembro de 2017.

Maurício Diógenes de Castro
PRESIDENTE

D E C R E T O Nº 2 4 5 8 9, DE 29 DE NOVEMBRO 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 Considerar FERIADOS NACIONAIS e MUNICIPAIS, em conformidade com a Le-
gislação em vigor, os dias abaixo relacionados, do calendário de 2018:

I – FERIADOS NACIONAIS 

1º de janeiro Confraternização Universal
30 de março Paixão de Cristo
21 de abril Tiradentes
1º de maio Dia Mundial do Trabalho
07 de setembro Independência do Brasil
12 de outubro Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil)
02 de novembro Dia de Finados
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D E C R E T O N.º 2 4 5 9 5, DE 01 DE DEZEMBRO 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 NOMEAR, os servidores relacionados no anexo, que faz parte integrante deste 
Decreto, a partir de 04 de dezembro de 2017, aprovados no Concurso Público Municipal nº 
01/2016, conforme trata o Edital de Convocação n.º 11/2017.

Art. 2º Os nomeados relacionados no anexo deverão tomar posse no prazo de 30 dias.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 01 de 

dezembro 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 9 6, DE 01 DE DEZEMBRO 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 NOMEAR, a servidora abaixo relacionada:

I – ROSELI PISTORI MACHADO, matrícula nº 21.999, para o cargo do quadro de provi-
mento em comissão, símbolo CC-08, denominado ASSISTENTE I, no Gabinete da Secretaria 
Municipal de Administração, a partir de 27/11/2017.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 01 de 

dezembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

RELAÇÃO DE SERVIDORES A SEREM NOMEADOS

Edital de Convocação n.º 11/2017 - Concurso Público Municipal n.º 01/2016 -  ANEXO D 
E C R E T O N.º 2 4 5 9 5

N.º 
ORDEM

MATR NOME_FUNC CARGO AREA DE 
ATUAÇÃO

NÍVEL PADRÃO/ 
NÍVEL 
VENC./ 

CLASSE

DATA_NO-
MEAÇÃO

1 10738 ANDRÉA GONÇAL-
VES RIBAS

TÉCNICO MUNICI-
PAL NIVEL SUPE-
RIOR I

ENFERMA-
GEM

XIV A 04/12/2017

2 10739 CRISTIANA SILVA 
VIEIRA

AGENTE DE EN-
DEMIAS

V A 04/12/2017

3 10740 ELIANDRO DOS SAN-
TOS NERIS

AUXILIAR DE OFI-
CINA MECANICA

B O R R A -
CHEIRO

I A 04/12/2017

4 10741 JHONATAN ANTONIO 
CHRISTOVÃO

VIGIA II A 04/12/2017

5 10742 ALAN DOS SANTOS 
LARA

VIGIA II A 04/12/2017

6 10743 LETICIA MATSEN DE 
OLIVEIRA

VIGIA II A 04/12/2017

7 10744 MARCOS ELEANDRO 
AROLDI

VIGIA II A 04/12/2017

       
TOTAL 07 NOMEAÇÕES

D E C R E T O Nº 2 4 5 9 7, DE 01 DE DEZEMBRO 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 EXONERAR, a partir de 04/12/2017, a servidora ANDREA GONÇALVES RIBAS, 
matrícula nº 21.993, do cargo do quadro de provimento em comissão, denominado CHEFE DA 

D E C R E T O N.º 2 4 5 9 8, DE 01 DE DEZEMBRO 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 EXONERAR, a pedido, a partir de 27 de novembro de 2017, o servidor FERNAN-
DO CESAR DE PAULA, matrícula nº 10.377, do cargo do quadro de provimento efetivo deno-
minado AGENTE ADMINISTRATIVO I / ADMINITRATIVO CONTÁBIL FINANCEIRO, lotado na 
Escola Municipal do Campo Santos Dumont, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 01 de 

dezembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

15 de novembro  Proclamação da República
25 de dezembro Natal

II – FERIADOS MUNICIPAIS

21 de março  Instalação do Município
31 de maio Corpus Christi
27 de junho Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Padroeira do Município)

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 29 de no-

vembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, na Divisão de Programação, da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 01 de 

dezembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 142/2017  

PROTOCOLO Nº 50651/2017  
 
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: 
H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
7 Avental com as seguintes especificações mínimas: 

Confeccionado em vinil transparente impermeável e 
fosco;Com amarras nas costas e no pescoço;Com espessura 
de 0,20mm;Medindo: 70 cm de largura x 120 cm de 
comprimento. 

LINABRA UN 45 R$8,90 R$400,50 

12 Balança digital pesadora nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para até 30 kg;Resolução de 5g;Peso 
inicial em 100g;Display LED vermelho de baixo 
consumo;Perfeita visibilidade mesmo em ambiente de 
claridade elevada;Visor duplo para indicação de peso 
(Operador e Cliente);Gabinete confeccionado em plástico 
ABS, com acabamento de boa qualidade, resistente e 
durável;Prato de pesagem em aço inoxidável espelhado;4 
teclas;Teclado do painel da balança tipo “membrana” durável 
e de fácil digitação;Pés reguláveis;Dimensões do prato: 
340x240mm;Painel em policarbonato resistente.Voltagem 
110v ou bivolt.Produto com Selo do INMETRO. 

BD UN 1 R$196,00 R$196,00 

13 Bandeja (caixa) térmica para marmitex  Nas seguintes 
especificações mínimas:Bandeja para acondicionamento de 
4 marmitex; Em polietileno atóxico com anti UV;Cor azul;Para 
acondicionamento embalagens marmitex nº  9;Sem 
tampa;Cor incorporada a quente com paredes 
duplas;Fabricada pelo processo de roto moldagem sem 
soldas ou emendas;Empilhável;Formato anatômico;Com 
isolamento térmico em poliuretano expandido (pu);Medidas 
externas: 430x430mm e 50mm de profundidade. 

VERSA UN 30 R$119,99 R$3.599,70 

24 Caixa térmica, capacidade para 34 litros, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com alça superior retrátil; 
Com tampa removível; 
Atóxica; 
Com anti-UV; 
Parede interna e externa da caixa/tampa em polipropileno ou 
polietileno de alta densidade; 
Isolamento térmico em poliuretano ou polietileno. 

INVICTA UN 2 R$115,00 R$230,00 

38 Chaleira em alumínio polido capacidade para 3,0 litros Nas 
seguintes especificações mínimas:Alumínio com espessura 
de 1,2 mm;Alça dobrável;Alça com pegador em baquelite 
antitérmico;Tampa com pegador em baquelite 
antitérmico;Tampa com encaixe;Altamente durável e 
higiênica. 

NICOPAN UN 23 R$52,00 R$1.196,00 

43 Colher de café nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada totalmente em aço inox;Acabamento 
polido;Sem emendas;Medidas aproximadas: (CxLxA) 
9,0x2,0x0,50 cm; Espessura de 1 mm;Deverá estar gravado 
na colher o nome do fabricante. 

BRINOX UN 70 R$2,70 R$189,00 

62 Escada doméstica em alumínio com as seguintes 
especificações mínimas: Com 5 degraus;Escada de 
abrir;Abertura em ‘’A’’;Totalmente 100% 
alumínio;Capacidade para 100 kg;Pés, degraus e patamar 
antiderrapantes;Com dupla trava de segurança;Patamar 
largo com travamento automático;Pés antiderrapantes;O 
produto deverá estar de acordo do a norma NBR 13430. 

ALUMASA UN 27 R$145,00 R$3.915,00 

66 Estrado plástico retangular nas seguintes especificações 
mínimas: Cor preta;Confeccionado em polietileno de alta 
densidade (PEAD);Injetado;Placas moduláveis com encaixe 
macho e fêmea;Superfície antiderrapante;Nas medidas 
(AxLxC) 13 x 41 x 82 cm.Produto deverá atender as normas 
da ANVISA. 

SK. 
PLÁSTICO

S 

UN 52 R$80,99 R$4.211,48 

79 Garrafão térmico com as seguintes especificações mínimas: 
Com bocal removível; Alça ergonômica;Com copo 
multiuso;Capacidade 5 litros;Medidas: 30cm de altura x 19cm 
de largura. 

INVICTA UN 12 R$35,80 R$429,60 
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89 Kit de ferramentas p/jardinagem nas seguintes 
especificações mínimas: Peças resistentes, anatômicas e 
ergonômicas;Cabos de madeira;Ferramentas produzidas em 
aço carbono ao boro;Com pintura eletrostática a 
pó;Composto de:1 pá estreita;1 pá larga;1 garfo de 4 
dentes;1 garfo de 3 pontas;1 escardilho de 5 dentes;1 
tesoura de poda com cabo plástico;1 pr. Luva de 
malha;Ferramentas acondicionadas em bolsa de lona ou 
material similar, com cinturão de nylon e fivela de nylon ou 
plástico resistente. 

TRAMONT
INA 

KIT 101 R$92,80 R$9.372,80 

90 Lixeira com pedal nas seguintes especificações mínimas:  
Capacidade para 100 litros; 
Na cor branca  
Lixeira confeccionada em polipropileno;  
Com tampa; 
Formato retangular;  
Abertura e fechamento da tampa pelo sistema de pedal; 

MARFINIT
E 

UN 59 R$129,79 R$7.657,61 

91 Lixeira em aço inox com pedal nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para 15 litros;Corpo em aço inox 
AISI430, polido;Tampa em aço;Acionamento da tampa com 
haste de metal;Recipiente plástico interno.Dimensões (AxD) 
480 x 250 mm. 

VIEL UN 55 R$116,65 R$6.415,75 

94 Mangueira para gás nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em plástico PVC flexível;Sem emenda;Para 
uso doméstico de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP);Camada 
interna deverá ser perfeitamente lisa, sem costura e isenta 
de quaisquer partículas estranhas que em serviço possam 
ser arrastadas pelo gás ou combinadas com 
este;Transparente e incolor;Com tarja amarela indicando sua 
utilização;Conforme norma  ABNT NBR 8613;Com prazo de 
validade de 5 anos;Comprimento 1,20 metros. 

PLASBON
D 

UN 11 R$8,00 R$88,00 

102 Panela de pressão, capacidade para 7 litros Com as 
seguintes especificações mínimas:Confeccionada em 
alumínio polido;Com válvulas de segurança;Com fechamento 
externo;Com asa ergonômica em material antitermico. 
Espessura das paredes de 3 mm;Com cabo e asa em 
baquelite com material antitérmico, resistente a alta 
temperatura;O produto não pode desprender resíduos de 
alumínio.Produto certificado pelo INMETRO. 

ALUMINIO 
GLOBO 

UN 13 R$91,00 R$1.183,00 

112 Pote plástico retangular, capacidade 1,8 litros, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Pote transparente; 
Com tampa; 
Livre de BPA. 

SAN 
REMO 

UN 10 R$13,00 R$130,00 

120 Regador plástico para jardim, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Com capacidade entre 2 a 3 litros; 
Com bico alongado direcional; 
Atóxico; 
Com alça ergonômica. 

TRAMONT
INA 

UN 80 R$41,30 R$3.304,00 

125 Rodo mágico com refil, nas seguintes especificações 
mínimas:  
Super absorvente; 
Refil confeccionado em PVA; 
Comprimento do refil 27 cm; 
Cabo em alumínio com extensor; 
Puxador anatômico confeccionado em fibra de carbono; 
Com sistema de auto-torção; 
Duplo roletes. 

KALA UN 26 R$33,80 R$878,80 

126 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. 

BRASFOR
MA 

UN 35 R$99,80 R$3.493,00 

141 Torneira elétrica com as seguintes especificações mínimas: 
Tensão 220 V;Potencia 5400 W;Classe de potência D;Bica 
móvel;Com 3 temperaturas de água (fria, morna e 
quente);Com arejador;Registro com abertura em 1/4" de 
volta;Vazão não inferior a 3 litros por minuto;Engate com 
rede hidráulica de rosca com bitola de ½";Distancia entre a 
parede e o arejador não inferior a 260 mm;Altura do arejador 
até o manipulo não inferior a 150 mm;Torneira com 
resistência substituível;Regulagem da temperatura da água 
na própria torneira. 

LORENZE
TTI 

UN 17 R$138,00 R$2.346,00 

JCSBUENO 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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18 Caixa plástica com tampa nas seguintes especificações 
mínimas Tipo organizadora;Cor branca;Dimensões (AxLxP) 
30x63x42,5 cm;Retangular;Capacidade 65 litros;Caixa e 
tampa em polipropileno ou polietileno de alta 
densidade;Inquebrável;Resistente;Atóxico;Inodoro;Liso nas 
partes internas e externas. 

SAN 
REMO 

UN 100 R$105,25 R$10.525,00 

20 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno de alta densidade; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 
Com capacidade para 24,5 litros; 
Nas dimensões 54,4x33,8x19,1 cm. 

UNINJET UN 65 R$27,94 R$1.816,10 

33 Carro funcional de limpeza úmida e seca Nas seguintes 
especificações mínimas:Confeccionado em plástico de alto 
impacto;De fácil organização dos acessórios e equipamentos 
de limpeza úmida ou seca;Composto de: 1 Balde 
espremedor DOBLO 30 Litros;1 Cabo de Alumínio 1,40 m 
com punho; 1 Cabo de alumínio 1,40;1 Haste Americana;2 
Refis de Algodão 320 g (mop úmido);1 Armação ou suporte 
Mop;2 Refis Mop Pó; 1 Pá coletora com cabo;1 Placa 
Sinalizadora;Com saco de vinil.Carro com rodízios 
reforçados;Base em polipropileno.Medida do carro: 88x30x55 
cm 

BRALIMPI
A 

UN 18 R$1.161,30 R$20.903,40 

59 Dispenser para papel toallha interfolhado Nas seguintes 
especificações mínimas:Composto plástico transparente com 
alta resistência ao impacto;Contornos arredondados;Para 
papel toalha interfolha 2 ou 3 dobras;Saída de papel ‘’folha a 
folha’’;Com paredes revestidas.;Dimensões (AxLxP) 310 x 
260 x x130 mm.Acompanha kit para fixação. 

PREMISSE UN 19 R$35,48 R$674,12 

60 Dispenser para sabonete líquido e álcool gel Nas seguintes 
especificações mínimas:De parede;Para sabonete líquido e 
álcool gel;Capacidade para refil de 800ml;Confeccionado 
com injeção de poliestireno e ABS de baixa 
densidade;Dimensões: 0,40 x 0,28 x 0,295m;Compátível com 
refil ou reservatório de sabonete líquido;Sistema de abertura: 
travas laterais adicionadas por pressão ou chave.Acompanha 
kit para fixação. 

PREMISSE UN 121 R$33,12 R$4.007,52 

61 Dispenser/suporte para copos descartáveis de água Nas 
seguintes especificações mínimas:Acionado através de 
dispositivo semiautomático (botão/alavanca);Estrutura 
fechada;Formato tubular;O tubo para colocação dos copos 
deverá ser de material transparente em acrílico;Para fixação 
em parede;Capacidade para 100 copos de 180 ou 200 
ml;Sistema de liberação de 1 copo por vez;Produto 
confeccionado em material plástico injetado de alto 
impacto.Padrão conforme normas da ABNT.Deverá 
acompanhar parafusos e buchas para fixação. 

FREE CUP UN 27 R$50,37 R$1.359,99 

78 Garrafa térmica com as seguintes especificações mínimas: 
corpo externo em aço inox, ampola de vidro com capacidade 
para 1000 ml, com botão de  pressão na parte superior,alça 
móvel em polipropileno. 

ALADIN UN 8 R$62,00 R$496,00 

127 Suporte para copo descartável de água redondo em aço 
inox; com tubo em acrílico para copos de 180 / 200 ml; 
medindo no mínimo 7,5 cm de diâmetro x 50 cm de altura. O 
produto possui garras na base para ajuste da saída do copo 
e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha 
kit contendo parafusos e buchas. 

ALD INOX UN 6 R$45,98 R$275,88 

128 Suporte para copo descartável de café redondo em aço 
inox;com tubo em acrílico para copos de 50ml; medindo no 
mínimo 6,5 cm de diâmetro x 50 cm de altura. O produto 
possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas 
pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit 
contendo parafusos e buchas. 

ALD INOX UN 6 R$32,98 R$197,88 

LUIZ MINIOLI NETTO - EPP 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Açucareiro com as seguintes especificações mínimas: 

Confeccionado totalmente em aço inox;Com alça;Com 
tampa;Tampa presa ao corpo do açucareiro com sistema 
abre e fecha;Com colher ou pá para servir também em aço 
inox;Capacidade de 450 gramas;Espessura das paredes 0,6 
mm. 

ARTINOX / 
INOX 

UN 3 R$46,00 R$138,00 
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2 Açucareiro de mesa nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em aço inox 18/10;Polido por dentro e por 
fora;Capacidade mínima de 250 g;Tampa com dobradiça fixa 
ao açucareiro e apoio para levantar a tampa;Com alça;Com  
colher ou pá em aço inox para servir. 

ARTINOX / 
INOX 

UN 4 R$36,00 R$144,00 

6 Assadeira retangular tipo hotel nas seguintes especificações 
mínimas: Assadeira em alumínio reforçado;Dimensões 
(CxLxA) 50 x 34 x 7 cm; Espessura das paredes de 
3mm;Com alças de aluminio;Sem tampa. 

GENIAL UN 2 R$74,90 R$149,80 

10 Bacia quadrada graduada Com as seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em Polipropileno;Formato: 
quadrado;Capacidade: 21,5 litros;Dimensões: 418 x 410 x 
205 mm;Cor: Branca. 

PLASVALE UN 1 R$25,10 R$25,10 

11 Bacia quadrada graduada Com as seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em Polipropileno;Formato: 
quadrado;Capacidade: 39 litros;Dimensões: 510 x 505 x 245 
mm;Cor: Branca. 

PLASVALE UN 1 R$33,50 R$33,50 

19 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno de alta densidade; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 
Com capacidade para 10 litros; 
Nas dimensões 41x29x13 cm. 

PLASUTIL UN 121 R$21,30 R$2.577,30 

21 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 
Com capacidade para 20 litros; 
Nas dimensões 36,0x26,5x23,0 cm. 

PLASUTIL UN 35 R$27,90 R$976,50 

22 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 
Com capacidade para 30 litros; 
Nas dimensões 30,0x30,0x42,0 cm. 

PLASUTIL UN 76 R$36,80 R$2.796,80 

23 Caixa plástica vazada nas seguintes especificações mínimas: 
Cor verde;Capacidade para 45 litros;Sem tampa;Com 
ombreiras;Empilhável;Encaixável;Colunas arredondadas e 
fundo reto;Confeccionada em polietileno (Pead).Medidas 
externas: 310 x 360 x 556 mm. 

RALF UN 30 R$22,40 R$672,00 

47 Concha nas seguintes especificações mínimas: Modelo 
hotel;100% alumínio polido;Cabo com 50 cm;Concha com 
diâmetro de 14 cm;Alumínio com espessura de 3 mm. 

GENIAL UN 10 R$16,90 R$169,00 

51 Conjunto de pote plástico com as seguintes especificações 
mínimas: com tampa;corpo transparente; com borda 
reforçada;composto de 05 potes sendo;01 com 950 ml, 01 
com 1,7 litros;01 com 3,1 litros;01 com 4,75 litros ;01 com 8 
litros. 

Jaguar CJ 6 R$32,10 R$192,60 

67 Faca de mesa nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado totalmente em aço inox;Acabamento 
polido;Largura total da faca  na área dos dentes não inferior a 
20 mm; Comprimento total não inferior a 190 mm.Deverá vir 
gravado na faca de forma permanente sua marca comercial. 

MARTINAZ
ZO 

UN 28 R$2,80 R$78,40 

74 Forma para pudim com tubo Com as seguintes 
especificações mínimas:Em alumínio resistente,Nº: 
28Diâmetro: 28 cm,Altura: 12 cm,Espessura das paredes de 
3 mm. 

GENIAL UN 2 R$26,40 R$52,80 

75 Garfo de mesa com as seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado totalmente em aço inox;Medidas (CxL) 190 x 

MARTINAZ
ZO 

UN 30 R$1,40 R$42,00 
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20 mm;Com 4 dentes longos;Acabamento polido.Deverá vir 
gravado no garfo de forma permanente sua marca comercial. 

76 Garrafa térmica  em aço inox nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para 1,8 litros;Sistema de servir por 
pressão;Base giratória;Compacta;Design moderno;Ampola 
em aço inox;Aço inox por dentro e por fora;Com alça;Com 
bico para servir. 

BRINOX UN 61 R$185,30 R$11.303,30 

85 Jarra em polipropileno com tampa capacidade para 1 litro 
Nas seguintes especificações mínimas:Com 
alça;Atóxica;Com retentor de gelo e bico direcionador;Design 
redondo;Transparente. 

Jaguar UN 3 R$7,80 R$23,40 

103 Panela de pressão, com as seguintes especificações 
mínimas: Com capacidade de 4,5 litros;Confeccionada em 
alumínio polido;Com válvulas de segurança no sistema 
tradicional;Válvula com pino permitindo e escape do excesso 
de pressão;Cabo reforçado em material antitermico;Cabo 
com presilha metálica no cabo para fechamento;Com asa 
ergonômica em material antitermico.Produto com selo do 
INMETRO.Produto com manual de instruções e termo de 
garantia em português. 

PANELUZ UN 11 R$46,10 R$507,10 

115 Prato liso para sobremesa, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Em vidro temperado transparente; 
Formato redondo; 
Medidas (DxA) 19,0x1,9 cm; 
Com borda; 
O produto totalmente sem avaria. 

DURALEX UN 200 R$4,60 R$920,00 

133 Tábua para corte de alimentos nas seguintes especificações 
mínimas: Cor branca;Dimensões (AxLxE) 50 x 30 x 1,5 
cm;Confeccionada em polipropileno;Atóxica com aditivo 
antibacteriano;Antiderrapante;Bordas arredondadas;Fácil 
higienização e resistente a produtos químicos;Produto 
embalado em plástico descartável;O produto deverá atender 
às especificações técnicas e normas relativas a fabricação 
de utensílios plásticos para contato com alimentos.Deverá 
seguir padrão internacional de cores. 

KITPLAS UN 5 R$52,10 R$260,50 

136 Tábuas para corte de alimentos nas seguintes especificações 
mínimas: Cor vermelha;Dimensões (AxLxE) 50 x 30 x 1,5 
cm;Confeccionada em polipropileno;Atóxica com aditivo 
antibacteriano;Antiderrapante;Bordas arredondadas;Fácil 
higienização e resistente a produtos químicos;Produto 
embalado em plástico descartável;O produto deverá atender 
às especificações técnicas e normas relativas a fabricação 
de utensílios plásticos para contato com alimentos.Deverá 
seguir padrão internacional de cores. 

KITPLAS UN 10 R$52,20 R$522,00 

 

   

ITENS FRUSTRADOS 
16,40,53,54,55,56,57,119,13 

 

ITENS DESERTOS 
 3,4,5,8,9,14,15,17,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,41,42,44,45,46,48,49,50,52,58,63,64,65,68,69,70,71,

72,73,77,80,81,82,83,84,86,87,88,92,93,95,96,97,98,99,100,101,104,105,106,107,108,109,110,111,113,114,116,
117,118,121,122,123,124,129,130,131,132,134,135,138,139,140 

  

 

 
 
V A L O R    T O T A L :    R$111.076,23  
 
 
 

Telêmaco Borba, 28 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 57182  
b)        Pregão Presencial nº 160/2017  
c)        Data da adjudicação: 01/12/2017  
d)        Objeto: Serviço de moto mensageiro  
 
 

Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço máximo unitário 

1 Serviços de moto mensageiro. Para coleta e 
distribuição de documentos em geral, conforme 
Termo de Referência. 

12 MES R$3.195,00 

     

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

Telêmaco Borba, 01 de dezembro de 2017  
 
 
 

  
WELITON FRANCO  

Pregoeiro   
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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 57707  
b)        Pregão Presencial nº 157/2017  
c)        Data da adjudicação:  
d)        Objeto: Registro de Preços para Aquisição de grades de proteção instaladas  
 
 
 
EMPRESA: VALDECI APARECIDO DOS SANTOS - ME 
 
 

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

1 Grade de proteção para janelas tipo 
simples com as seguintes especificações 
mínimas:  
Confeccionada em ferro maciço redondo, 
bitola de 3/8", modelo da grade simples, 
moldado com cantoneira ¾"; 
Com vão de 10cm entre barras, reforço 
feito com cantoneira ¾" com distância 
máxima de 50cm garantindo a resistência 
da grade. 
O gradil deverá ser entregue com 
tratamento antiferrugem e pintado com 
tinta esmalte sintético na cor branca;  
Deverá ser entregue instalado.  
Conforme Termo de referência. 

CONFECÇÃO 
PROPRIA 

1.200,00 MT2 R$168,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 201.600,00 
 
 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 201.600,00 
 
 

 

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

Telêmaco Borba, 30 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 57448  
b)        Pregão Presencial nº 158/2017  
c)        Data da adjudicação: 01/12/2017 
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos.  
 
  

EMPRESA: CIRÚRGICA ONIX ME 
 
 

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

4 Água destilada  Frasco com 10 
ml;Deverá vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde.Embalagem 
com a respectiva bula. 

FARMACE 18.000,00 FR R$0,14 

10 Bicarbonato de Sódio 8,4% Ampola 
com 10 ml;Solução injetável;O produto 
deverá ser entregue em embalagem 
lacrada;Na embalagem deverá 
constar a marca comercial do produto, 
o número do lote, a procedência, a 
data de fabricação, o prazo de 
validade, recomendações para 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

SAMTEC 400,00 AMP R$0,67 

12 Brometo de N-butilescopolamina 
20mg mais dipirona sódica 2,5 
Ampola com 5 ml;O produto deverá 
ser entregue em embalagem 
lacrada;Na embalagem deverá 
constar a marca comercial do produto, 
o número do lote, a procedência, a 
data de fabricação, o prazo de 
validade, recomendações para 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

TEUTO 12.000,00 AMP R$1,51 

18 Cimetidina 300 mg Ampola com 2 
mlDeverá vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

TEUTO 6.000,00 AMP R$1,10 

20 Clopidogrel 75 mg Embalagem 
lacrada.Embalagem deverá constar 
marca comercial do produto, número 
do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 

AUROBINDO 100,00 CX R$16,00 
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Saúde;Embalagem com a respectiva 
bula. Caixa com 30 comprimidos. 

23 Cloridato de Suxametonio 100 mg pó 
injetável, frasco ampola com 5ml. 

UNIAO QUIMICA 50,00 AMP R$10,58 

26 Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/ml 
Ampola com 5 mlDeverá vir em 
embalagem lacrada, na embalagem 
deve constar marca comercial do 
produto, número do lote, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

HYPOFARMA 500,00 AMP R$1,43 

33 Cloridrato de tramadol 50mg/ml Com 
as seguintes especificações 
mínimas:Solução injetável 50 
mg;Ampola com 1 ml;Excipientes: q.s. 
(acetato de sódio, água para 
injetáveis).Na embalagem deverá 
constar marca comercial do produto, o 
número do lote, a procedência, a data 
de fabricação, o prazo de validade, 
recomendações para armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde.Embalagem com a respectiva 
bula. 

TEUTO 2.000,00 AMP R$0,80 

37 Diazepam 10 mg Ampola com 2 
ml;Deverá vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

TEUTO 3.000,00 AMP R$0,72 

41 Dobutamina 250mg/ml, injetável 
Ampola de 5 ml;Embalagem 
lacrada;Embalagem deverá constar 
marca comercial do produto, número 
do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

TEUTO 200,00 AMP R$21,40 

44 Fenitoina 5% Solução injetável de 
50mg/ml, ampola com 5ml, Deverá vir 
em embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

HIPOLABOR 250,00 AMP R$2,49 

45 Fenobarbital 200mg Ampola com 1 
ml;Deverá vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

UNIAO QUIMICA 350,00 AMP R$1,51 

47 Furosemida 10mg/ml, Ampola com 
2ml; Deverá vir em embalagem 
lacrada, na embalagem deve constar 
marca comercial do produto, número 
do lote, procedência, data de 

TEUTO 6.000,00 AMP R$0,75 
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fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

51 Haloperidol 5mg Ampola com 1 
ml;Deverá vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

HYPOFARMA 450,00 AMP R$1,45 

55 Hidrocortisona 100mg Frasco com 
diluente de 2 ml;Deverá vir em 
embalagem lacrada, na embalagem 
deve constar marca comercial do 
produto, número do lote, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

TEUTO 1.000,00 FR R$2,64 

56 Hidrocortisona 500mg frasco ampola 
com diluente de 5 ml, deverá vir em 
embalagem lacrada, na embalagem 
deve constar marca comercial do 
produto, número do lote, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde.Embalagem com a respectiva 
bula. 

TEUTO 3.000,00 FR R$10,90 

59 Metoclopramida 0,5mg/ml Solução 
injetável na concentração 
05mg/ml;Ampola com 1ml;Embalagem 
lacrada, na embalagem deve constar 
marca comercial do produto, número 
do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

ISOFARMA 15.000,00 AMP R$0,40 

78 Vitamina C 100mg/ml Frasco com 5 
ml;Deverá vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

TEUTO 4.000,00 FR R$1,28 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 91.155,50 
 
 

EMPRESA: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS 
LTDA ME 
 
 

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

3 Adenosina 3mg/ml Ampola com 2 
ml;Embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 

HIPOLABOR 300,00 AMP R$9,75 
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no Ministério da Saúde.  Embalagem 
com a respectiva bula. 

5 Água destilada  Frasco com 5 
ml;Deverá vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

ISOFARMA 3.000,00 FR R$0,22 

6 Ambroxol 15mg/5ml Xarope 
infantil;Frasco com 100 ml;Deverá vir 
em embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

MARIOL 10.000,00 FR R$2,05 

7 Ambroxol 30 mg/5 ml Xarope 
adulto;Frasco com 100 ml;O produto 
deverá ser entregue em embalagem 
lacrada;Na embalagem deverá 
constar a marca comercial do produto, 
o número do lote, a procedência, a 
data de fabricação, o prazo de 
validade, recomendações para 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

MARIOL 10.000,00 FR R$2,06 

8 Aminofilina 24 mg/ml Ampola com 10 
ml;Deverá vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

HIPOLABOR 2.000,00 AMP R$0,74 

13 Bromidrato de fenoterol, Solução oral 
5mg/ml, frasco com 20ml. A 
embalagem deverá vir lacrada, na 
embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

PRATI 800,00 FR R$3,15 

21 Cloreto de Potássio 19,1% Ampola 
com 10 ml;Deverá vir em embalagem 
lacrada, na embalagem deve constar 
marca comercial do produto, número 
do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

ISOFARMA 1.000,00 AMP R$0,25 

24 Cloridato de Suxametonio 500 mg pó, 
injetável, frasco ampola com 10ml. 

BLAU 50,00 AMP R$13,84 

27 Cloridrato de dopamina Solução 
injetável, 5 mg/ml;Ampola com 10 
ml;Deverá vir em embalagem 
lacrada;Na embalagem deverá 
constar marca comercial do produto, 
número do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 

HIPOLABOR 300,00 AMP R$1,47 
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recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

28 Cloridrato de Etilefrina 10 mg/ml 
Ampola com 1 ml;Deverá vir em 
embalagem lacrada, na embalagem 
deve constar marca comercial do 
produto, número do lote, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

UNIAO QUIMICA 320,00 AMP R$1,38 

29 Cloridrato de lidocaína, 10% spray 
Frasco com 50ml; Deverá vir em 
embalagem lacrada, na embalagem 
deve constar marca comercial do 
produto, número do lote, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

HIPOLABOR 100,00 FR R$57,15 

30 Cloridrato de lidocaina 2% 
Geléia;Bisnaga de 30 gramas;Na 
embalagem deverá constar a marca 
comercial do produto, o número do 
lote, a procedência, a data de 
fabricação, o prazo de validade, 
recomendações para armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

PHARLAB 500,00 BISN R$2,20 

31 Cloridrato de lidocaína 2% Solução 
injetável;Sem vasoconstritor;Ampola 
com 20 ml;Deverá vir em embalagem 
lacrada;Na embalagem deverá 
constar marca comercial do produto, 
número do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

HIPOLABOR 800,00 AMP R$2,39 

36 Dexametasona 1mg/ml colírio Frasco 
com 5 ml;Deverá vir em embalagem 
lacrada, na embalagem deve constar 
marca comercial do produto, número 
do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

NOVARTIS 1.000,00 FR R$7,00 

38 Diclofenaco Sódico 75 mg, Ampola 
com 3ml; Deverá vir em embalagem 
lacrada, na embalagem deve constar 
marca comercial do produto, número 
do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

HYPOFARMA 30.000,00 AMP R$0,71 

42 Epinefrina 1 mg/ml Ampola com 1ml; 
Deverá vir em embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 

HIPOLABOR 1.000,00 AMP R$2,21 
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prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

49 Glicose 25%, Ampola com 10ml; 
Deverá vir em embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

ISOFARMA 2.500,00 AMP R$0,24 

52 Heparina sódica 5.000 UI/ml Ampola 
com 5 ml; 

BLAU 600,00 AMP R$9,40 

53 Hidralazina 20 mg/ml Ampola com 1 
ml;Deverá vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

CRISTALIA 100,00 AMP R$4,83 

57 Manitol 20% Frasco com 250ml; 
Deverá vir em embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

HALEX ISTAR 200,00 FR R$5,72 

64 Nitroprussiato de sódio, 50 mg + 
diluente Frasco ampola;Ampola com 2 
ml;Po injetável + solução 
diluente;Embalagem lacrada. 

HYPOFARMA 50,00 AMP R$11,18 

69 Soro Ringer Lactato 500 ml nas 
seguintes especificações mínimas: 
Frasco com 500ml;Sistema 
fechado;Uso injetável;Conexão 
flexível siliconizado do bico do 
recipiente com 
equipo;Composição:Lactato de sódio 
+ cloreto de sódio + cloreto de 
potássio + cloreto de cálcio 
diidratado;Com escala graduada 
impressa na bolsa;Embalagem isenta 
de PVC e Latex.Frasco rígido 
suficiente para manter-se apoiado na 
posição vertical;A embalagem deverá 
trazer externamente os dados de 
identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação e 
validade.Embalagem com a respectiva 
bula. 

HALEX ISTAR 500,00 FR R$2,98 

70 Sulfato de atropina 0,25 mg/ml 
Ampola de 1ml; Deverá vir em 
embalagem lacrada, na embalagem 
deve constar marca comercial do 
produto, número do lote, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

ISOFARMA 500,00 AMP R$0,37 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 99.847,60 
 
 

EMPRESA: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - ME 
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Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Ácido Tranexâmico 250mg  Deverá vir 
em embalagem lacrada;Embalagem 
deverá constar marca comercial do 
produto, número do lote, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde;Embalagem com a respectiva 
bula. Caixa contendo 12 comprimidos. 

EMS G 100,00 CX R$39,24 

9 Amiodarona 50 mg/ml  Ampola com 3 
ml;Deverá vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

HIPOLABOR 1.500,00 AMP R$2,80 

11 Brometo de N-butilescopolamina 20 
mg Ampola com 1 ml;O produto 
deverá ser entregue em embalagem 
lacrada;Na embalagem deverá 
constar a marca comercial do produto, 
o número do lote, a procedência, a 
data de fabricação, o prazo de 
validade, recomendações para 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

HIPOLABOR 10.000,00 AMP R$1,00 

14 Cedilanide 0,2mg (deslanosideo)  
Ampola com 2ml;Deverá vir em 
embalagem lacrada, na embalagem 
deve constar marca comercial do 
produto, número do lote, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

UNIAO QUIMICA 500,00 AMP R$1,58 

15 Cefalotina  Pó para solução injetável 
de 1 gr;Com diluente de 5 
ml;Embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

BLAU 50,00 AMP R$9,10 

16 Ceftriaxona  Pó para solução injetável 
de 1 gr;Com diluente de 10 ml;Deverá 
vir em embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

BLAU 400,00 AMP R$11,50 

19 Citrato de fentanila 50mcg/ml de 
fentanila base ou 78.5mcg/ml de 
citrato de fentanila, 10 ml, uso IM, 
espinhal e IV. 

HIPOLABOR 50,00 AMP R$4,10 

22 Cloreto de sódio 20% Ampola com 10 
mlDeverá vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar marca 

ISOFARMA 2.000,00 AMP R$0,28 
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comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

25 Cloridrato de Clorpromazina 40 mg/ml 
Frasco com 20 ml. Na embalagem do 
produto deve constar a marca 
comercial do produto, o número do 
lote, a procedência, a data de 
fabricação, o prazo de validade, 
recomendações para armazenamento, 
o número do registro no Ministério da 
Saúde. 
Embalagem com a respectiva bula. 

CRISTALIA 100,00 FR R$6,35 

32 Cloridrato de Petidina ou Meperidina 
100mg Ampola com 2 ml;Deverá vir 
em embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

UNIAO QUIMICA 1.200,00 AMP R$3,10 

34 Complexo B vitaminas Ampola com 2 
ml;Na embalagem do produto deve 
constar a marca comercial do produto, 
o número do lote, a procedência, a 
data de fabricação, o prazo de 
validade, recomendações para 
armazenamento, o número do registro 
no Ministério da Saúde. 
Embalagem com a respectiva bula. 

HYPOFARMA 10.000,00 AMP R$0,78 

39 Dimenidrinato + cloridrato de 
piridoxina B6 Ampola com 01ml, 
Deverá vir em embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde.Embalagem 
com a respectiva bula. 

UNIAO QUIMICA 6.000,00 AMP R$1,50 

40 Dimeticona 75 mg/ ml, Frasco com 
10ml;Deverá vir em embalagem 
lacrada, na embalagem deve constar 
marca comercial do produto, número 
do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

PRATI 
DONADUZZI 

6.000,00 FR R$1,13 

43 Etomidato 2 mg/ml, solução injetável - 
10 ml IV 

CRISTALIA 50,00 AMP R$15,35 

46 Fitomenadiona 10 mg/ml Ampola com 
1 ml;INTRAMUSCULAR. Deverá vir 
em embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

CRISTALIA 200,00 AMP R$1,37 

48 Gliconato de cálcio 100mg/ml Ampola 
com 10ml;Deverá vir em embalagem 
lacrada, na embalagem deve constar 

HALEX ISTAR 150,00 AMP R$1,93 
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marca comercial do produto, número 
do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

50 Glicose 50%, Ampola com 10ml; 
Deverá vir em embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

ISOFARMA 2.500,00 AMP R$0,26 

58 Metilergometrina 0,20mg/ml Ampola 
com 1ml; Deverá vir em embalagem 
lacrada, na embalagem deve constar 
marca comercial do produto, número 
do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

UNIAO QUIMICA 800,00 AMP R$1,46 

60 Midazolam 15mg/ml Ampola com 3 
ml;Deverá vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

HIPOLABOR 300,00 AMP R$1,86 

61 Morfina 10mg, ampola de 1 ml 
Embalagem lacrada;Embalagem 
deverá constar marca comercial do 
produto, número do lote, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

HIPOLABOR 200,00 AMP R$3,40 

65 Noradrenalina 2mg/ml, ampola de 4 
ml. Embalagem deverá ser lacrada e 
constar marca comercial do produto, 
número do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

HYPOFARMA 200,00 AMP R$10,75 

66 Oxitocina 5UI/ml Ampola com 1 
ml;Deverá vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar marca 
comercial do produto, número do lote, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem 
com a respectiva bula. 

UNIAO QUIMICA 200,00 AMP R$1,20 

67 Prometazina 25mg/ml Ampola com 
2ml;Deverá vir em embalagem 
lacrada, na embalagem deve constar 
marca comercial do produto, número 
do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 

SANVAL 6.000,00 AMP R$2,65 
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Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

68 Rifamicina spray 10 mg/ml Frasco 
com 20 ml;Deverá vir em embalagem 
lacrada, na embalagem deve constar 
marca comercial do produto, número 
do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

NATULAB 300,00 FR R$3,97 

72 Sulfato de magnésio 50%, ampola 
com 10ml: 
Embalagem lacrada; 
Na embalagem do produto deverá 
constar: marca comercial, número do 
lote, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade, recomendações de 
armazenamento, número do registro 
no Ministério da Saúde.  
Embalagem com a respectiva bula. 

ISOFARMA 300,00 EMB R$1,45 

77 Vitamina A, solução oral 50.000 UI/ml 
+ Vitamina D, 10.000 UI/ml Frasco 
gotejador de 10 ml;Uso adulto e 
pediátrico;Embalagem 
lacrada;Embalagem deverá constar 
marca comercial do produto, número 
do lote, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva 
bula. 

SANVAL 1.500,00 FR R$5,35 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 84.997,00 
 
 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 276.000,10 
 
  

 

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

Telêmaco Borba, 01 de Dezembro de 2017  
 
 
 

  
MATILDE MARIA BITTENCOURT  

Pregoeiro   
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 145/2017  

PROTOCOLO Nº 52814/2017  
 
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: 
BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 UN 80 R$11,20 R$896,00 

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 L 50 R$4,69 R$234,50 

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 CX 200 R$31,89 R$6.378,00 

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 

UN 20 R$8,65 R$173,00 

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

AAF DO 
BRASIL 

UN 30 R$8,69 R$260,70 

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

KAVO BURS 
CARBIDE 

UN 80 R$3,99 R$319,20 

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 

UN 80 R$3,99 R$319,20 

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

AAF DO 
BRASIL 

UN 50 R$13,04 R$652,00 

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

AFF DO 
BRASIL 

UN 50 R$11,28 R$564,00 

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 CX 15 R$46,40 R$696,00 

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 UN 80 R$6,10 R$488,00 

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

AAF DO 
BRASIL 

UN 20 R$8,40 R$168,00 

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 UN 40 R$1,07 R$42,80 
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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 UN 40 R$1,07 R$42,80 

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 UN 40 R$1,49 R$59,60 

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

MAQUIRA UN 20 R$7,58 R$151,60 

66 Evidenciador de placa bacteriana nas seguintes especificações 
mínimas:  
Em pastilhas; 
Composição: fucscina básica. 
Embaladas individualmente. Caixa com 120 unidades. 

BIODIMANICA CX 30 R$10,24 R$307,20 

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 CX 200 R$29,76 R$5.952,00 

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 CX 200 R$29,76 R$5.952,00 

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 UN 80 R$2,90 R$232,00 

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

TECHNEW UN 15 R$9,99 R$149,85 

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

TECHNEW UN 15 R$9,99 R$149,85 

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

TECNHEW UN 15 R$9,99 R$149,85 

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

TECHNEW UN 15 R$9,99 R$149,85 

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

TECHNEW UN 15 R$9,99 R$149,85 

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 FR 10 R$9,60 R$96,00 

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 CX 30 R$12,88 R$386,40 

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 CX 40 R$16,74 R$669,60 

103 Irm líquido uso odontológico, nas 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. 

AAF DO 
BRASIL 

FR 80 R$8,40 R$672,00 

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 KIT 80 R$46,40 R$3.712,00 

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

ANGELUS UN 30 R$15,26 R$457,80 

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 CX 100 R$106,40 R$10.640,00 

121 Moldeira descartável, adulto tamanho G em poliuretano expandido, 
parafina,corantes orgânicos, para aplicação tópica de flúor, em caixa, 

TECHNEW CX 20 R$11,85 R$237,00 
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com 24 moldeiras adulto,G, constando externamente marca comercial 
e procedência de fabricação. 

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 CX 30 R$11,85 R$355,50 

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 CX 30 R$11,85 R$355,50 

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 UN 30 R$10,80 R$324,00 

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 UN 20 R$3,09 R$61,80 

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

AAF DO 
BRASIL 

UN 40 R$3,82 R$152,80 

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 UN 15 R$14,24 R$213,60 

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 UN 200 R$4,78 R$956,00 

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 CX 10 R$22,26 R$222,60 

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

MAQUIRA UN 15 R$5,74 R$86,10 

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

MAQUIRA UN 15 R$1,47 R$22,05 

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 UN 20 R$10,08 R$201,60 

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 UN 15 R$3,60 R$54,00 

ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 (agulha / canhão) deverá possuir protetor 
plástico rígido;As agulhas deverão vir embaladas individualmente. 
Caixa com 100 unidades. 

PROCARE CX 300 R$23,97 R$7.191,00 

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 UN 300 R$1,30 R$390,00 

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 

CX 200 R$43,80 R$8.760,00 

22 Bandeja odontológica em aço inox, medindo  22x 0,9x 1,5 cm. AÇO INOX UN 30 R$11,97 R$359,10 
50 Clorexidina 0,12% - solução de digluconato de clorexidina. Frasco de 

100 ml., constando externamente marca comercial, procedência de 
fabricação, recomendações para armazenamento. 

REYMER UN 20 R$4,59 R$91,80 

51 Condicionador Dental Gel com as seguintes especificações mínimas:  
Composição: ácido Fosfórico 37%, sílica coloidal e corante.Embalagem 

BIODINAMICA UN 150 R$3,04 R$456,00 
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com 3 seringas contendo 3,0 ml cada. 
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 UN 50 R$17,99 R$899,50 

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

JON UN 100 R$1,73 R$173,00 

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 UN 200 R$9,10 R$1.820,00 

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 UN 30 R$38,24 R$1.147,20 

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 UN 30 R$38,24 R$1.147,20 

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

KODAK CX 10 R$145,00 R$1.450,00 

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 UN 20 R$10,20 R$204,00 

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 UN 40 R$3,64 R$145,60 

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

MEDI PLUSS PCT 30 R$11,44 R$343,20 

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

GOLGRAN UN 15 R$9,95 R$149,25 

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

GOLGRAN UN 15 R$9,95 R$149,25 

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

GOLGRAN UN 15 R$9,95 R$149,25 

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

GOLGRAN UN 15 R$9,95 R$149,25 

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 FR 50 R$3,59 R$179,50 

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

ASFER UN 40 R$4,74 R$189,60 

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 UN 2 R$11,56 R$23,12 

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

MED FIO KIT 8.000 R$4,59 R$36.720,00 
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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 CX 15 R$22,70 R$340,50 

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 CX 15 R$23,94 R$359,10 

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 CX 15 R$24,92 R$373,80 

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 CX 100 R$62,30 R$6.230,00 

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 CX 300 R$5,72 R$1.716,00 

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

FQM UN 40 R$11,12 R$444,80 

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

IODONTOSUL UN 15 R$11,84 R$177,60 

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 UN 20 R$10,20 R$204,00 

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 PCT 40 R$5,50 R$220,00 

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 UN 20 R$15,23 R$304,60 

ROBERTO THOMAZ FILHO 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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/DENTS

PLY 

UN 80 R$21,80 R$1.744,00 

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 L 40 R$4,39 R$175,60 

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 comercial, procedência de 
fabricação de fabricação, recomendações para armazenamento. 

CRISTALIA UN 300 R$42,40 R$12.720,00 

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 

UN 200 R$5,69 R$1.138,00 

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 

MEDIX CX 300 R$5,16 R$1.548,00 
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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. 

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 UN 20 R$2,90 R$58,00 

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 

UN 20 R$32,90 R$658,00 

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 

UN 15 R$32,90 R$493,50 

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 

UN 20 R$32,90 R$658,00 

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 UN 20 R$20,90 R$418,00 

154 Sugador de saliva descartável em PVC macio, estéril, c/ haste interna 
de metal, c/ ponteira vazada. Embalagem com 40 unidades. 

SSPLUS/WA PCT 500 R$3,90 R$1.950,00 

ODONTOSUL LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 UN 10 R$65,00 R$650,00 

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 UN 10 R$22,00 R$220,00 

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 UN 10 R$22,00 R$220,00 

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 UN 10 R$22,00 R$220,00 

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 UN 20 R$24,00 R$480,00 

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 externamente marca comercial, procedência de fabricação. 

GOLGRAN UN 20 R$24,00 R$480,00 

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 

LM UN 30 R$22,00 R$660,00 
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marca comercial,procedência de fabricação. 
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 CX 40 R$37,00 R$1.480,00 

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 UN 20 R$5,50 R$110,00 

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. 

ODONTOLOGI
C 

UN 15 R$318,00 R$4.770,00 

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 UN 20 R$1,40 R$28,00 

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 UN 100 R$1,40 R$140,00 

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 UN 100 R$1,40 R$140,00 

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 UN 100 R$1,40 R$140,00 

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 UN 100 R$1,40 R$140,00 

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 UN 100 R$1,40 R$140,00 

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 UN 100 R$1,40 R$140,00 

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 UN 100 R$1,40 R$140,00 

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 UN 100 R$1,40 R$140,00 

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 
fabricação.Produto deverá estar de acordo com a NBR/ISO 9002/1994 
para os instrumentos rotativos odontológicos. 

CHAMPION UN 100 R$1,40 R$140,00 
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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 UN 100 R$1,40 R$140,00 

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 UN 80 R$1,40 R$112,00 

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 UN 100 R$17,50 R$1.750,00 

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 UN 20 R$1,40 R$28,00 

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 UN 100 R$1,40 R$140,00 

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 UN 80 R$4,00 R$320,00 

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 UN 10 R$5,50 R$55,00 

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 UN 15 R$6,80 R$102,00 

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 UN 10 R$5,50 R$55,00 

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 UN 20 R$217,30 R$4.346,00 

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 UN 15 R$3,50 R$52,50 

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 UN 30 R$5,50 R$165,00 

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 UN 30 R$6,50 R$195,00 

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 UN 40 R$4,50 R$180,00 

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 

MEDIN EMB 30 R$27,40 R$822,00 
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armazenamento.Embalagem com 10 unidades. 
68 Filme radiológico odontológico periapical, 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 

AGFA CX 20 R$92,00 R$1.840,00 

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 UN 20 R$50,00 R$1.000,00 

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 UN 15 R$50,00 R$750,00 

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 UN 15 R$50,00 R$750,00 

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 UN 15 R$50,00 R$750,00 

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 UN 15 R$50,00 R$750,00 

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 UN 15 R$50,00 R$750,00 

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 UN 15 R$50,00 R$750,00 

80 Forceps adulto nº 69, 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 UN 15 R$50,00 R$750,00 

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 UN 30 R$50,00 R$1.500,00 

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 UN 30 R$50,00 R$1.500,00 

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 UN 15 R$50,00 R$750,00 

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 UN 15 R$50,00 R$750,00 

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 UN 15 R$50,00 R$750,00 

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 KIT 20 R$44,30 R$886,00 

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 

TDV KIT 20 R$44,30 R$886,00 
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seguintes Granulações: grossa, média, fina e extrafina. 
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 KIT 20 R$44,30 R$886,00 

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

PRATA UN 20 R$27,00 R$540,00 

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

PREVEN UN 45 R$2,00 R$90,00 

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 UN 25 R$3,50 R$87,50 

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 UN 20 R$1,40 R$28,00 

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

PRATA UN 15 R$19,00 R$285,00 

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 UN 30 R$5,80 R$174,00 

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 UN 20 R$15,00 R$300,00 

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 UN 30 R$51,30 R$1.539,00 

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

DF UN 20 R$6,30 R$126,00 

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

WLS UN 20 R$19,00 R$380,00 

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 UN 20 R$20,00 R$400,00 

145 Resina fotopolimerizável A1 micro-híbrida. Parte inorgânica composta 
por zircônia/sílica, representando 60% em volume, seringa com no 
mínimo 4 gramas. Desenvolvido para uso em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. 

3M-Z100 UN 20 R$33,00 R$660,00 

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 UN 20 R$33,00 R$660,00 

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 UN 30 R$6,50 R$195,00 

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 UN 30 R$4,80 R$144,00 

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 UN 20 R$0,90 R$18,00 

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 UN 20 R$4,60 R$92,00 

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 UN 25 R$7,80 R$195,00 
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