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

P O R T A R I A  N.º  3 8 2 5

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

R E S O L V E 

Art. 1º RETIFICAR o artigo 1º da Portaria nº 3221 de 08 de dezembro de 2017, a qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Suprimentos de Fundos no valor de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais), a servidora CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES, ocu-

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N° 262/2017
Pregão Presencial Nº. 134/2017
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado LUIZ ANTONIO FERREIRA LAVA CAR ME
Objeto SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
Valor R$ 43.998,20
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 04/12/2018

Ata de Registro de Preços N° 263/2017
Pregão Presencial Nº. 134/2017
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado EVERTON DE LIMA CARNEIRO ME
Objeto SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
Valor R$ 54.996,48
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 04/12/2018

pante do cargo denominado Oficial de Gabinete, CPF 701.486.789-04, nos termos do Art. 4º 
da Lei nº 1341/2002.

Elemento da despesa:

33.90.39.96.00 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica     R$      500,00
33.90.36.96.00 Serviços de Terceiros Pessoa Física        R$      500,00
33.90.30.96.00     Material de consumo                                 R$    1.500,00 
                             Total:                                                          R$    2.500,00”

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 3823, de 11 de dezembro de 2017, e ficam ratificados 
todos os demais termos da Portaria nº 3221 de 08 de dezembro de 2017, que não foram alte-
rados pela presente Portaria.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 12 de 
dezembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 
  PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

 
  Pregão Presencial N.º 157/2017

 
  PROTOCOLO Nº 57707/2017

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

Fornecedor:
VALDECI APARECIDO DOS SANTOS - ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

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

MT2 1.200,0000 R$168,00 R$201.600,00

TOTAL R$201.600,00

 

ITENS FRUSTRADOS
Nenhum Item Frustado

ITENS DESERTOS
Nenhum Item Deserto

V A L O R    T O T A L :    R$201.600,00

Telêmaco Borba, 8 de dezembro de 2017.

Prefeito
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 158/2017  

PROTOCOLO Nº 57448/2017  
 
O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no 
procedimento licitatório epigrafado, resolve  HOMOLOGAR  a decisão constante do Termo de 
adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 
09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:  
 
 
Fornecedor: 
CIRÚRGICA ONIX ME 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 FR 18.000,0000 R$0,14 R$2.520,00 

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 AMP 400,0000 R$0,67 R$268,00 

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 AMP 12.000,0000 R$1,51 R$18.120,00 

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 AMP 6.000,0000 R$1,10 R$6.600,00 

20 Clopidogrel 75 mg 
Embalagem 

AUROBINDO CX 100,0000 R$16,00 R$1.600,00 
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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 com 
30 comprimidos. 

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

UNIAO QUIMICA AMP 50,0000 R$10,58 R$529,00 

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 AMP 500,0000 R$1,43 R$715,00 

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 AMP 2.000,0000 R$0,80 R$1.600,00 

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 AMP 3.000,0000 R$0,72 R$2.160,00 

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 AMP 200,0000 R$21,40 R$4.280,00 

44 Fenitoina 5% Solução 
injetável de 50mg/ml, 
ampola com 5ml, Deverá vir 
em embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar 

HIPOLABOR AMP 250,0000 R$2,49 R$622,50 
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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. 

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 AMP 350,0000 R$1,51 R$528,50 

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 
fabricação, prazo de 
validade, recomendações 
de armazenamento, número 
do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a 
respectiva bula. 

TEUTO AMP 6.000,0000 R$0,75 R$4.500,00 

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 AMP 450,0000 R$1,45 R$652,50 

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 FR 1.000,0000 R$2,64 R$2.640,00 

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 FR 3.000,0000 R$10,90 R$32.700,00 

59 Metoclopramida 0,5mg/ml 
Solução injetável na 

ISOFARMA AMP 15.000,0000 R$0,40 R$6.000,00 
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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. 

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 FR 4.000,0000 R$1,28 R$5.120,00 

MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 no Ministério da 
Saúde.  Embalagem com a 
respectiva bula. 

HIPOLABOR AMP 300,0000 R$9,75 R$2.925,00 

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 FR 3.000,0000 R$0,22 R$660,00 

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 FR 10.000,0000 R$2,05 R$20.500,00 

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 

MARIOL FR 10.000,0000 R$2,06 R$20.600,00 
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fabricação, o prazo de 
validade, recomendações 
para armazenamento, 
número do registro no 
Ministério da Saúde. 
Embalagem com a 
respectiva bula. 

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 AMP 2.000,0000 R$0,74 R$1.480,00 

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 FR 800,0000 R$3,15 R$2.520,00 

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 AMP 1.000,0000 R$0,25 R$250,00 

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

BLAU AMP 50,0000 R$13,84 R$692,00 

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, recomendações 
de armazenamento, número 
do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a 
respectiva bula. 

HIPOLABOR AMP 300,0000 R$1,47 R$441,00 

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 

UNIAO QUIMICA AMP 320,0000 R$1,38 R$441,60 
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Saúde. Embalagem com a 
respectiva bula. 

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 FR 100,0000 R$57,15 R$5.715,00 

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 BISN 500,0000 R$2,20 R$1.100,00 

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 AMP 800,0000 R$2,39 R$1.912,00 

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 FR 1.000,0000 R$7,00 R$7.000,00 

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 AMP 30.000,0000 R$0,71 R$21.300,00 

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

HIPOLABOR AMP 1.000,0000 R$2,21 R$2.210,00 
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procedência, data de 
fabricação, 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 AMP 2.500,0000 R$0,24 R$600,00 

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

BLAU AMP 600,0000 R$9,40 R$5.640,00 

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 AMP 100,0000 R$4,83 R$483,00 

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 FR 200,0000 R$5,72 R$1.144,00 

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

HYPOFARMA AMP 50,0000 R$11,18 R$559,00 

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 

HALEX ISTAR FR 500,0000 R$2,98 R$1.490,00 
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validade.Embalagem com a 
respectiva bula. 

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 AMP 500,0000 R$0,37 R$185,00 

CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - ME 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 CX 100,0000 R$39,24 R$3.924,00 

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 AMP 1.500,0000 R$2,80 R$4.200,00 

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 AMP 10.000,0000 R$1,00 R$10.000,00 

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 AMP 500,0000 R$1,58 R$790,00 

15 Cefalotina  Pó para solução 
injetável de 1 gr;Com 
diluente de 5 ml;Embalagem 

BLAU AMP 50,0000 R$9,10 R$455,00 
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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. 

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 AMP 400,0000 R$11,50 R$4.600,00 

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 AMP 50,0000 R$4,10 R$205,00 

22 Cloreto de sódio 20%  
Ampola com 10 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. 

ISOFARMA AMP 2.000,0000 R$0,28 R$560,00 

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 FR 100,0000 R$6,35 R$635,00 

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 AMP 1.200,0000 R$3,10 R$3.720,00 

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 

HYPOFARMA AMP 10.000,0000 R$0,78 R$7.800,00 
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de fabricação, o prazo de 
validade, recomendações 
para armazenamento, o 
número do registro no 
Ministério da Saúde. 
Embalagem com a 
respectiva bula. 

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 AMP 6.000,0000 R$1,50 R$9.000,00 

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 

FR 6.000,0000 R$1,13 R$6.780,00 

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

CRISTALIA AMP 50,0000 R$15,35 R$767,50 

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 AMP 200,0000 R$1,37 R$274,00 

48 Gliconato de cálcio 
100mg/ml  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. 

HALEX ISTAR AMP 150,0000 R$1,93 R$289,50 

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 

ISOFARMA AMP 2.500,0000 R$0,26 R$650,00 
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Saúde. Embalagem com a 
respectiva bula. 

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 AMP 800,0000 R$1,46 R$1.168,00 

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 AMP 300,0000 R$1,86 R$558,00 

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 AMP 200,0000 R$3,40 R$680,00 

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 AMP 200,0000 R$10,75 R$2.150,00 

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 AMP 200,0000 R$1,20 R$240,00 

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 
Saúde. Embalagem com a 
respectiva bula. 

SANVAL AMP 6.000,0000 R$2,65 R$15.900,00 
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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 FR 300,0000 R$3,97 R$1.191,00 

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 EMB 300,0000 R$1,45 R$435,00 

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 FR 1.500,0000 R$5,35 R$8.025,00 

TOTAL R$276.000,10 
 

  

ITENS FRUSTRADOS 
2, 17, 71, 73 

 

ITENS DESERTOS 
Item Descrição Unidade Quantidade 

35 Dexametasona 1mg/ml+ 3,5mg/ml de Neomicina - Colírio Frasco com 5 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. 

FRASCO 500,0000 
 

54 Hidralazina 50mg. 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 contendo 20 drágeas. 
Embalagem com a respectiva bula. 

EMBALAGE
M 

150,0000 
 

62 Nifedipino 10mg  Sublingual;Em cápsula;Embalagem lacrada, na embalagem 
deve constar marca comércial 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 30 cápsulas. 

CAIXA 50,0000 
 

63 Nitrato de prata 90%, 0,8 gramas Em bastão. UN 100,0000 
 

74 Tetracaína + fenilefrina,  Colírio, 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. 

FRASCO 200,0000 
 

75 Tiopental 1,0 g Pó para solução injetável, ampola com 1 g;Deverá vir em 
embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, 
número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, 

AMPOLA 25,0000 
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recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem com a respectiva bula. 

76 Tropicamida - Colírio Mydriacyl  Solução oftálmica Concentração 1%Frasco 
com 5 ml.Produto com registro no Ministério da Saúde. 
Embalagem com a respectiva bula. 

FRASCO 100,0000 
 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$276.000,10  
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 8 de dezembro de 2017.  
 
 

  
 

Prefeito   
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 162/2017  

PROTOCOLO Nº 57165/2017  
 
O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no 
procedimento licitatório epigrafado, resolve  HOMOLOGAR  a decisão constante do Termo de 
adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 
09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:  
 
 
Fornecedor: 
ALPIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA - ME 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Bermuda infantil, masculina, 

nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cores variadas; 
Confeccionada em tactel; 
100% poliéster; 
Com estampas; 
Cós em elástico. 
Tamanho: 12, 14 e 16. 

APUCARANA UN 9,0000 R$23,50 R$211,50 

2 Bermuda infantil, masculina, 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cores variadas; 
Confeccionada em tactel; 
100% poliéster; 
Com estampas; 
Cós em elástico. 
Tamanhos: 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 
10. 

APUCARANA UN 21,0000 R$19,50 R$409,50 

3 Camiseta  infantil feminina, 
manga curta, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Estampa infantil; 
Cores variadas; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 1, 2, 3 e 4. 
Conforme Termo de 
Referência. 

APUCARANA UN 24,0000 R$20,90 R$501,60 

4 Camiseta  infantil feminina, 
manga curta, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Estampa infantil; 
Cores variadas; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 

APUCARANA UN 12,0000 R$23,20 R$278,40 
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As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 12 e 14. 
Conforme Termo de 
Referência. 

5 Camiseta  infantil feminina, 
manga curta, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Estampa infantil; 
Cores variadas; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 6, 8 e 10. 
Conforme Termo de 
Referência. 

APUCARANA UN 18,0000 R$22,60 R$406,80 

6 Camiseta  infantil feminina, 
manga curta, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Lisa; 
Cores: branca, rosa, lilás ou 
cinza; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 1, 2, 3 e 4. 
Conforme Termo de 
Referência. 

APUCARANA UN 24,0000 R$21,00 R$504,00 

7 Camiseta  infantil feminina, 
manga curta, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Lisa; 
Cores: branca, rosa, lilás ou 
cinza; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 

APUCARANA UN 12,0000 R$22,30 R$267,60 
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algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 12, 14  
Conforme Termo de 
Referência. 

8 Camiseta  infantil feminina, 
manga curta, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Lisa; 
Cores: branca, rosa, lilás ou 
cinza; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 6, 8 e 10. 
Conforme Termo de 
Referência. 

APUCARANA UN 18,0000 R$20,95 R$377,10 

9 Camiseta  infantil feminina, 
manga longa, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Lisa; 
Cores: branca, rosa, lilás ou 
cinza; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 1, 2, 3 e 4. 
Conforme Termo de 
Referência. 

APUCARANA UN 24,0000 R$23,20 R$556,80 
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10 Camiseta  infantil feminina, 
manga longa, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Lisa; 
Cores: branca, rosa, lilás ou 
cinza; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 12, 14 e 16. 
Conforme Termo de 
Referência. 

APUCARANA UN 18,0000 R$24,50 R$441,00 

11 Camiseta  infantil feminina, 
manga longa, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Lisa; 
Cores: branca, rosa, lilás ou 
cinza; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 6, 8 e 10. 
Conforme Termo de 
Referência. 

APUCARANA UN 18,0000 R$23,80 R$428,40 

12 Camiseta  infantil masculina, 
manga curta, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Estampa infantil; 
Cores variadas; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 

APUCARANA UN 24,0000 R$21,90 R$525,60 
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apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 1, 2, 3 e 4. 
Conforme Termo de 
Referência. 

13 Camiseta  infantil masculina, 
manga curta, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Estampa infantil; 
Cores variadas; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 12, 14 e 16. 
Conforme Termo de 
Referência. 

APUCARANA UN 12,0000 R$22,10 R$265,20 

14 Camiseta  infantil masculina, 
manga curta, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Estampa infantil; 
Cores variadas; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 6, 8 e 10. 
Conforme Termo de 
Referência. 

APUCARANA UN 18,0000 R$22,60 R$406,80 

15 Camiseta  infantil masculina, 
manga curta, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Lisa; 
Cores: branca, azul, verde 
ou cinza; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 

APUCARANA UN 24,0000 R$21,00 R$504,00 
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deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 1, 2, 3 e 4. 
Conforme Termo de 
Referência. 

16 Camiseta  infantil masculina, 
manga curta, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Lisa; 
Cores: branca, azul, verde 
ou cinza; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 12, 14  e 16. 
Conforme Termo de 
Referência. 

APUCARANA UN 18,0000 R$22,30 R$401,40 

17 Camiseta  infantil masculina, 
manga curta, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Lisa; 
Cores: branca, azul, verde 
ou cinza; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 6, 8 e 10. 
Conforme Termo de 
Referência. 

APUCARANA UN 18,0000 R$21,60 R$388,80 

18 Camiseta  infantil masculina, 
manga longa, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Lisa; 
Cores: branca, azul marinho, 
preta ou cinza; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 

APUCARANA UN 18,0000 R$24,50 R$441,00 
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algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 12, 14  e 16. 
Conforme Termo de 
Referência. 

19 Camiseta  infantil masculina, 
manga longa, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Lisa; 
Cores: branca, azul, verde 
ou cinza; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 1, 2, 3 e 4. 
Conforme Termo de 
Referência. 

APUCARANA UN 24,0000 R$23,20 R$556,80 

20 Camiseta  infantil masculina, 
manga longa, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Lisa; 
Cores: branca, azul, verde 
ou cinza; 
Gola redonda, com ribana 
50% poliéster e 50% 
algodão; 
O corpo e as mangas da 
camiseta em malha 50% 
poliéster e 50% algodão, fio 
30.1, 165g/m²;  
As bainhas da barra deverão 
ter 1 cm de largura; 
As costuras da camiseta 
deverão ser feitas em linha 
100% poliéster; 
As camisetas deverão ser 
entregues limpas, integras 
montadas corretamente com 
suas costuras perfeitas. Não 
apresentar pontos soltos, 
dobras, franzidos, torções ou 
pontos falhados, rompidos 
ou soltos;  
Tamanhos: 6, 8 e 10. 
Conforme Termo de 
Referência. 

APUCARANA UN 18,0000 R$23,80 R$428,40 
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21 Camiseta regata feminina, 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cores: amarela, rosa ou 
bege; 
Tecido cotton; 
Composição: 96% algodão e 
4% elastano; 
Decote com debrum; 
Mangas com cavas. 
Tamanho: 12, 14 e 16 

APUCARANA UN 18,0000 R$21,30 R$383,40 

22 Chinelo de borracha, com 
tiras, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cores variadas;Numeração: 
22 ao 32;Totalmente 
confeccionado em 
borracha;Tiras em borracha 
de fixação à base com 3 
pontos;Atóxico;Inodoro;Sola
do em borracha esponjosa 
com 10 mm de 
espessura;Com numeração 
segundo normas da 
ABNT;Deverá vir gravado de 
forma permanente no 
produto, a marca comercial e 
numeração. 

APUCARANA PAR 16,0000 R$24,65 R$394,40 

23 Chinelo de borracha, com 
tiras, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cores variadas;Numeração: 
33 ao 42;Totalmente 
confeccionado em 
borracha;Tiras em borracha 
de fixação à base com 3 
pontos;Atóxico;Inodoro;Sola
do em borracha esponjosa 
com 10 mm de 
espessura;Com numeração 
segundo normas da 
ABNT;Deverá vir gravado de 
forma permanente no 
produto, a marca comercial e 
numeração. 

APUCARANA PAR 24,0000 R$22,10 R$530,40 

24 Conjunto infantil feminino, 
em moletom, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cores variadas; 
Gramatura 435g/m²; 
Moletom peluciado ou 
flanelado; 
Composto de calça e blusa; 
Conjunto 100% algodão; 
Calça: 
Lisa; 
Cós com elástico largura de 
2 cm. 
Blusa: 
Com estampa frontal, 
infantil; 
Manga longa; 
Blusa com capuz e 2 bolsos; 
capuz com cordão; 
Blusa com fechamento por 
zíper; 
Tamanho: 1,2,3 e 4. 

APUCARANA UN 24,0000 R$72,29 R$1.734,96 

25 Conjunto infantil feminino, 
em moletom, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cores variadas; 
Gramatura 435g/m²; 
Moletom peluciado ou 
flanelado; 
Composto de calça e blusa; 
Conjunto 100% algodão; 
Calça: 
Lisa; 
Cós com elástico largura de 

APUCARANA UN 18,0000 R$71,39 R$1.285,02 
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2 cm. 
Blusa: 
Com estampa frontal, 
infantil; 
Manga longa; 
Blusa com capuz e 2 bolsos; 
capuz com cordão; 
Blusa com fechamento por 
zíper; 
Tamanho: 6,8 e 10. 

26 Conjunto infantil masculino, 
em moletom, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cores variadas; 
Gramatura 435g/m²; 
Moletom peluciado ou 
flanelado; 
Composto de calça e blusa; 
Conjunto 100% algodão; 
Calça: 
Lisa; 
Cós com elástico largura de 
2 cm. 
Blusa: 
Com estampa frontal, 
infantil; 
Manga longa; 
Blusa com capuz e 2 bolsos; 
capuz com cordão; 
Blusa com fechamento por 
zíper; 
Tamanho: 1,2,3 e 4. 

APUCARANA UN 24,0000 R$69,10 R$1.658,40 

27 Conjunto infantil masculino, 
em moletom, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cores variadas; 
Gramatura 435g/m²; 
Moletom peluciado ou 
flanelado; 
Composto de calça e blusa; 
Conjunto 100% algodão; 
Calça: 
Lisa; 
Cós com elástico largura de 
2 cm. 
Blusa: 
Com estampa frontal, 
infantil; 
Manga longa; 
Blusa com capuz e 2 bolsos; 
capuz com cordão; 
Blusa com fechamento por 
zíper; 
Tamanho: 6,8 e 10. 

APUCARANA UN 18,0000 R$73,65 R$1.325,70 

28 Mochila infantil, unissex, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionada em nylon ou 
poliéster; 
Parte frontal em PVC com 
estampas infantis; 
Abertura principal em zíper; 
Zíper com puxador; 
Com bolsos; 
Com alça de mão; 
Medidas (AxLxC) 40x15x29 
cm. 

APUCARANA UN 30,0000 R$45,36 R$1.360,80 

TOTAL R$16.973,78 
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ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustado 

 

ITENS DESERTOS 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 E 45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

V A L O R    T O T A L :    R$16.973,78 

 

Telêmaco Borba, 8 de dezembro 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 60537  
b)        Pregão Presencial nº 170/2017  
c)        Data da adjudicação: 12/12/2017  
d)        Objeto: Aquisição de veículos leves, utilitários e pesados  
 
 
EMPRESA: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA 
 
 

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

1 Caminhão 4x2 com carroceria baú nas 
seguintes especificações mínimas: 
Novo, Zero quilometro; 
De fabricação Nacional; 
Cabine na cor branca; 
Ano 2017 ou superior; 
Modelo 2017 ou superior; 
Motor diesel 4 cilindros; 
Cilindradas: 3.800 cm³; 
Potência de 150 cv; 
Rotação máxima de 2.600 rpm; 
Transmissão de 5 marchas à frente 
sincronizadas e 1 à ré; 
Tração 4x2; 
Embreagem monodisco a seco com 
revestimento orgânico; 
Direção hidráulica; 
Freios de serviço a tambor nas rodas 
dianteiras e traseiras. 
Freio de estacionamento: camaras de 
molas acumuladores e atuação na rodas 
traseiras. Acionamento: 
pneumaticamente ou válvula 
moduladora. 
Capacidade de carga PBT 
(homologado): 8.100 kg; 
Capacidade de Carga útil + carroceria: 
4.930 Kg; 
Tanque de combustível de 150 litros; 
Tanque de ureia (ARLA 32): 23; 
Sistema elétrico de 12v; 
Bateria; 
Distância entre eixo de 3.100 mm. 
Bancos laterais com cinto de 3 pontas e 
banco central com 2 pontas; 
Banco do motorista com regulagem de 
altura; 
Espelhos retrovisores externos 
panorâmicos dos 2 lados; 
Com climatizador de ar; 
Rádio AM/FM, Leitor de CD e entrada 
USB; 
Vidros acionamento elétrico; 
Tapetes de borracha; 
Rodas de aço 6'' x 17.5''; 
Pneus 215/75 R17,5; 
Chassi Tipo escada, longarinas retas de 
perfil ''U'' constante, rebitado e 
parafusado; 
Quebra sol do lado do motorista e do 
passageiro; 
Limpador de para-brisas com 2 
velocidades; 
Painel de instrumentos: com tacógrafo, 
hodometro parcial e total, indicador 
gradual de temperatura da água e 

VOLKSWAGEM 1 UN R$158.500,00 
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indicador de combustível; 
Extintor de incêndio; 
Triângulo de sinalização; 
Macaco, chave de rodas e pneu estepe 
completo; 
Para-choques dianteiro e traseiro. 
Carroceria baú em alumínio para carga 
seca: 
Dimensões da carroceria (AxLxC) 2.450 
x 2.300 x 5.500; 
Com pára-barro de borracha, protetor de 
motociclista, faixas refletivas; 
Assoalho em compensado naval com 14 
mm de espessura; 
Com escada de acesso retrátil; 
Confeccionada em painéis modulares, 
estruturados em perfis de duralumínio 
extrudados, revestimento externo em 
chapas de alumínio liga naval frisadas, 
porta traseira em chapa anodisada lisa 
com varões embutidos, com 2 folhas 
com abertura total ou parcial, com 1 
porta lateral, iluminação interna, 
lanternas laterais e delineadoras nas 
extremidades superiores, instalação 
elétrica, para-choque móvel e faixas 
refletivas conforme norma/resolução 
vigente do CONTRAN. 
Deverá conter todos os itens de 
segurança exigidos por Lei. 
Conforme Termo de Referência. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 158.500,00 
 
       

EMPRESA: LDW MERCANTIL EIRELI ME 
 
 

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

2 Veiculo tipo Van para transporte de 
passageiros, capacidade para 15 
pessoas, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Zero quilometro; 
Ano de fabricação: 2017 ou superior; 
Modelo: 2017 ou superior; 
Cor: branca no padrão sólido; 
Motor Diesel turbo ou bi-turbo com 
intercooler; 
Preparado para receber combustível 
Biodiesel; 
Motorização: 2.2; 
Potência: 127 CV; 
Injeção eletrônica; 
Bateria: 12V de 95Ah; 
Caixa de Câmbio Mecânica: 5 marchas à 
frente e uma à ré; 
Direção Elétrica ou Hidráulica; 
Capacidade: 14 passageiros + motorista; 
Air Bag: motorista e passageiro; 
Vidros das portas dianteiras elétricos; 
Vidros verde; 
Vidros traseiros corrediços; 
Para brisa degradê; 
Para-sol; 
Faróis com regulagem de altura; 
Tomada de 12v; 
Ar condicionado quente e frio para o 
motorista; 
Ar condicionado quente e frio para os 
passageiros; 
Conta-giros; 
Hodômetro digital total e parcial; 
Relógio digital; 
Indicador gradual de temperatura do 
liquido de arrefecimento; 
Indicador gradual de nível de 
combustível; 

Renault 1 UN R$168.000,00 
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Bancos dianteiros com capacidade para 
motorista e + 2 passageiros, dotados de 
encosto de cabeça; 
Bancos dianteiros com cinto de 
segurança de três pontas nas laterais; 
Bancos revestidos em couro, courvim ou 
tecido; 
Banco do motorista com regulagem de 
altura; 
Bancos traseiros individuais com apoio 
cabeça e cinto de segurança abdominal; 
Bancos revestidos em courvim ou tecido, 
espuma injetada, flexível, anatômico e 
anti-chama com costura em solda 
eletrônica; 
Alça de apoio lado direito; 
Chave extra de ignição; 
Trava elétrica das portas dianteiras e 
traseiras com acionamento à distância; 
Sistema de alarme antifurto sonoro; 
Rádio AM/FM, com MP3, USB; 
2 auto-falantes instalados; 
Sistema de navegação (GPS) mapas 
locais (Brasil) atualizado e com 
navegação gratuita; 
Jogo de tapetesTerceira luz de freio 
(Blake light); 
Tacógrafo Digital com memória e função 
imprimir; 
Chave de rodas; 
Macaco hidráulico compatível com peso 
do veículo; 
Triangulo de segurança; 
Extintor de incêndio; 
Freios a disco nas quatro rodas com 
ABS; 
Eixo dianteiro com barra estabilizadora; 
Rodas e pneus compatíveis com o 
veículo; 
Roda e pneu estepe idêntico aos de 
rodagem; 
Capacidade do tanque de combustível: 
75 litros; 
Comprimento total do veículo: 5599 mm; 
Altura total do veículo: 2.430 mm; 
Distancia entre eixos: 3.665 mm; 
Válvula anti refluxo de combustível; 
Com 5 portas; 
Porta lateral direita corrediça; 
Porta traseira com abertura de 180º; 
Retrovisor externo com regulagem 
interna; 
Faróis de neblina; 
Protetor de cárter; 
Antena no teto; 
Manual de instruções em português; 
O veículo deverá conter todos os 
equipamentos exigidos pelo 
Departamento de Transito que 
porventura não tenham sido citados nas 
especificações acima. 
Conforme Termo de Referência. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 168.000,00 
 
       

EMPRESA: CIPAUTO VEICULOS LTDA 
 
 

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

4 Veículo tipo mini van, 7 lugares, nas 
seguintes especificações mínimas:  
Zero quilômetro; 
Cor branca; 
Pintura sólida; 
Ano de fabricação 2017 ou superior; 
Ano do modelo 2017 ou superior; 
Motor 1.8, bicombustível flex (álcool e 

GM Chevrolet 02 UN R$74.600,00 
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gasolina); 
Potência do motor: 105 cv;  
8 válvulas; 
Capacidade para 6 lugares + motorista; 
Injeção eletrônica; 
Volante com regulagem de altura; 
Luz interna com temporizador; 
Transmissão mecânica; 
Câmbio mecânico de 5 marchas a frente 
e 1 ré; 
Limpador de vidro dianteiro e traseiro 
com intermitência; 
Vidros verdes; 
Ar-condicionado quente e frio, de fábrica; 
Pára-sóis biarticulado; 
Direção hidráulica ou elétrica; 
Com sistema de navegação mapas 
locais (Brasil) atualizado - GPS; 
Retrovisor interno; 
Hodômetro digital; 
Relógio digital; 
Air bag motorista e passageiro; 
Com 4 auto falantes instalados; 
Com rádio instalado AM/FM, com USB; 
Tomada de energia 12 volts; 
Computador de bordo; 
Travas elétricas com acionamento à 
distância e controle na chave; 
Indicador gradual de nível de 
combustível;  
Chave de rodas; 
Macaco; 
Triângulo de segurança; 
Revestimento das portas e laterais em 
tecido; 
Compartimento de carga com bancos 
rebatíveis: 160 litros; 
Extintor de incêndio; 
Vidros elétricos dianteiros; 
2 bancos dianteiros motorista e 
passageiro; 
Banco dianteiro do motorista com 
regulagem de altura; 
2ª fila com banco traseiro de 3 lugares 
com apoio de cabeça em 2 ou 3 lugares; 
3ª fila com banco de 2 lugares com apoio 
de cabeça; 
Cintos de segurança em todos os 
bancos; 
Bancos dianteiros e bancos laterais 
traseiros, cintos de segurança retráteis 
de 3 pontos; 
Banco central traseiro cinto de 
segurança fixo 2 pontos; 
Estofamento dos bancos em tecido; 
Carcaça dos espelhos retrovisores 
externos, maçanetas externas na cor do 
veículo ou preto;  
Jogo de tapetes de borracha ou carpete; 
Reservatório de combustível com 
capacidade para 50 litros; 
Desembaçador de vidro traseiro; 
Protetor de cárter; 
Espelhos retrovisores externos do lado 
do motorista e passageiro com 
regulagem; 
Farol de neblina dianteiro; 
Luz de neblina traseira; 
Faróis com lâmpada halógena; 
Freio ABS; 
Luz auxiliar de freio brake light; 
Portas traseiras laterais do lado do 
motorista e passageiro; 
Rodas completas com pneus 
compatíveis com o veiculo; 
Roda e pneu estepe compatível com o 
veículo; 
O veículo deverá conter todos os 
equipamentos exigidos pelo 
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departamento de transito que porventura 
não tenham sido citados nas 
especificações acima. 
Conforme Termo de Referência. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 149.200,00 
 
       
  
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo 
licitatório pela autoridade superior.  
 
  

Telêmaco Borba, 12 de dezembro de 2017  
 
 
 

  
WELITON FRANCO  

Pregoeiro   
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D E C R E T O Nº  2 4 6 2 8 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 

4º Inciso I alínea “a” e pelo artigo 5º Incisos 

II e III da Lei Municipal nº 2159 de 

27/12/2016, na forma prevista pelos incisos 

I, II e III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 

Federal nº 4.320, de 17/03/1964. 

 

R E S O L V E 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 

2017, do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 162.000,00 (cento e sessenta e 

dois mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, 

mediante recursos conforme demonstrativo abaixo: 

FONTE 107– RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO – EXERCÍCIO ANTERIOR 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.004 Ensino Fundamental   

12.361.1201.1033 

Ampliação da Escolas Municipais Dr. 
Euclides Marcola e São Silvestre e 
Construção da escola na Vila Rosa   

1209 - 4490.51.00 Obras e Instalações 107 41.000,00 
    
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.004 Ensino Fundamental   

12.361.1201.2081 

Aquisição de kits de Uniformes para 
os Alunos dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental   

534 - 3390.32.00 
Material, Bem ou Serviço para 
Distribuição Gratuita 107 34.000,00 

    
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT FINANCEIRO 75.000,00 

 

FONTE 507 – RECURSO COSIP – CCONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO 
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PÚBLICA, Art. 149-a, CF - EXERCICIO ANTERIOR 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

08.00 
Secretaria Municipal Obras e Serviços 
Públicos   

08.005 
Fundo Municipal de Iluminação 
Pública   

15.452.1503.2052 Serviços de Iluminação Pública   
359 - 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 507 5.000,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERAVIT FINANCEIRO 5.000,00 
 

FONTE 104 – RECURSO DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 
BÁSICA - EXERCICIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.004 Ensino Fundamental   
12.361.1201.2086 Transporte Escolar   
553 - 3390.30.00 Material de Consumo 104 26.000,00 
    
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.005 Educação Infantil   
12.365.1201.2097 Manutenção dos CMEIs - Educadores   
1070 - 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 104 23.000,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 49.000,00 
 

FONTE 102– RECURSO FUNDEB 40% – EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.004 Ensino Fundamental   
12.361.1201.2083 Manutenção do Ensino Fundamental    
547 - 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 102 33.000,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTOS 33.000,00 
 

TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES 162.000,00 
 

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos 

do artigo 1º, é indicado como recurso o Superávit Financeiro das Fontes de Recurso 

nº 107 e 507 no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), Excesso de Arrecadação 

da Fonte de Recurso nº 104 no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), 
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e Cancelamento Total/Parcial da Fonte de Recurso nº 102 no valor de R$ 33.000,00 

(trinta e três mil reais) conforme demonstrativo Abaixo: 

FONTE 102– RECURSO FUNDEB 40% – EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.004 Ensino Fundamental   
12.361.1201.2083 Manutenção do Ensino Fundamental    

539 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 102 33.000,00 

    
TOTAL DE CANCELAMENTOS 33.000,00 

 

TOTAL GERAL DE CANCELAMENTOS 33.000,00 
 

Parágrafo Único. Fica alterada a 

programação financeira e o cronograma de desembolso financeiro das fontes de 

recurso constantes neste artigo. 

Art. 3º Para fins de compatibilização 

orçamentária do exercício de 2017; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e 

incisos da Lei Municipal nº. 2024/2014 – PPA 2014/2017 e Art. 52º inciso III da Lei 

Municipal nº. 2151/2016 – LDO 2017; ficam alteradas as metas financeiras dos 

programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 

contrário. 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 11 de 

dezembro de 2017. 

 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 

Celso Elli Burakoviski 
Secretário Municipal de Finanças 

 
 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município 
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D E C R E T O Nº  2 4 6 3 0, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 

1º da Lei Municipal nº 2192 de 11/12/2017, 

na forma prevista pelo inciso III do parágrafo 

1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 

17/03/1964 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 
2017, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e 
cinquenta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, 
mediante recursos conforme demonstrativo abaixo: 

FONTE 303 – RECURSO SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15% - 
EXERCICIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 
12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   

0010.0301.1001.2110 
Manutenção da Divisão de 
Administração e Programação   

694 – 33390.30.00 Material de Consumo 303 50.000,00 
699 – 33390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 303 200.000,00 
    
12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   

0010.0301.1001.2118 
Manutenção Atividades de 
Atenção Básica   

745 – 33390.34.00 

Outras Despesas de Pessoal 
Decorrentes de Contratos de 
Terceirização 303 400.000,00 

752 – 33390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 303 200.000,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTOS 850.000,00 
 

Art. 2.º - Para cobertura dos créditos 
abertos do artigo 1º, indica-se como recursos o cancelamento Total/Parcial da fonte 
de recurso nº 303 no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), 
conforme demonstrativo abaixo: 
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FONTE 303 – RECURSO SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15% - 
EXERCICIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 
12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   

0010.0301.1001.1062 
Construção/Ampliação de 
Unidades de Saúde   

1135 – 34490.51.00 Obras e Instalações 303 800.000,00 
    
12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   

0010.0301.1001.2107 
Participação no Consórcio 
Intergestores Paraná Saúde   

672 - 33390.32.00 
Material, bem ou Serviço Para 
Distribuição Gratuita 303 50.000,00 

    
TOTAL DE CANCELAMENTOS 850.000,00 

 
Art. 3º Para fins de compatibilização 

orçamentária do exercício de 2017; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e 
incisos da Lei Municipal nº. 2024/2014 – PPA 2014/2017 e Art. 53º da Lei Municipal 
nº. 2151/2016 – LDO 2017; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e 
ações dos anexos integrantes nestas referidas leis. 
 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 12 de 

dezembro de 2017. 

 

 
Marcio Artur de Matos 

Prefeito 
 
 

 
Celso Elli Burakoviski 

Secretário Municipal de Finanças 
 
 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município 
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