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

D E C R E T O  Nº  2 6 4 0 1 DE 17 DE JANEIRO DE 2020

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

D E C R E T A

Art. 1º NOMEAR, a servidora TATIANE CRISTINA SACHS DE MEIRA, 
matrícula n° 10.697, para o cargo do quadro de provimento em comissão, 
ASSISTENTE EXECUTIVO II, símbolo CC-06, lotada no Gabinete da 
Secretaria Municipal do Trabalho e Indústria Convencional, a partir de 06 
de janeiro de 2020.

I – Permanece, em consequência, afastada do cargo de provimento 
efetivo, denominado PROFESSOR, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º NOMEAR, o servidor MARCOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, 
matrícula n° 10878, para o cargo de provimento em comissão denominado 
CHEFE DA SEÇÃO DE EDIFICAÇÕES, símbolo CC-07, na Divisão de 
Obras, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a partir de 
06 de janeiro de 2020.

I –Permanece, em consequência, afastado do cargo de provimento 
efetivo, denominado MOTORISTA, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art.3° NOMEAR, a servidora YARA APARECIDA FERREIRA VILAS 
BOAS, matrícula n° 9637, para o cargo do quadro de provimento em 
comissão, denominado COORDENADOR DE CASA LAR/ABRIGO 
TRANSITÓRIO, símbolo CC-10, lotado no Gabinete da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, a partir de 06 de janeiro de 2020.

I – Permanece, em consequência, afastado do cargo de provimento 
efetivo, denominado AUXILIAR SOCIAL/FEMININO, na Divisão de Proteção 
Social Básica, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

PARANÁ, em 17 de janeiro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O   N.º 2 6 4 0 0, DE 17 DE JANEIRO DE 2020

Concessão de Função Gratificada.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, Estado do Paraná, 

no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, inciso IX, da Lei Orgânica 
Municipal;

D E C R E T A

Art. 1º CONCEDER FUNÇÃO GRATIFICADA, símbolo FG-16, 
denominada Encarregado de Serviço I, aos servidores abaixo relacionados:

Nº Nome Mat. FUNÇÃO A partir de Secretaria
01 ALESSANDRO RIBEIRO 10488 Encarregado de Serviço I 06/01/2020 SMA
02 ROSÂNGELA APARECIDA 

DE ASSIS
7952 Encarregado de Serviço I 06/01/2020 SMECR

Art. 2º CONCEDER FUNÇÃO GRATIFICADA, símbolo F-19, 
denominada Encarregado de Serviço II, ao servidor abaixo relacionado:

Nº Nome Mat. FUNÇÃO A partir de Secretaria
01 DARIO RODRIGUES 7475 Encarregado de Serviço II 06/01/2020 SMAS

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

PARANÁ, 17 de janeiro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º 008/2020
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 178/2019
Protocolo Nº 67951/2019
Data 13/01/2020
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 

LTDA
Objeto LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DE 

IMAGENS RADIOLÓGICAS COM FORNECIMENTO 
DE PAPEL

Valor R$ 93.275,00
Prazo de Vigência 12 (doze) meses
Prazo de Execução 12 (doze) meses
Dotação 658-12.001.2071.3339039120-494

658-12.001.2071.3339039830-494

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA – PARANÁ
DELIBERAÇÃO 085/2019

 
Com referência ao Protocolo 50397-2019, o qual trata sobre o processo 

Tomada de Preço no 09-2019, cujo objeto é a aquisição de assentos o 
esportivos instalados, em que houve pedido de recurso interposto pela 
empresa General Participações e Serviços de Construção Civil Ltda, 
estou de acordo com  a decisão proferida pela Comissão Permanente de 
Licitação, que decidiu pela improcedência do pedido e negou provimento 
ao recurso, uma vez que a empresa não cumpriu com o previsto no item 
10.2.2 do edital do certame em tela, tendo em vista que o edital foi claro ao 
exigir como responsável técnico, profissional com certidão de registro de 
engenheiro civil ou arquiteto (pessoa física)", nos respectivos conselhos 
profissionais, e não de engenheiro mecânico.

Telêmaco Borba, 12 de dezembro de 2019.

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 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 06/03/2020. 

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração
ABY2G67  116100E008481478  12/01/2020  65300 
AFA9154  116100E008849213  10/01/2020  72340 
AIY8847  116100E008849169  11/01/2020  54526 

AOG8621  116100E008849103  10/01/2020  56144 
AOR0120  116100E008849104  10/01/2020  65300 
APJ3354  116100E008849105  10/01/2020  59080 
APY0868  116100E007642728  09/01/2020  72340 
AQX3272  116100E008849167  12/01/2020  72340 
ARL1109  116100E008849101  10/01/2020  60501 
ARO8075  116100E008849211  10/01/2020  54526 
ARX0631  116100E008849168  12/01/2020  72340 
ASF4826  116100E008849209  10/01/2020  55680 
AST6J30  116100E008849214  10/01/2020  54526 
AUO0184  116100E008849212  10/01/2020  56144 
AWM4118  116100E008849210  10/01/2020  54522 
BAF3080  116100E008081480  09/01/2020  70561 
BAF3080  116100E008081483  09/01/2020  60501 
BAF3080  116100E008081482  09/01/2020  60501 
BAF3080  116100E008081484  09/01/2020  60501 
BBF1360  116100E008849107  11/01/2020  55500 
BCU4B16  116100E008849086  10/01/2020  54526 
BDK1C18  116100E008849085  10/01/2020  72340 
DAR2634  116100E008481477  11/01/2020  65300 
EAJ3G46  116100E008849102  10/01/2020  56731 
HOY9I98  116100E008847184  12/01/2020  60412 
HPF8G99  116100E008848155  12/01/2020  58270 
HPF8G99  116100E008848154  12/01/2020  57380 
IOK4I03  116100E008849217  13/01/2020  54600 

PYR8209  116100E008849106  11/01/2020  54870

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   17 de janeiro de 2020. 

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

17.01 BAS5618, HBM0027, AUN7241, ARO1712, EGT0152, BEC2019, ARR8332, 
MFL4235, OQO6101, AWT8444 / 0.

Telêmaco Borba, 20 de janeiro 2020.

Aditivo PRIMEIRO
Contrato N.º 258/2019
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2019
Protocolo Nº 59295/2019
Data 20/12/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada GENTE SEGURADORA S/A
Objeto RETIFICAÇÃO DO ITEM 14.4.2 PRESENTE NA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS
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D E C R E T O Nº 2 6 4 0 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2020

Exoneração a pedido da servidora Niuda Oliveira de Campos Banks.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas, 

D E C R E T A

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 16 de janeiro de 2020, 
a servidora NIUDA OLIVEIRA DE CAMPOS BANKS, matrícula nº 
9492, do cargo do quadro de provimento efetivo denominado AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado na UBS Área II, na Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme consta no processo administrativo nº 000500/2020.

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

PARANÁ, em 17 de janeiro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.º 4 3 2 2

Conceder Adiantamento para o servidor Fabrício Nunes Flores.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade 
com o disposto na Lei Municipal nº 1.341, de 14 de maio de 2002,

R E S O L V E

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Adiantamento no valor de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ao servidor FABRÍCIO NUNES 
FLORES, CPF: 023.688.429-85, nos termos do Art. 4º da Lei nº 1341/2002.

Elemento da despesa:
33.90.39.96.00 Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica    R$ 2.500,00
                         TOTAL:                                                   R$ 2.500,00

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

PARANÁ, 17 de janeiro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski 
Secretário Municipal de Finanças 

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.º 4 3 2 3

Conceder Suprimento de Fundos para a servidora Luciana Ramos 
Lemos.

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

R E S O L V E

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Suprimento de Fundos no valor de 
R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), à servidora LUCIANA RAMOS 
LEMOS, CPF: 047.415.439-43, nos termos do Art. 4º da Lei nº 1341/2002.

Elemento da despesa:
33.90.39.96.00  Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica    R$ 2.200,00
33.90.30.96.00  Material de Consumo                         R$    600,00
                          TOTAL:                                                   R$ 2.800,00

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

PARANÁ, 17 de janeiro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski 
Secretário Municipal de Finanças 

Rubens Benck
Procurador Geral do Município
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PORTARIA nº. 002/2020  

                           O  SUPERINTENDENTE  GERAL  (INTERINO)  DO  FUNDO  
                     PREVIDENCIÁRIO    DO   MUNICIPIO   DE  TELÊMACO   BORBA    
                     FUNPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas,  

  

                      RESOLVE  
  

                      Artigo 1º - CONCEDER 20 (vinte) dias de férias ao Servidor  
ROBSON JOSUÉ BENCK, matricula nº. 197, ocupante do cargo em comissão 
de Assistente Executivo II, do quadro de pessoal básico do Fundo 
Previdenciário do Município de Telêmaco Borba - Estado do Paraná, sendo;  

                    PERÍODO AQUISITIVO: 18/05/2018 a 17/05/2019;  
                       PERÍODO DE GOZO: 21/01/2020 a 09/02/2020 – 20 (vinte) dias.  
  

                       RETORNO AO TRABALHO: 10/02/2020.  

                       

                       Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  

  

Telêmaco Borba, 20 de janeiro 2020  

  
ELIENAI LOURENÇO ROSA  

FUNPREV  
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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 175/2019 
 

PROTOCOLO Nº 66732/2019 
 
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 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa: 
 
Fornecedor: 
CV MEDICAL EIRELI - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Bolsa para Colostomia/Ileostomia Nas 

seguintes especificações 
mínimas:Sistema 1 
peça;Placa:Plana;De resina sintética 
com adesivo acrílico 
hipoalérgico;Drenável;Opaca ou 
transparente;Composta por camadas 
plásticas, silenciosas e anti- odor;Com 
tela protetora não aderente;Recortável 
até 64 mm;Fechamento acoplado na 
bolsa. Embalagem externa contendo 
informações do produto, registro da 
ANVISA e responsável técnico. 

HOLLISTER 
PREMIER 

UN 1.500 R$27,00 R$40.500,00 

3 Creme restaurador do PH da pele para 
feridas - Composta por óxido de zinco 
micronizado associado a ácidos graxos 
essenciais, contendo ainda lecitina de 
soja, TCM (triglicerídeos de cadeia 
média), Vitaminas A e ou Terpolimero 
de acrilato, propileno glicol, ureia, óleo 
mineral e palmitato isopropilico. Evita 
que a umidade das secreções corporais 
penetre na camada superficial da pele.  
Tubo com 90G. 

DBS TB 50 R$62,00 R$3.100,00 

5 Kit de placa e bolsa para Colostomia 
/ileostomia, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Sistema 2 peças; 
Placa:De resina sintética;Plana;Com 
flange 102 mm;Com adesivo 
hipoalérgico, flexível, encaixe sem 
pressão 
abdominal;Bolsa:Drenável;Composta 
por filme plástico e com tela protetora 
não aderente;Flange com abas para 
encaixe do cinto;Composta de camadas 
plásticas, transparente ou opaca;Anti-
odor;Maleável;Com filtro de carvão 
ativado e incorporado, possuindo 
membrana protetora que impeça o 
contato com a água, evitando a perda 
da função do carvão;Fechamento 
acoplado. Embalagem externa 
contendo informações do produto, 
registro da ANVISA e responsável 
técnico. 

HOLLISTER KIT 150 R$135,00 R$20.250,00 

6 Kit de placa e bolsa para Colostomia 
/ileostomia Nas seguintes 
especificações mínimas:Sistema 2 
peças;Placa:De resina 
sintética;Plana;Com flange 57 mm e 
recorte até 44 mm;Com adesivo 
hipoalérgico, flexível, encaixe sem 
pressão 
abdominal;Bolsa:Drenável;Composta 
por filme plástico e com tela protetora 
não aderente;Flange com abas para 
encaixe do cinto;Composta de camadas 
plásticas, transparente ou opaca;Anti-
odor;Maleável;Com filtro de carvão 

HOLLISTER KIT 1.250 R$60,00 R$75.000,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

ativado e incorporado, possuindo 
membrana protetora que impeça o 
contato com a água, evitando a perda 
da função do carvão;Fechamento 
acoplado. Embalagem externa 
contendo informações do produto, 
registro da ANVISA e responsável 
técnico. 

7 Membrana regeneradora de celulose 
bacteriana porosa. Com cantos 
arredondados, poros médios (2 a 3 
MM), produzidos artificialmente por 
métodos que cria reforço estrutural de 
suas bordas por adensamento e 
contorno das microfibrilas que compõe 
a membrana, biocompatível, 
esterilizada a óxido de etileno, inerte, 
isenta de adesivos. Acelerador do 
processo de cicatrização com a 
diminuição de dor e dos riscos de 
infecção. 
Tamanho 20cm x 15cm. 

VUELO 
PHARMA 

UN 150 R$199,00 R$29.850,00 

8 Protetor cutâneo em spray composto 
por solução polimérica, incolor, não 
alcoólico, e componentes que propiciam 
a formação de película protetora e 
uniforme, quando aplicada na pele. 
Proporciona a permeabilidade ao 
oxigênio e ao vapor. Pode ser aplicada 
em pele integra ou já lesada, sem 
causar dor ou desconforto. Indicado 
para uso de regiões periestomais.  
Frasco com 28ml. 

VUELO 
PHARMA 

FR 30 R$55,00 R$1.650,00 

ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
4 Espuma de poliuretano antimicrobiano, 

à base de cloreto de dialquil carbamoil 
(DACC), ultra-absorventes, com 
partículas de poliacrilato de sódio que 
promove absorção e retenção do 
exsudato, com bordas de adesivo de 
silicone composto por 4 camadas:  
1ª camada de borda de fixação em 
silicone que adere suavemente à pele 
perilesional integra; 
2ª camada de contato em malha de 
acetato de cloreto de dialquil carbamoil 
(DACC); 
3ª camada em espuma de poliuretano 
com 5mm de espessura e partículas 
ultra-absorventes; 
4ª camada de película externa de filme 
de poliuretano, impermeável à água, 
fluidos orgânicos e bactérias e com alta 
permeabilidade ao vapor.  
Indicado para feridas contaminadas, 
colonizadas ou infectadas com 
exsudação moderada a elevada.  
Produto estéril e embalado 
individualmente.  
Tamanho: 17,5cmx17,5cm. 

BSN 
MEDICAL 

UN 200 R$204,00 R$40.800,00 

TOTAL R$211.150,00 
 

  
ITENS FRUSTRADOS 

Nenhum Item Frustrado 
 

ITENS DESERTOS 
Item Descrição Unidade Quantidade 

2 Compressa de não tecido de viscose e poliéster, absorvente, impregnada com 
cloreto de sódio hipertônico a 20% para o tratamento de feridas com odor, 
infectadas e exsudativas, necrose de liquefação, tratamento de hipergranulação e 
granulomas  esterilizado a vapor, medindo 10cm x 10cm. 
Produto com registro junto a ANVISA/MS. As caracteristicas das embalagens 
deverão obedecer as normas especificas da ABNT e MS. 

UN 100 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

 
V A L O R    T O T A L :    R$211.150,00 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 15 de janeiro de 2020. 
 
 
 
  

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 
 

Pregão Presencial N.º 144/2019 
 

PROTOCOLO Nº 58158/2019 
 
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 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa: 
 
Fornecedor: 
M A FERREIRA BISCOITOS - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Pão francês Pesando 50 gramas cada 

pão; Composição: farinha de trigo 
especial enriquecida de ferro e acido 
fólico, sal , açúcar, água, reforçador, 
óleo emulsificante ou condicionador e 
fermento (seco ou biologico);A casca 
deverá  ser dourada  na parte superior 
e marrom na inferior, com espessura 
entre 1 e 2 mm, não dura e sim 
crocante, com a presença de pestana 
ou incisão da massa;Com miolo 
consistente, de cor creme, com 
cavidades irregulares, textura macia, 
aveludada, sedosa e elástica;Volume 
deverá ser normal  para o peso (50 
gramas), simétrico, uniformidade no 
assado, aroma e sabor típicos , com 
quebra uniforme e visível. 

PROPRIA KG 36.400 R$9,00 R$327.600,00 

2 Pão de forma fatiado Integral: 
Obtido pela cocção, em condições 
técnicas adequadas, de massa 
preparada com mistura de farinha de 
trigo integra,l  enriquecida com ferro e 
ácido fólico, fermento biológico, água 
e sal, podendo conter outras 
substâncias alimentícias aprovadas, 
isento de impurezas e corpos 
estranhos  sendo a massa de textura 
macia; 
Produto deve ser embalado em saco 
translúcido de polipropileno ou similar 
bem fechado 
Deverá conter data fabricação e 
validade  anexado na embalagem. 
Peso mínimo: 500 gramas. 

PROPRIA EMB 17.780 R$7,30 R$129.794,00 

3 Pão de forma fatiado: 
Obtido pela cocção, em condições 
técnicas adequadas, de massa 
preparada com farinha de trigo, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
fermento biológico, água e sal, 
podendo conter outras substâncias 
alimentícias aprovadas, isento de 
impurezas e corpos estranhos  sendo 
a massa de textura macia; 
Produto deve ser embalado em saco 
translúcido de polipropileno ou similar 
bem fechado 
Deverá conter data fabricação e 
validade  anexado na embalagem. 
Peso mínimo: 500 gramas. 

PROPRIA EMB 18.140 R$6,40 R$116.096,00 

4 Pão de leite para cachorro quente Tipo 
hot dog;Com 50 gramas depois de 
assado;Massa com textura 
macia;Farinha de trigo especial;Isento 
de impurezas e corpos estranhos;O 
produto deve ser entregue embalado 
em saco translúcido de polipropileno 
ou similar, fechado e termo selado. 

PROPRIA UN 267.200 R$0,59 R$157.648,00 
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Deve conter data de fabricação e 
validade. 

6 Pão francês Pesando 30 gramas cada 
pão; Composição: farinha de trigo 
especial enriquecida de ferro e acido 
fólico, sal , açúcar, água, reforçador, 
óleo emulsificante ou condicionador e 
fermento (seco ou biologico);A casca 
deverá  ser dourada  na parte superior 
e marrom na inferior, com espessura 
entre 1 e 2 mm, não dura e sim 
crocante, com a presença de pestana 
ou incisão da massa;Com miolo 
consistente, de cor creme, com 
cavidades irregulares, textura macia, 
aveludada, sedosa e elástica;Volume 
deverá ser normal  para o peso (30 
gramas), simétrico, uniformidade no 
assado, aroma e sabor típicos , com 
quebra uniforme e visível. 

PROPRIA KG 1.300 R$11,35 R$14.755,00 

TOTAL R$745.893,00 
   

ITENS FRUSTRADOS 
Item Descrição Unidade Quantidade 

5 Mini pão de hambúrguer Peso: 30 gramas depois de 
assado;Arredondado;Superfície macia lisa e brilhante e não quebradiça;Elaborado 
com leite farinha de trigo especial;Isento de impurezas e corpos estranhos;O 
produto deve ser embalado em saco translúcido de polipropileno ou similar, 
fechado e termo selado;Deve conter data de fabricação e validade. 

UN 167.200 

7 Pão tipo tradicional, sem glúten fatiado: 
Obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com 
Amido modificado (mandioca ou milho ou batata) fermento biológico, água e sal, 
podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas, isento de impurezas e 
corpos estranhos  sendo a massa de textura macia.Produto deve ser embalado 
em saco translúcido de polipropileno ou similar bem fechado 
Deverá conter data fabricação ,validade, informação nutricional e  ingredientes. 
Peso mínimo: 175g. 

UN 100 

Quantidade Total: 167.300 
 

 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$745.893,00 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 14 de janeiro de 2020. 
 
 
 
  

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O(A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA 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 56770 
b)        Pregão Presencial nº 195/2019 
c)        Data da adjudicação: 
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
 
 
   

 
EMPRESA: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 
 

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

3 Acebrofilina 50 mg Xarope adulto. Indicado 
para o tratamento de traqueobronquites, 
rinofaringites, laringotraqueítes, 
pneumoconioses e bronquiectasias, 
bronquite aguda, bronquite obstrutiva ou 
asmatiforme, asma brônquica e enfisema 
pulmonar. Embalagem contendo 120 ml. 
COD BR 448839 

BRAINFARMA 50,00 UN R$5,05 

6 Acetato de betametasona + fosfato 
dissódico de betametasona 3mg/ml + 3 
mg/ml Solução. Indicado para o tratamento 
de doenças agudas e crônicas suscetíveis 
aos corticoides, como: Desordens 
endócrinas - insuficiência primária ou 
secundária adrenocortical podem também 
recorrer a associações como os 
mineralocorticoides, caixa contendo 1 
ampola de 1 ml Cód. BR 270597 

UNIAO QUIMICA 50,00 UN R$5,93 

7 Acetato de ciproterona 50 mg. Indicações: 
No homem: redução do impulso em 
desvios sexuais, tratamento 
antiandrogênico em carcinoma de próstata 
inoperável. Na mulher: manifestações 
graves de androgenização, queda 
pronunciada de cabelo (alopecia 
androgênica grave), frequentemente 
ocorrendo concomitante a formas graves 
de acne e/ou seborreia. Cod.BR 268077 

UNIAO QUIMICA 200,00 UN R$1,10 

10 Acetato de medroxiprogesterona 150mg. 
Solução injetável, anticoncepcional. 
Embalagem com 1 ampola de 1 ml. COD. 
BR 267309 

UNIAO QUIMICA 50,00 UN R$10,41 

14 Acetato de retinol 10.000UI + aminoácido 
25mg + metionina 5mg + cloranfenicol 5mg 
por 1g. Pomada oftalmológica, bisnaga 
com 3,5g. Para promover e proteger a 
epitelização e regeneração dos tecidos 
oculares lesados, COD. BR 274918 

LATINOFARMA 50,00 UN R$9,08 

18 Ácido Acetil Salicílico infantil AAS possui 
ações antitérmica, analgésica e anti-
inflamatória; também inibe a agregação 
plaquetária. COD. BR0267502 

MEDQUIMICA 300,00 UN R$0,04 

60 Betametasona Valerato. Creme; Indicado 
para o tratamento da psoríase, exceto a 
psoríase em placa disseminada; eczema, 

BRAINFARMA 50,00 UN R$4,14 
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inclusive atópico, infantil e discoide; 
neurodermatoses, incluindo líquen simples 
e líquen plano; dermatite seborreica e 
dermatites de contato; eritroderma 
generalizado; lúpus eritematosos 
discoides. Ainda é utilizado, devido ao 
efeito anti-inflamatório, no controle de 
queimadura solar, picadas de inseto e 
miliária rubra. Bisnaga com até 30 gramas. 
CÓD BR 448603 

65 Bromazepam 6 mg Indicações: Ansiedade 
e queixas somáticas ou psicológicas 
associadas à ansiedade. Uso adjuvante no 
tratamento de ansiedade e agitação 
associados a transtornos psiquiátricos 
(como transtornos do humor e 
esquizofrenia). CÓD BR 271774 

BRAINFARMA 300,00 UN R$0,12 

81 Butilbrometo de escopolamina + dipirona 
sódica Solução oral. Indicações: Espasmo 
gastrointestinal. Espasmo e discinesia 
biliar. Espasmo do trato gênito-urinário, 
frasco com 20 ml. COD BR 270622 

NATULAB 200,00 UN R$5,10 

84 Cafeína 30mg + Carisoprodol 125mg + 
Diclofenaco Sódico 50mg + 
Paracetamol300mg. Indicado para 
reumatismo nas suas formas inflamatório-
degenerativas agudas e crônicas, crises 
agudas de gota, estados inflamatórios 
agudos, pós-traumáticos e pós-cirúrgicos. 
Exacerbações agudas de artrite 
reumatoide, osteoartrose e estados 
agudos de reumatismo nos tecidos extra 
articulares. Coadjuvante em processos 
inflamatórios graves decorrentes de 
quadros infecciosos. COD BR 270917 

BRAINFARMA 800,00 UN R$0,14 

106 Cetoprofeno 100 mg, injetável para 
tratamento de sinais e sintomas da 
inflamação, traumas e fraturas, artrites e 
artroses, contusões, lombalgia e 
cervicalgias, inflamação da garganta, 
alívio dos sintomas da dismenorreia. Caixa 
com 1 ampola de 2 ml cada. COD BR 
448844 

UNIAO QUIMICA 50,00 UN R$1,29 

114 Cinarizina 25 mg. Indicações: Alterações 
do equilíbrio, síndrome de Menière, enjoo, 
acúfenos, vertigem, zumbidos no ouvido e 
cinetose. COD BR 267628 

BRAINFARMA 400,00 UN R$0,08 

124 Cloreto de sódio Spray nasal, indicado 
para higienização nasal, frasco com 50 ml. 
COD BR 375474 

NATULAB 50,00 UN R$2,88 

155 Cloridrato de Metformina 850 mg A 
principal indicação para a metformina é o 
diabetes tipo 2, a metformina também está 
indicada e é eficaz no tratamento da 
síndrome do ovário policístico. COD 
BR267691 

MERCK 400,00 UN R$0,06 

156 Cloridrato de Metoclopramida, 10mg 
indicada na profilaxia de vômitos e 
náuseas na quimioterapia e gastroparesia 
diabética. COD BR267312 

BELFAR 300,00 UN R$0,08 

208 Dexclorfeniramina 0,4mg Xarope. 
Antialérgico. Frasco com 100 ml. COD 
BR298454 

NATULAB 50,00 UN R$0,99 

243 Enalapril 20 mg. É utilizado no tratamento 
da hipertensão, e também em casos de 
insuficiência cardíaca crônica, sendo que 
seu mecanismo de ação envolve a inibição 
da enzima conversora da angiotensina. 
COD BR267652 

MEDQUIMICA 400,00 UN R$0,05 
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264 Fludroxicortida 0,125mg. Para o alívio de 
manifestações inflamatórias e pruriginosas 
de dermatoses que respondem a 
corticosteroides, creme dermatológico, 
bisnaga com 30 gramas. COD BR283356 

BIOLAB SANUS 50,00 UN R$25,58 

282 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. COD BR270019 

ISOFARMA 
HALEXISTAR 

300,00 AMP R$1,54 

293 Itraconazol 100 mg Indicações 
ginecológicas: candidíase vulvovaginal. 
Micoses sistêmicas: aspergilose e 
candidíase sistêmicas, criptococose 
(incluindo meningite criptocócica), 
histoplasmose, esporotricose, 
paracoccidioidomicose, blasto micose e 
outras micoses sistêmicas. COD BR 
268861 

BRAINFARMA 300,00 UN R$0,78 

294 Lactulose 667 mg Xarope. Lactulona é 
indicada para o tratamento sintomático da 
constipação intestinal; também é indicada 
para a prevenção e tratamento de 
encefalopatia hepática, tanto no pré-coma 
quanto no coma hepático, frasco com 120 
ml. COD BR383750 

NATULAB 50,00 UN R$4,80 

297 Latanoprost 50MG solução ótica. Indicado 
para a redução da pressão intraocular 
elevada em pacientes com glaucoma de 
ângulo aberto e hipertensão ocular, frasco 
com 2,5 ml. COD BR 294417 

BAUSCH LOMB 50,00 UN R$14,50 

302 Levotiroxina 100 mcg. Está indicado como 
terapia de reposição ou suplementação 
hormonal em pacientes com 
hipotireoidismo de qualquer etiologia 
(exceto no hipotireoidismo transitório, 
durante a fase de recuperação de tireoidite 
subaguda). COD BR 268125 

MERCK 400,00 UN R$0,08 

303 Levotiroxina 25 mcg Como terapia de 
reposição ou suplementação hormonal em 
pacientes com hipotireoidismo de qualquer 
etiologia (exceto no hipotireoidismo 
transitório, durante a fase de recuperação 
de tireoidite subaguda). COD BR 268124 

MERCK 400,00 UN R$0,08 

314 Maleato de bronfeniramina 2 mg + 
cloridrato de fenilefrina 2,5 mg por ml. 
Gotas, indicado para o alívio sintomático 
de quadros clínicos relacionados a 
afecções das vias aéreas superiores e das 
manifestações alérgicas do sistema 
respiratório, como: coriza, rinite alérgica, 
prurido nasal, congestão nasal, alergia. 
Embalagem com no mínimo 20 ml. COD 
BR 393936 

ELOFAR 100,00 UN R$7,30 

316 Maleato de dexclorfeniramina 2 mg. Anti-
histamínico e Anti-inflamatórios. COD 
BR267645 

BRAINFARMA 300,00 UN R$0,07 

331 Metoclopramida 0,5mg/ml Solução 
injetável na concentração 05mg/ml; 
Ampola com 2ml; Embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca comercial 
do produto, número do lote, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 

ISOFARMA/HALE
XISTAR 

17.000,00 AMP R$0,34 
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número do registro no MS. Embalagem 
com a respectiva bula. COD BR 267310 

332 Metronidazol 250 mg Indicado no 
tratamento de giardíase, amebíase 
(diarreia), tricomoníase (corrimento 
infeccioso), vaginites por Gardnerella 
vaginalis e infecções causadas por 
bactérias anaeróbias como bacteroides 
fragilis e outros bacteroides. COD BR 
267717 

BRAINFARMA 300,00 UN R$0,11 

341 Nifedipino 20 mg. É indicado para o 
tratamento da pressão alta, da crise aguda 
de pressão alta e da doença coronária. 
COD BR267729 

GEOLAB 500,00 UN R$0,06 

351 Norfloxacino 400 mg é usado para 
infecções do trato urinário. COD BR 
268851 

MEDQUIMICA 200,00 UN R$0,27 

356 Oxcarbazepina 6 % Suspensão oral; 
Indicado como uma droga antiepiléptica 
para uso como monoterapia ou terapia 
adjuvante. Frasco com 100 ml. COD BR 
273255 

UNIAO QUIMICA 50,00 UN R$25,00 

373 Piroxicam 20 mg. É um medicamento anti-
inflamatório não-esteroide usado para 
aliviar os sintomas da artrite reumatoide e 
osteoartrite, dismenorreia primária, dor 
pós-operatória; e atua como um 
analgésico especialmente quando há um 
componente inflamatório. COD BR 274036 

BRAINFARMA 100,00 UN R$0,10 

386 Risperidona 1 mg Indicado no tratamento 
das psicoses esquizofrênicas agudas e 
crônicas, e de outros distúrbios psicóticos 
nos quais os sintomas positivos, como 
alucinações, delírios, distúrbios do 
pensamento, hostilidade, desconfiança, 
e/ou negativos, como embotamento 
afetivo, isolamento emocional e social, 
também alivia outros sintomas afetivos 
associados à esquizofrenia, como 
depressão, sentimento de culpa, 
ansiedade. COD BR 272839 

UNIAO QUIMICA 200,00 UN R$0,13 

387 Risperidona 2 mg. Usa-se mais 
frequentemente na terapêutica de 
psicoses delirantes, incluindo-se as 
esquizofrenias.  Indicado também para 
tratar algumas formas de transtorno 
bipolar, psicose depressiva, transtorno 
obsessivo-compulsivo e tiques 
involuntários, reações rápidas, 
movimentos repentinos (espasmos). COD 
BR 268149 

UNIAO QUIMICA 200,00 UN R$0,13 

393 Solução oral contendo 50.000 VI/ml de 
Vitamina A e 10.000 VI/ml de Vitamina D, 
gotas Hipovitaminoses A e D. Indicado no 
crescimento das crianças, em casos de 
raquitismo, espasmo filia, osteomalácia e 
para o aumento da resistência às 
infecções. Embalagem contendo 10 ml. 
COD BR272567 

NATULAB 2.000,00 UN R$4,22 

398 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. COD 
BR 268214 

ISOFARMA/HALE
XISTAR 

1.000,00 AMP R$0,36 
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403 Sulfato de magnésio 10% ampola com 
10ml. Tratamento de hipomagnesemia 
(baixa quantidade de magnésio no 
sangue).-Controle de convulsões 
causadas por uremia aguda, eclampsia e 
tétano. COD BR 0268076 

SAMTEC 300,00 UN R$0,32 

408 Tartarato de Brimonidina 0,2 mg Solução 
oftalmológica. Reduz a pressão intra - 
ocular. Brimonidina é benéfica nos 
pacientes com glaucoma, frasco com 5 ml. 
COD BR268352 

GEOLAB 50,00 UN R$5,30 

439 Vitamina B12 - 500 mcg; vitamina B1, 100 
mg; vitamina B6 100 mg; procaína 50mg; 
fosfato de Dexametasona, 4mg por 
ampola. Solução injetável. A. Neurologia, 
nevralgias, neurites, polineurites, 
poliradiculoneurite, hérnia de disco 
intervertebral, lombalgia e neuropatias 
diabéticas. Reumatologias: crise agudos 
de processos reumáticos, artrite 
reumatoide, bursite, capsulites, 
espondilite, reumatismo poli articular, 
lombalgia, tendinites, síndromes escapulo 
umeral, ortopedia e traumatologia, 
contusões agudas com comprometimento 
osteoarticulares e osteomuscular, 
espasmos musculares agudos. COD 
BR270814 

ARESE/ ATIVUS 60,00 UN R$6,56 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 24.007,10 
 

 
EMPRESA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 
 

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

15 Acetilcisteina 600mg envelope de 5gr. 
Tratamento preventivo e curativo de 
complicações resultantes do resfriado e da 
gripe, como rinofaringites, sinusites e otites 
catarrais. Traqueítes, traqueobronquites, 
bronquites agudas, broncopneumonias, 
pneumonias e outros processos 
infecciosos do aparelho respiratório. 
Bronquite crônica asmática ou tabágica. 
Prevenção das exacerbações da bronquite 
crônica. Prevenção e tratamento do 
enfisema pulmonar. COD. BR274806 

GEOLAB 100,00 UN R$0,85 

51 Baclofeno 10 mg Indicado no tratamento 
de espasticidade dos músculos. Estados 
espásticos nas mielopatias de origem 
infecciosa, degenerativa, traumática, 
neoplásica, paralisia espinal, esclerose 
lateral amiotrófica, siringomielia, mielite 
transversa, paraplegia ou paraparesia 
traumática; espasmo muscular de origem 
cerebral. CÓD BR 271746 

TEUTO 300,00 UN R$0,11 

61 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 
MS. Embalagem com a respectiva bula. 
COD BR 268222 

SAMTEC 2.000,00 UN R$0,55 

73 Bromoprida 4 mg Gotas com 20ml. 
Indicada para distúrbios da motilidade 
gastrintestinal; refluxo gastroesofágico; 
náuseas e vômitos de origem central e 

MARIOL 50,00 UN R$1,00 
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periféricas (cirurgias, metabólicas, 
infecciosas e problemas secundários ao 
uso de medicamentos), é utilizada também 
para facilitar os procedimentos 
radiológicos do trato gastrintestinal. COD 
BR 269956. 

119 Clonazepam 0,5 mg Indicado 
isoladamente ou como adjuvante no 
tratamento das crises epilépticas 
mioclônica, acinéticas, ausências típicas, 
ausências atípicas. Em crises epilépticas 
clônicas (grande mal), parciais simples, 
parciais complexas e tônico-clônico 
generalizadas secundárias. COD 
BR270118 

GEOLAB 500,00 UN R$0,07 

121 Clonazepam 2,5 mg Solução oral, gotas. 
Indicado isoladamente ou como adjuvante 
no tratamento das crises epilépticas 
mioclônica, acinéticas, ausências típicas, 
ausências atípicas. Em crises epilépticas 
clônicas (grande mal), parciais simples, 
parciais complexas e tônico-clônico 
generalizadas secundárias, frasco com 20 
ml. COD BR 270120 

GEOLAB 100,00 UN R$1,83 

146 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 MS. Embalagem 
com a respectiva bula. COD BR 268960 

TEUTO 600,00 AMP R$1,31 

148 Cloridrato de Fluoxetina 20 mg é um 
antidepressivo da classe dos inibidores 
seletivos da receptação da serotonina. 
Suas principais indicações são para uso 
em depressão, transtorno obsessivo-
compulsivo e bulimia nervosa e na 
síndrome do pânico. COD BR 273009 

TEUTO 400,00 UN R$0,07 

172 Cloridrato de Sertralina 50 mg indicações: 
depressão major, transtorno obsessivo-
compulsivo, transtorno do stress pós-
traumático, transtorno associado à tensão 
pré-menstrual, transtorno do pânico, fobia 
social e transtorno da ansiedade social. 
COD BR 272365 

PRATI 
DONADUZZI 

600,00 UN R$0,13 

191 Complexo B Uso adulto. As vitaminas do 
complexo B ajudam a manter a saúde dos 
nervos, pele, olhos, cabelos, fígado e 
boca, assim como a tonicidade muscular 
do aparelho gastrintestinal. COD 
BR437109 

VITAMED 300,00 UN R$0,04 

206 Dexametasona 2 mg Solução injetável, 
indicações: choque; edema cerebral; 
reação alérgica. Embalagem com 1 
ampola de 1ml. COD BR 300733 

FARMACE 200,00 UN R$0,48 

210 Dextrana + hipromelose. Solução em 
gotas. Recomendado para ser usado no 
tratamento do ardor e irritação devida ao 
olho seco e desconforto causado por 
condições ambientais tais como fumaça, 
pó, poluentes, produtos químicos, raios 
solares, vento e calor excessivo, frasco 
com 15 ml. COD BR 396741 

LATINOFARMA 50,00 UN R$9,97 

217 Diclofenaco sódico 75 mg, Ampola com 
3ml; deverá vir em embalagem lacrada, na 
embalagem deve constar marca comercial 
do produto, número do lote, procedência, 

TEUTO 40.000,00 UN R$0,59 
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data de fabricação, prazo de validade, 
recomendações de armazenamento, 
número do registro no Ministério da Saúde. 
Embalagem com a respectiva bula. COD 
BR 273137 

248 Espironolactona 25 mg Ações 
terapêuticas. Diurético, anti-hipertensivo, 
anti-hipopotassêmico. COD BR267653 

ASPEN 400,00 UN R$0,14 

251 Estradiol 1mg + acetato de Noretisterona, 
2 mg. Anticoncepcional. COD BR270848 

BIOLAB SANUS 300,00 UN R$0,26 

254 Etomidato 2 mg/ml, solução injetável - 10 
ml IV. COD BR 270116 

CRISTALIA 200,00 AMP R$10,44 

257 Fenitoina 100 mg Indicado nas crises 
convulsivas epilépticas e parciais. Crises 
convulsivas por traumatismo crânio 
encefálico, secundárias e neurocirurgia. 
Tratamento das crises convulsivas. COD 
BR COD BR 267657 

TEUTO 400,00 UN R$0,14 

263 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. COD 
BR 292399 

HIPOLAABOR 400,00 UN R$1,09 

278 Gabapentina 300 mg Indicado como 
terapia adjuvante, junto com drogas 
antiepilépticas. COD BR268107 

genérico prati 
donaduzzi 

400,00 UN R$0,39 

286 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. COD 
BR 268115 

CRISTALIA 200,00 AMP R$4,83 

308 Losartana 100 mg Indicado para tratar 
hipertensão ou insuficiência cardíaca. 
COD BR 287473 

genérico prati 
donaduzzi 

400,00 UN R$0,27 

317 Maleato de dexclorfeniramina 2mg + 
betametasona 0,25 mg. Xarope. Koide D 
contém maleato de dexclorfeniramina, que 
atua na prevenção e alívio de 
manifestações alérgicas e possui 
antimuscarinica, sendo assim, pode 
ressecar as mucosas nasais. E 
betametasona, que é um antiinflamatório 
imunossupressor, frasco com 120 ml. 
CÓD. BR: 393878. 

genérico prati 
donaduzzi 

50,00 UN R$3,89 

319 Maleato de Midazolam 15 mg. Tratamento 
de curta duração da insônia. É indicado 
apenas quando o transtorno submete o 
indivíduo a extremo desconforto, é grave 
ou incapacitante. Sedação, antecedendo 
procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos. 
COD BR 272817 

CRISTALIA 300,00 UN R$1,30 

333 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. COD 
BR 268481 

HIPOLABOR 600,00 AMP R$1,13 
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344 Nimodipino 30 mg. Indicado para angina 
pectoris: reduzem as demandas de 
oxigênio do miocárdio, hipertensão arterial 
que não responde a medidas menos 
drásticas, arritmias cardíacas, 
principalmente resultantes da taquicardia 
supraventricular, uso menor de alguns 
fármacos do grupo na asma (são broncos 
dilatadores). COD BR 270007 

VITAMEDIC 200,00 UN R$0,19 

355 Ondansetrona 8mg. Indicado na 
prevenção de náuseas e vômitos. COD BR 
268505 

CRISTALIA 200,00 UN R$1,84 

377 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. COD 
BR 267769 

SANVAL 10.000,00 AMP R$1,58 

397 Sulfadiazina de Prata Creme 
dermatológico. É utilizado como 
antibiótico, bisnaga com 30 gramas. COD 
BR272089 

genérico prati 
donaduzzi 

50,00 UN R$3,51 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 48.172,50 
 

 
EMPRESA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
 

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

2 Acebrofilina 25 mg Xarope. Indicado para 
o tratamento de traqueobronquites, 
rinofaringites, laringotraqueítes, 
pneumoconioses e bronquiectasias, 
bronquite aguda, bronquite obstrutiva ou 
asmatiforme, asma brônquica e enfisema 
pulmonar. Caixa contendo 120 ml, COD 
BR 448838 

PRATI 
DONADUZZI 

50,00 UN R$3,30 

4 Aceclofenaco 100 mg está indicado para o 
tratamento de processos álgicos e 
inflamatórios tais como: odontalgias, 
traumatismos, dores musculares (Ex: 
lombares), dores pós-cirúrgicas (pós-
episiotomia, após extração dentária), 
periartrite escapulo umeral, reumatismos 
extra articulares. Também é eficaz no 
tratamento crônico de processos 
inflamatórios como artrite reumatoide, 
osteoartrite e espondilite anquilosante, 
Cód. BR 271666. 

Vitapan-Vitamedic 200,00 UN R$0,16 

13 Acetato de racealfatocoferol 400 mg. 
Como adjuvante na prevenção de doenças 
cardiovasculares: Como antioxidante 
biológico. Nas doenças associadas ao 
envelhecimento. Na carência de vitamina 
E, devido a insuficiência pancreática 
exócrina, afecções hepato-biliares com 
colestase, atresia das vias biliares; 
redução da superfície de absorção 
intestinal, COD. BR 329610 

NATULAB 200,00 UN R$0,30 

17 Aciclovir 10gr creme. Indicado para o 
tratamento de infecções por vírus herpes 
simples e profilaxia em pacientes 
imunodeprimidos, principalmente em 
infecções cutâneas progressivas ou 
disseminadas. Herpes genital inicial é 
recorrente em pacientes imunodeprimidos 

PRATI 
DONADUZZI 

50,00 UN R$2,46 
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e não imunodeprimidos. Bisnaga COD. BR 
268375 

29 Ácido Tranexâmico 50mg/ml Ampola com 
5 ml; 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 
MS. Embalagem com a respectiva bula. 
COD BR 327566 

HIPOLABOR 600,00 AMP R$3,17 

44 Amoxicilina + clavulanato de potássio 875 
mg Antibiótico. CÓD. BR 353333 

Delta-Cellera 2.500,00 UN R$1,88 

53 Benzoilmetronidazol 62,5mg, Nistatina 
25.000VI, Cloreto Bengal Cálcio 1,25mg. 
Creme vaginal. É indicado para o 
tratamento de vaginites específicas por 
Trichomonas vaginalis, Cândida albicans 
ou por associação de ambos. Caixa 
contendo 1 bisnaga de 40 gramas + 10 
aplicadores. CÓD. BR 395836 

PRATI 
DONADUZZI 

50,00 UN R$9,52 

66 Brometo de Ipratrópio. Solução 0,25 mg, 
utilizado como bronco dilatador no 
tratamento de manutenção do 
broncoespasmo, associado à asma e à 
doença pulmonar obstrutiva crônica que 
inclui bronquite crônica e enfisema. Frasco 
contendo no mínimo 20 ml. CÓD BR 
268331 

HIPOLABOR 1.200,00 UN R$0,72 

67 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 Nº do lote, a 
procedência, a data de fabricação, o prazo 
de validade, recomendações para 
armazenamento, número do registro no 
MS. Embalagem com a respectiva bula. 
COD BR 267282 

FARMACE 25.000,00 UN R$1,07 

82 Butilbrometo de escopolamina gotas. 
Indicado para cólicas, dores e desconforto 
abdominal. Embalagem com 20 ml. COD 
BR 267281 

HIPOLABOR 200,00 UN R$7,32 

83 Cabergolina 0,5 mg Indicado para o 
tratamento de distúrbios 
hiperprolactinêmicos, idiopáticos ou 
devido a adenomas hipofisários. É também 
indicado para o tratamento de disfunções 
associadas com a hiperprolactinemia, 
como amenorreia, oligomenorréia, a 
ovulação e galactorréia. COD BR 268084 

PRATI 
DONADUZZI 

120,00 UN R$14,17 

89 Carbocisteina Gotas, uso pediátrico. É 
indicado no tratamento de infecções 
agudas ou crônicas do trato respiratório, 
como muco lítico e fluidificante das 
secreções, onde a presença abundante de 
secreções viscosas seja um fator 
agravante, frasco com 20 ml. COD BR 
282223 

PRATI 
DONADUZZI 

50,00 UN R$3,24 

90 Carmelose Sódica 5 mg. Indicado para o 
tratamento da síndrome do olho seco, 
frasco com 15 ml. COD BR 395063 

Mantecorp-
Farmasa 

200,00 UN R$23,42 

104 Cetoconazol + Dipropinato de 
Betametasona + Neomicina. Creme. 
Indicado no tratamento de dermatose 
inflamatórias secundariamente afetadas 
ou potencialmente afetadas por fungos e 
leveduras, bisnaga com 10 gramas. COD 
BR 449185 

PHARLAB 50,00 UN R$3,63 
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109 Cetoprofeno 50 mg Indicações: Artrite 
reumatoide; osteoartrite, dor leve ou 
moderada, dismenorreia; inflamação não 
reumática. COD BR 268422 

UNIAO QUIMICA 400,00 UN R$0,44 

133 Cloridrato de ciclobenzaprina 5 mg é 
indicado no tratamento dos espasmos 
musculares associados com dor aguda e 
de etiologia musculoesquelética, como nas 
lombalgias, torcicolos, fibromialgia, 
periartrite escapulo umeral, 
cervicobronquialgias. O produto é indicado 
como coadjuvante de outras medidas para 
o alívio dos sintomas, tais como: 
fisioterapia e repouso. COD BR 272166 

MELCON 2.000,00 UN R$0,14 

149 Cloridrato de Fluoxetina, 20 mg é um 
antidepressivo da classe dos inibidores 
seletivos da receptação da serotonina. 
Suas principais indicações são para uso 
em depressão, transtorno obsessivo-
compulsivo e bulimia nervosa e na 
síndrome do pânico. Frasco com 20 ml. 
COD BR 277513 

PHARLAB 50,00 UN R$0,08 

165 Cloridrato de Paroxetina 20 mg, indicado 
para o tratamento dos sintomas de doença 
depressiva de todos os tipos, incluindo 
depressão reativa e grave e depressão 
acompanhada por ansiedade. COD 
BR273940 

Zydus 300,00 UN R$0,24 

167 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. COD 
BR 272329 

UNIAO QUIMICA 3.000,00 UN R$2,17 

170 Cloridrato de Ranitidina liquido, 15 mg 
Xarope. Indicado no tratamento de úlcera 
gástrica e duodenal, Síndrome de 
Zollinger-Ellison (caracterizada por 
hiperacidez gástrica devido à liberação 
aumentada do hormônio gastrina, que 
estimula a produção de ácido clorídrico no 
estomago), e esofagite péptica. Frasco 
com 120 ml. COD BR 398701 

NATIVITA 50,00 UN R$3,90 

174 Cloridrato de Tansulosina 0,4 mg. É um 
bloqueador dos receptores prostáticos 
alfa-1-d1c, sendo indicada no tratamento 
dos sintomas funcionais da hiperplasia 
prostática benigna. COD BR 285081 

GEOLAB 400,00 UN R$1,45 

175 Cloridrato de tetraciclina 500mg 
Indicações: Infecções por Rickettsias, 
Mycoplasmas e Chlamydias. Brucelose. 
Cólera. Peste negra (causada por Yersinia 
pestis). Doença de Lyme. Infecções 
respiratórias. Acne. COD BR 267393 

PRATI 
DONADUZZI 

500,00 UN R$0,29 

181 Cloridrato de Trazodona 50 mg. 
Depressão mental com ou sem episódios 
de ansiedade. Dor neurogênica 
(neuropatia diabética) e outros tipos de 
dores crônicas. Tratamento da Depressão 
Maior. COD BR 276948 

TORRENT 700,00 UN R$0,47 

182 Cloridrato de Venlafaxina 150 mg 
Indicações. Síndromes depressivas de 
grau variável. Transtornos obsessivo-
compulsivos. COD BR272380 

TORRENT 500,00 UN R$0,99 
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183 Cloridrato de Venlafaxina 37,5 mg 
Indicações: Síndromes depressivas de 
grau variável. Transtornos obsessivo-
compulsivos. COD BR 0272381 

TORRENT 500,00 UN R$0,44 

184 Cloridrato de Venlafaxina 75 mg 
Indicações: Síndromes depressivas de 
grau variável. Transtornos obsessivo-
compulsivos. COD BR272379 

TORRENT 500,00 UN R$0,57 

199 Deltametrina 0,2mg/ml, loção. Tratamento 
das ectoparasitoses, pediculoses e 
escabiose, conhecidos popularmente 
como sarna, piolho, carrapato e chato. 
Frasco com 100 ml. COD BR 268241 

MEDQUIMICA 200,00 UN R$6,51 

209 Dexpantenol 50mg/g. Gel oftalmológico. 
Indicado para tratamento do olho seco e 
lesão na córnea, bisnaga com 10 gramas. 
COD BR 392423 

PRATI 
DONADUZZI 

50,00 UN R$4,36 

214 Diclofenaco de Dietilamonio 10 mg Gel 
dermatológico. Tratamento local a curto 
prazo de lesão musculoesquelética aguda. 
Bisnaga contendo 60 gramas. COD BR 
448612 

CIMED 50,00 UN R$3,57 

225 Dipirona 300 mg + Citrato de orfenadrina 
35 mg + cafeína anidra 50 mg. Indicado no 
alivio da dor associada a contraturas 
musculares decorrentes de processo 
traumático ou inflamatórias e em dores de 
cabeça tensional. COD BR 283156 

PHARLAB 2.000,00 UN R$0,17 

236 Domperidona 10 mg. É um medicamento 
utilizado no tratamento de distúrbios do 
aparelho digestivo como a doença do 
refluxo gastroesofágico, incluindo 
esofagite em adultos, neonatos e 
lactentes. Também atua contra náuseas e 
vômitos. COD BR 269962 

MEDLEY 700,00 UN R$0,09 

261 Fibrinolisina1U, Desoxirribo nucleasse 
666U, Cloranfenicol 10mg. Pomada 
cicatrizante, bisnaga com 10 gramas. COD 
BR 270503 

CRISTALIA 50,00 UN R$20,90 

262 Finasterida 1 mg. É usado em hiperplasia 
prostática benigna (em baixas doses) e em 
altas doses no tratamento do câncer de 
próstata. COD BR 275964 

MERCK 400,00 UN R$0,25 

272 Fumarato de Quetiapina 100 mg Indicado 
para o tratamento da esquizofrenia e como 
monoterapia ou adjuvante no tratamento 
dos episódios maníacos associados ao 
transtorno afetivo bipolar e nos episódios 
de depressão no transtorno bipolar. COD 
BR 272832 

GEOLAB 2.000,00 UN R$0,50 

273 Fumarato de Quetiapina 200 mg Indicado 
para o tratamento da esquizofrenia e como 
monoterapia ou adjuvante no tratamento 
dos episódios maníacos associados ao 
transtorno afetivo bipolar e nos episódios 
de depressão no transtorno bipolar. COD 
BR 272833 

GEOLAB 1.000,00 UN R$0,90 

280 Gentamicina + Dipropionato de 
Betametasona.  Creme. Indicado no 
tratamento de dermatose inflamatórias 
secundariamente afetadas ou 
potencialmente afetadas por fungos e 
leveduras, bisnaga com 30 gramas. COD 
BR 270591 

MEDLEY 50,00 UN R$8,90 

283 Glimepirida 2 mg Indicada para o 
tratamento oral de diabetes mellitus não 
insulino-dependente. Pode ser associada 
a outros antidiabéticos orais que não 
estimulam a secreção de insulina, e 

CIMED 1.300,00 UN R$0,09 
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também associada à metformina, também 
pode ser utilizada em associação com 
insulina. COD BR273119 

291 Isetionato de Hexamidina + Cloridrato de 
tetracaína.  Indicado para o tratamento 
local das inflamações limitadas à cavidade 
oral e orofaríngea: faringites, aftas, 
estomatites e anginas, frasco com 50 ml. 
COD BR270472 

BIOSINTÉTICA 50,00 UN R$27,49 

292 Isossorbida 20 mg. Indicado na angina de 
esforço e de repouso, angina pós-infarto; 
Terapia de ataque e manutenção da 
insuficiência cardíaca aguda ou crônica, 
em associação aos cardiotônicos, 
diuréticos e também aos inibidores da 
enzima conversora; durante a ocorrência 
de crises de angina, ou em situações que 
possam desencadeá-las. COD BR273397 

Zydus 400,00 UN R$0,12 

295 Lamotrigina 100 mg é uma droga 
antiepiléptica indicada para o tratamento 
de crises parciais e crises tônico-clônicas 
generalizadas, não satisfatoriamente 
controladas com outras drogas 
antiepilépticas. COD BR 0272809 

UNICHEM 2.000,00 UN R$0,26 

296 Lamotrigina 25 mg Indicada para o 
tratamento de crises parciais e crises 
tônico-clônicas generalizadas, não 
satisfatoriamente controladas com outras 
drogas antiepilépticas. COD BR 295040 

UNICHEM 1.000,00 UN R$0,16 

307 Lorazepam 2 mg Indicado principalmente 
como ansiolítico e para o tratamento da 
insônia, também é bastente utilizado em 
hospitais como um "pré-anestésico", 
também é amplamente indicado para o 
tratamento de: Distúrbio bipolar, 
Agorafobia, Claustrofobia, Depressão, 
Tratamento de Epilepsia, antiemético 
(alivio nos sintomas de náusea, enjoo e 
vômitos). COD BR 273473 

TEUTO 300,00 UN R$0,19 

310 Losartana 50mg + hidroclorotiazida 12,5 
mg. Indicado no tratamento da 
hipertensão. COD BR 270788 

BIOLAB 400,00 UN R$0,33 

320 Maleato de Timolol 0,5. Solução 
oftalmológica. Tem finalidade de diminuir a 
pressão intraocular (glaucoma), tratar a 
enxaqueca ou reduzir a pressão arterial, 
frasco com 5 ml. COD BR 272581 

UNIAO QUIMICA 50,00 UN R$1,47 

321 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. COD 
BR299675 

FRESENIUS 500,00 UN R$4,16 

343 Nimesulida 50mg/ml gotas Indicada como 
analgésico no tratamento da dor aguda. 
Tratamento sintomática da osteoartrose 
em fase álgica. A nimesulida tem indicação 
em processos osteoarticulares, como 
mialgia, miostite, lombociatalgia, e dores 
pós-operatórias. Em ginecologia é 
utilizada na dismenorreia primária. Pode 
ser usada em adultos para reduzir a febre 
ou aliviar os sintomas relacionados a 
gripes e resfriados, frasco com 15 ml. COD 
BR273711 

Vitapan-Vitamedic 50,00 UN R$1,51 
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345 Nistatina 100.000VI + Oxido de Zinco 1g 
em cada 1g de pomada Ermostatin 200mg, 
pomada Indicada na proteção e tratamento 
das assaduras infantis, tratamento de 
intertrigo mamários, perianal, interdigital e 
axilar. Bisnaga com 60 gramas. COD BR 
279297 

CIMED 50,00 UN R$5,68 

348 Nitroprussiato de sódio, 50 mg mais 
diluente Frasco ampola; Ampola com 2 ml; 
Pó injetável + solução diluente; 
Embalagem lacrada. COD BR 273719 

HYPOFARMA 200,00 AMP R$12,23 

350 Norepinefrina ampola 2mg/ml 4ml usados 
no controle da pressão sanguínea em 
certos estados hipotensivos agudos, 
caracterizados por pressão arterial 
demasiado baixa, como em 
feocromocitomectomia, simpatectomia, 
poliomielite, infarto do miocárdio, 
septicemia e utilizado também como 
coadjuvante (auxiliar) no tratamento da 
parada cardíaca e hipotensão profunda. 
COD BR0442584 

HYPOFARMA 200,00 UN R$2,11 

352 Olanzapina 5 mg é indicada para o 
tratamento agudo e de manutenção da 
esquizofrenia e outras psicoses, nas quais 
sintomas positivos e/ou sintomas 
negativos são proeminentes, alivia 
também os sintomas afetivos secundários, 
comumente associados com esquizofrenia 
e transtornos relacionados sendo   eficaz 
na manutenção da melhora clínica durante 
o tratamento contínuo nos pacientes que 
responderam ao tratamento inicial. COD 
BR 0271620 

PRATI 
DONADUZZI 

1.000,00 UN R$0,44 

361 Pantoprazol 20 mg. É indicado para reduzir 
a acidez estomacal e os sintomas em 
casos de gastrite, gastroduodenite, 
dispepsia não ulcerosa e doença por 
refluxo gastroesofágico. COD BR 268848 

PRATI 
DONADUZZI 

400,00 UN R$0,15 

362 Pantoprazol 40 mg Indicado para reduzir a 
acidez estomacal e os sintomas em casos 
de gastrite, gastroduodenite, dispepsia 
não ulcerosa e doença por refluxo 
gastroesofágico. COD BR 267892 

PRATI 
DONADUZZI 

400,00 UN R$0,24 

376 Predinisolona 3 mg Solução. É indicado 
para o tratamento de doenças endócrinas, 
osteoarticulares e osteomusculares, 
reumáticas, do colágeno, dermatológicas, 
alérgicas, oftálmicas, respiratórias, 
hematológicas, neoplásicas, frasco com 
60 ml. COD BR 448595 

HIPOLABOR 50,00 UN R$3,29 

388 Rivastigmina 1,5 mg Tratamento de 
pacientes com demência leve a 
moderadamente grave do tipo Alzheimer, 
também conhecida como Doença de 
Alzheimer provável ou Doença de 
Alzheimer. COD BR267896 

BIOSINTÉTICA 200,00 UN R$3,61 

389 Sacarato de Hidróxido Férrico gotas 
Indicado no tratamento de anemias devido 
à subnutrição e/ou carências alimentares, 
anemias das síndromes disabsortivas 
intestinais, anemia da gravidez e da 
lactação e por hemorragias agudas ou 
crônicas, frasco com 30 ml. COD BR 
448614 

Arte Nativa 100,00 UN R$13,59 

441 Vitamina C 100mg/ml ampola de 5ml. A 
sua administração parenteral é utilizada 
em pacientes onde a absorção oral de 

HYPOFARMA 25.000,00 UN R$0,71 
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vitamina C está comprometida. COD 
BR0271687 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 86.527,40 
 

 
EMPRESA: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS 
LTDA ME 
 

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

38 Alprazolam 0,5 mg.Indicado no tratamento 
de estados de ansiedade. Também é 
indicado no tratamento dos estados de 
ansiedade associados com outras 
manifestações como a abstinência do 
álcool, no tratamento do transtorno do 
pânico, com ou sem agorafobia. A sua 
principal característica é crise de pânico 
não esperada, um ataque súbito de 
apreensão intensa, medo ou terror. CÓD. 
BR 271357 

E.M.S 200,00 UN R$0,14 

39 Alprazolam 1 mg é indicado no tratamento 
de estados de ansiedade. Também é 
indicado no tratamento dos estados de 
ansiedade associados com outras 
manifestações como a abstinência do 
álcool, no tratamento do transtorno do 
pânico, com ou sem agorafobia. A sua 
principal característica é crise de pânico 
não esperada, um ataque súbito de 
apreensão intensa, medo ou terror.  CÓD 
BR. 271356 

NOVA QUIMICA 200,00 UN R$0,18 

40 Alprazolam 2 mg é indicado no tratamento 
de estados de ansiedade. Também é 
indicado no tratamento dos estados de 
ansiedade associados com outras 
manifestações como a abstinência do 
álcool, no tratamento do transtorno do 
pânico, com ou sem agorafobia. A sua 
principal característica é crise de pânico 
não esperada, um ataque súbito de 
apreensão intensa, medo ou terror. CÓD. 
BR 284465 

NOVA QUIMICA 400,00 UN R$0,32 

47 Atorvastatina Cálcica 40 mg. Indicado 
como um adjunto à dieta para a redução 
de níveis elevados de colesterol total, LDL-
colesterol, apolipoproteína B e triglicérides 
em pacientes com hipercolesterolemia 
primária; hiperlipidêmia combinada 
(mista); e hipercolesterolemia familiar 
heterozigótica e homozigótica, quando a 
resposta à dieta e outras medidas não-
farmacológicas forem inadequadas. CÓD 
BR 268082 

FARMA 250,00 UN R$0,65 

105 Cetoconazol 200 mg Indicado para o 
tratamento de infecções na pele, cabelo e 
mucosa, que não podem ser tratadas com 
a aplicação direta do medicamento na área 
infectada, infecção persistente na vagina, 
infecções na boca, garganta e estômago, 
intestinos, outros órgãos internos ou vários 
órgãos ao mesmo tempo. COD BR 267151 

PRATI 200,00 UN R$0,24 

108 Cetoprofeno 20 mg Solução oral, gotas. 
Indicações: Artrite reumatoide; 
osteoartrite, dor leve ou moderada, 
dismenorreia; inflamação não reumática, 
frasco contendo 20 ml. COD BR 268424 

TEUTO 50,00 UN R$5,10 

132 Cloridrato de ciclobenzaprina 10 mg é 
indicado no tratamento dos espasmos 
musculares associados com dor aguda e 

FARMA 2.000,00 UN R$0,17 



Telêmaco Borba, 20 de janeiro de 2020 23
Edição 1468

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

de etiologia musculoesquelética, como nas 
lombalgias, torcicolos, fibromialgia, 
periartrite escapulo umeral, 
cervicobronquialgias. O produto é indicado 
como coadjuvante de outras medidas para 
o alívio dos sintomas, tais como: 
fisioterapia e repouso. COD BR 282313 

150 Cloridrato de Hidroxizina 25 mg. Anti-
histamínico de eleição no tratamento de 
dermatite atópica e urticária. É indicado no 
tratamento sintomático de manifestações 
alérgicas diversas, urticária, angioedema, 
rinite, conjuntivite, dermografismo e 
prurido, náuseas, vômitos, vertigens, 
doença de Meniére, tosses alérgicas, 
manifestações menores de ansiedade. 
COD BR 273310 

NOVA QUIMICA 400,00 UN R$0,22 

164 Cloridrato de Oxomemazina 2 mg, Iodeto 
de Potássio 100 mg, Benzoato de Sódio 20 
mg, guaifenezima 30 mg, por 5 ml. 
Indicado para expelir secreções 
pulmonares, frasco com 120 ml. COD 
BR399160 

LEGRAND 50,00 UN R$10,45 

169 Cloridrato de pioglitazona 30 mg Indicado 
como um coadjuvante de dieta e exercícios 
para melhorar o controle glicêmico em 
pacientes com diabetes tipo 2, também 
indicado para uso em combinação com 
sulfoniluréia, metformina, ou insulina, 
quando dieta e exercício associados a um 
agente único não resultam em controle 
adequado da glicemia. COD BR 305492 

LIBBS 200,00 UN R$2,04 

178 Cloridrato de ticlopidina 250 mg Prevenção 
de acidente vascular cerebral em 
pacientes com antecedentes de isquemia 
cerebral transitória. Doença 
aterosclerótica. Proteção de enxertos 
aorto-coronários. Claudicação 
intermitente. COD BR 268864 

BIOLAB 600,00 UN R$0,48 

211 Dextrotartarato de brimonidina 0,2% + 
Maleato de timolol 0,5%. Solução Colírio 
utilizado para controlar o glaucoma. 
Embalagem com 5 ml. COD BR 319000 

UNIAO QUIMICA 50,00 UN R$72,76 

246 Espironolactona 100 mg Ações 
terapêuticas. Diurético, anti-hipertensivo, 
anti-hipopotassêmico. COD BR267654 

HIPOLABOR 400,00 UN R$0,44 

276 Furoato de Mometasona 1 mg Creme. 
Indicado para o alívio das manifestações 
inflamatórias e pruriginosas das afecções 
dermatológicas sensíveis aos 
corticoesteróide, bisnaga com 20 gramas. 
COD BR273484 

GERMED 50,00 UN R$8,07 

324 Meloxicam 15 mg Indicado no alívio 
sintomático da inflamação e dor de 
intensidade ligeira a moderada, em 
doenças reumáticas e outras afecções 
musculoesqueléticas. COD BR 273554 

PHARLAB 100,00 UN R$0,13 

365 Pelargonium sidoides. Solução oral. 
Indicado no tratamento dos sintomas de 
infecções agudas e crônicas, 
particularmente infecções do trato 
respiratório e da região do ouvido-nariz-
garganta, tais como bronquite (tosse, tosse 
seca, tosse com catarro), sinusite, angina 
tonsilar (dor, febre, inflamação da 
garganta) e rinofaringites (inflamação da 
garganta), frasco com 20 ml. COD BR 
393342 

FARMOQUIMICA 50,00 UN R$56,28 
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440 Vitamina B12 - 5mg; Dexametasona 
1,5mg; dipirona 500 ml por ampola. 
Indicado como anti-inflamatório, 
analgésico e antineurítico, caixa com 1 
ampola de 1 ml. COD BR363561 

EURO FARMA 300,00 UN R$7,12 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 11.484,50 
 

 
EMPRESA: RODRIGO B DE ALENCAR 
 

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

5 Aceponato de metilprednisolona 1 mg/g, 
creme bisnaga de 15g. Indicado para 
eczema endógeno (dermatite atópica, 
neurodermite), de contato, vulgar, 
degenerativo, disidrótico. Cód. BR 271604 

BAYER 50,00 UN R$49,69 

8 Acetato de Clostebol + Sulfato de 
neomicina Creme dermatológico. Indicado 
para erosões, lesões ulcerativas cutâneas 
(úlceras de varizes, escaras de decúbito, 
úlceras traumáticas), intertrigo, fissuras 
dos seios, fissuras anais, queimaduras, 
feridas infectadas, cicatrização demorada, 
radio dermatites, bisnaga com 30 gramas 
Cód. BR 275428. 

MEDLEY 50,00 UN R$17,52 

9 Acetato de Clostebol + Sulfato de 
neomicina. Creme vaginal. Indicado para 
cervicites erosivas. Após cauterização do 
colo do útero. Vaginites e cervicites pós-
operatórias. Vaginite ulcerativa. Vaginites 
e cervicites pós-aplicação de rádio. 
Colpoperineorrafias. Mastectomias com 
dificuldade para cicatrização. Vaginites e 
cervicites pós-parto. Episiorrafias. 
Fissuras de mamilo, bisnaga com 45 
gramas + 8 aplicadores. COD. BR 314367 

MEDLEY 50,00 UN R$28,50 

22 Ácido Acetilsalicílico Cardio 81 mg 
Indicado para síndrome coronariana 
aguda, infarto agudo do miocárdio, 
prevenção do tromboembolismo cerebral 
ou de ataques isquêmicos transitórios, 
trombose cerebral, dismenorreia, febre, 
dor de cabeça, prevenção primária ou 
secundária do infarto miocárdico, incluindo 
prevenção pós angioplastia, osteoartrite, 
dor, febre reumática, Aterosclerose, 
tratamento da diabetes, COD. BR 285055 

BIOLAB SANUS 300,00 UN R$0,37 

27 Ácido salicílico 165 mg + ácido láctico 
145,20 mg por 1 ml frasco com 15ml. 
Indicado no tratamento e remoção das 
verrugas comuns, COD, BR 318305 

GLAXOSMITHKLI
NE BRASIL 

50,00 UN R$30,60 

33 Alcaçuz + Cassia + Coentro + Sene + 
Tamarindo gel. As indicações são amplas: 
todas as relacionadas a uma perturbação 
organo-funcional da motricidade intestinal; 
tratamento sintomático da constipação, 
tanto crônica como secundária; 
preparação para os exames radiológicos e 
endoscópicos. Indicações terapêuticas 
complementares: constipação decorrente 
de viagens prolongadas, período 
menstrual, gestação, dietas, pós-
operatórios, acidentes vasculares 
cerebrais. COD. BR 396415 

HYPERMACAS 50,00 UN R$2,33 

35 Algestona Acetofenida + Enantato de 
estradiol ampola com 1ml. 
Anticoncepcional injetável de uso mensal. 
Utilizado também no controle das 
irregularidades menstruais e como 

MABRA 
FARMACEUTICA 
LTDA 

40,00 UN R$6,07 
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medicação supletiva estrógeno-
progestacional. CÓD BR295605 

57 Betaistina dicloridrato 8 mg Indicado no 
tratamento sintomático da vertigem 
interativa com ou sem sinais cocleares, 
vertigens devidas a distúrbios circulatórios 
do ouvido interno, zumbidos no ouvido e 
vertigens do tipo Síndrome de Meniére (é 
caracterizada por surdez, zumbido e 
vertigem, iniciando-se geralmente na 
meia-idade). COD BR 399109 

ACHE/BIOSSINTE
TICA 

400,00 UN R$0,30 

102 Celecoxibe 200 mg Indicado para o 
tratamento dos sinais e sintomas da 
osteoartrite e artrite reumatoide; alívio da 
dor aguda; alívio dos sintomas de 
dismenorreia primária; também está 
indicado na redução do número de pólipos 
adenomatosos colorretais em poliposes 
adenomatosas. COD BR 268866 

EUROFARMA. 400,00 UN R$1,67 

107 Cetoprofeno 150 mg Indicações  Sinusites, 
otites, faringites, laringites, amigdalites; 
anexites, parametrites, endometrites, 
dismenorreia; contusões e 
esmagamentos, fraturas, entorses, 
luxações; nevralgia cervicobraquial, 
cervicalgias, lombalgia, ciática, pós-
operatórios diversos; artrite reumatoide, 
espondilite anquilosante, gota, 
condrocalcinose, reumatismo psoriático, 
síndrome de Reiter, pseudo-artrite, lúpus 
eritematoso sistêmico, periartrite nodosa, 
osteoartrite, periartrite escapulo umeral, 
capsulites, sinovites, tensinovites, 
tendinites, epicondilites; cólica nefrética, 
orquioepididimites, prostatites; 
periodontites, pulpites, abscessos. COD 
BR 448635 

MEDLEY 300,00 UN R$2,10 

111 Ciclopirox solução Indicado como 
atimicótico tópico, com especificidade de 
ação comprovada contra tínea pedis, tínea 
corporis, tínea cruris, tínea vesicolor, 
candidíase cutânea e dermatite 
seborreica, frasco com 15 ml. COD BR 
340153 

MEDLEY 50,00 UN R$12,28 

112 Cilostazol 50 mg é indicado para doença 
vascular periférica, para redução do 
sintoma da claudicação intermitente e na 
prevenção da recorrência de acidente 
vascular cerebral. COD BR 276377 

ACHE/BIOSSINTE
TICA 

400,00 UN R$0,26 

122 Clonixinato de lisina 125 mg + Cloridrato 
Ciclobenzaprina de 5 mg. Destina-se ao 
tratamento da dor de origem 
musculoesquelética, principalmente 
quando acompanhada de contratura 
muscular. COD BR393831 

EMS SIGMA 
PHARMA 

1.000,00 UN R$1,14 

135 Cloridrato de Ciprofloxacino 3,5mg/ml e 
Dexametasona 1mg/ml. Suspensão 
oftalmológica, infecções oculares 
causadas por microrganismos 
susceptíveis, quando for necessária a 
ação anti-inflamatória da Dexametasona. 
Embalagem com no mínimo 5 ml. COD BR 
284102 

GEOLAB 50,00 UN R$13,60 

136 Cloridrato de Ciprofloxacino 3,5m/ml, 
Dexametasona 1mg/ml. Cilodex 0,3 + 
0,1% Pomada oftalmológica, infecções 
oculares causadas por microrganismos 
susceptíveis, quando for necessária a 
ação anti-inflamatória da Dexametasona. 

CRISTALIA 50,00 UN R$28,20 
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Embalagem com no mínimo 3,5 gramas. 
COD BR 396073 

138 Cloridrato de Ciprofloxacino 5,8mg/ml 
Ciloxan 0,3%. Solução otológica, indicado 
nas otites externas localizadas ou difusas 
acompanhadas de reação inflamatória 
severa causadas por germes sensíveis ao 
Ciprofloxacino. Embalagem com no 
mínimo 5 ml. COD BR 331157 

NOVARTS S/A 50,00 UN R$25,00 

157 Cloridrato de Metoclopramida 
7mg+dimeticona 40mg + pepsina 50mg. 
Indicado para tratamento sintomático da 
dispepsia funcional. COD BR 357213 

ACHÉ 400,00 UN R$1,10 

168 Cloridrato de pioglitazona 15 mg Indicado 
como um coadjuvante de dieta e exercícios 
para melhorar o controle glicêmico em 
pacientes com diabetes tipo 2, está 
também indicado para uso em combinação 
com sulfoniluréia, metformina, ou insulina, 
quando dieta e exercício associados a um 
agente único não resultam em controle 
adequado da glicemia. COD BR 305493 

NOVA QUIMICA 300,00 UN R$1,33 

173 Cloridrato de Sibutramina 15 mg indicado 
para redução do peso, no tratamento da 
obesidade, e deve ser usado em conjunto 
com dieta e exercícios, como parte de um 
programa de controle de peso, desde que 
a orientação alimentar e a atividade física 
não sejam suficientes para atingir o 
objetivo clínico. COD BR 273839 

ACHE/BIOSSINTE
TICA 

400,00 UN R$1,05 

176 Cloridrato de Tiamina 100 mg/1 ml, 
cloridrato de piridoxina 100 mg/1 ml, 
cianocobalamina 1 mg/1 ml. 5000 mcg 
como antineuritico, antineurálgico; 
suplemento vitamínico. Embalagem com 1 
ampola de 3 ml. COD BR 0401891 

MERCK 50,00 UN R$5,08 

195 Cromoglicato Dissódico 0,769 mg/gota. 
Solução oculum, por sua ação antialérgica, 
Cromolerg é indicado no tratamento das 
afecções alérgicas conjuntivais. 
Embalagem com no mínimo 5 ml. COD 
BR298445 

ALLERGAN 50,00 UN R$9,80 

196 Danazol 200 mg Indicado no tratamento da 
endometriose, como terapia isolada ou em 
associação a medidas cirúrgicas, 
tratamento da mastalgia cíclica grave 
(displasia mamária benigna, doença 
fibrocística da mama), com ou sem 
nódulos, resistente a analgésicos simples, 
tratamento da mastite cística crônica 
(cistos benignos múltiplos ou recorrentes), 
permitindo redução da necessidade da 
aspiração cirúrgica como medida prévia à 
ablação endometrial histeroscópica a fim 
de reduzir o endométrio e facilitar a 
cirurgia. COD BR272472 

SANOFI MEDLEY 
FARM LTDA 

300,00 UN R$6,35 

198 Deflazacort 7,5 mg Indicado para o 
tratamento de: doenças reumáticas: artrite 
reumatoide e psoriásica, espondilite 
anquilosante, dermatomiosite, cardite 
reumática aguda, poli mialgia reumática, 
poliarterite nodosa, pênfigo, dermatite 
herpetiforme bolhosa, eritema multiforme 
grave, dermatite esfoliativa, micose, 
psoríase grave, seborreia grave, rinite 
alérgica, asma brônquica. COD BR 
273149 

E M S 300,00 UN R$2,50 

200 Desloratadina 5 mg. Indicado para o alivio 
rapido dos sintomas associados a renite 

EUROFARMA. 50,00 UN R$12,45 
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alergica, entre eles, espirros, rinorreia, 
prurido e congestão nasal, assim 
lacrimejamento e vermelhidão dos olhos, 
tosse. Tambem está indicado para o alivio 
dos sintomas associados a 
urticariaidiopatica cronica como prurido e 
redução do tamanho e número de erupção 
cutanea. Produto em xarope, embalagem 
com mínimo 60 ml. COD BR 337468 

205 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. COD BR 270457 

TEUTO 2.000,00 FR R$4,40 

218 Diclofenaco sódico. Solução oftalmológica. 
É utilizado como anti-inflamatório e 
analgésico. Frasco 5 ml. COD BR 271006 

ALLERGAN 50,00 UN R$12,21 

234 Dissulfiram 250 mg. Indicado como 
coadjuvante no tratamento do alcoolismo 
crônico. COD BR 272587 

SANOFI-AVENTIS 300,00 UN R$0,40 

239 Dropropizina 30mg gotas. Indicações nas 
tosses improdutivas ou exageradas, 
irritativas, espasmódicas e secas, 
causadas por processos inflamatórios, 
infecciosos, irritativos e alérgicos das vias 
aéreas superiores e brônquicas, frasco 
com 10 ml. COD BR 272604 

DAUDT LTDA 80,00 UN R$11,71 

253 Etodolaco 400 mg. É um anti-inflamatório 
possui também ação analgésica e 
antipirética. COD BR351479 

LEGRAND 300,00 UN R$1,10 

274 Fumarato de Quetiapina 50 mg Indicado 
para o tratamento da esquizofrenia e como 
monoterapia ou adjuvante no tratamento 
dos episódios maníacos associados ao 
transtorno afetivo bipolar e nos episódios 
de depressão no transtorno bipolar. COD 
BR 0390005 

CRISTRALIA 1.000,00 UN R$3,23 

275 Furoato de Mometasona 0,05%. É utilizado 
como corticoesteróide de média potência 
em rinites, e alta potência exsudativas 
antinflamatória em dermatoses e 
dermatites, spray nasal, contendo até 120 
doses. COD BR 337457 

SUPERA RX MED 
LTDA 

50,00 UN R$73,95 

279 Genfibrozila 600 mg Hipertrigliceridemia 
associada ou não à hipercolesterolemia. 
COD BR 267088 

EMS G 400,00 UN R$1,59 

288 Hidroquinona 4% + Tretinoina 0,05% + 
Fluocinolona acetonida 0,01%. Creme. É 
indicado no tratamento do 
melasma/cloasma moderado a grave, 
bisnaga com 15 gramas. COD BR 391324 

LEGRAND 50,00 UN R$49,00 

304 Lisado Bacteriano de Escherichia coli 6 mg 
Indicado como imunoterápico, no 
tratamento em longo prazo, para 
prevenção de infecções recorrentes do 
trato urinário inferior, não complicadas, 
podendo também ser utilizado como co-
medicação no tratamento de infecções 
agudas do trato urinário inferior, não 
complicadas, devendo ser mantido após a 
fase aguda, no longo prazo. COD BR 
400470 

APSEN 200,00 UN R$3,70 

305 Lisinato de Cetoprofeno 320 mg Indicação: 
Artrose, coxartrose, espondiloartrose, 
artrite reumatoide, bursite, flebite e 

ACHÉ 300,00 UN R$3,41 
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tromboflebite superficial, contusão, 
entorse, luxação, distensão muscular. 
COD BR392663 

315 Maleato de dexclorfeniramina 0,4mg/ml + 
sulfato de pseudoefedrina 4 mg/ml + 
guaifenesina 20mg/ml frasco de 120ml. 
COD BR 452409 

EMS G 50,00 UN R$14,01 

330 Metilfenidato 10 mg Indicado para 
transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade. COD BR 272320 

EMS G 1.500,00 UN R$0,70 

334 Mirtazapina 15 mg é uma droga. Este 
medicamento é destinado ao tratamento 
de estados depressivos. COD BR 0353813 

MEDLEY 1.000,00 UN R$2,17 

337 Moxifloxacino 5mg. Solução oftalmológica. 
É indicado para o combate de infecções 
causadas por bactérias sensíveis ao 
Moxifloxacino, frasco com 5 ml. COD 
BR288300 

NOVARTIS 50,00 UN R$32,45 

346 Nitrendipino 20 mg. Para hipertensão 
arterial leve e moderada, como 
vasodilatador no tratamento da 
insuficiência coronária aguda e crônica, 
angina do peito e pós-infarto do miocárdio. 
COD BR 275117 

ACHE/BIOSSINTE
TICA 

200,00 UN R$1,09 

363 Pantotenato de Cálcio + Cloridrato de 
Piridoxina + Tiamina + Lisina + Gaba está 
indicado no tratamento da estafa físico-
mental e como antianorético, xarope, 
frasco com 100 ml. COD BR429151 

ZYDUS NIKKHO 
FARMA LTDA 

150,00 UN R$1,49 

368 Picossulfato sódico 7,5mg/ml gotas 
Indicado para o tratamento da constipação 
e para facilitar a evacuação intestinal, 
frasco com 20 ml. COD BR 269596 

KLEY HERTZ 50,00 UN R$9,78 

371 Piracetam 60mg/ml. Solução pediátrica, 
perturbações da memória, atenção, 
concentração, julgamento e raciocínio; 
desvios de comportamento e dificuldade 
de adaptação; síndromes involutivas 
senis; alcoolismo e toxicomanias; 
sequelas de afecções neurológicas de 
origem traumática, infecciosa e acidentes 
vasculares cerebrais. Embalagem com no 
mínimo 120 ml. COD BR 275122 

ACHÉ 50,00 UN R$11,70 

375 Polivitamínico com minerais + Panax 
ginseng. Indicados nos estados de fadiga, 
sensação de fraqueza, diminuição da 
concentração e do desempenho físico e 
mental. Nos casos de nutrição mal 
balanceada ou deficiente, perda de 
apetite, anorexia e debilidade decorrente 
de doença crônica ou aguda, incluindo 
cirurgia e convalescença. COD BR 449120 

LEGRAND 400,00 UN R$0,95 

378 Propranolol 40mg + Hidroclorotiazida 12,5 
mg Indicado para tratamento da pressão 
alta (hipertensão). COD BR292764 

EMS SIGMA 
PHARMA 

400,00 UN R$0,37 

413 Tiocolchicosídeo 4 mg Tratamento das 
contraturas musculares. COD BR 278259 

SANOFI MEDLEY 
FARMA LTDA 

200,00 UN R$2,13 

420 Tretinoína 0,025% Creme. É indicado no 
tratamento da acne vulgar, especialmente 
da acne punctata, onde predominam 
comedões, pápulas e pústulas. Bisnaga 
com 30 gramas. COD BR 278373 

GLAXOSMITHKLI
NE LTDA 

50,00 UN R$37,44 

421 Tretinoína 0,1% Creme; indicado no 
tratamento da acne vulgar, especialmente 
da acne punctata, onde predominam 
comedões, pápulas e pústulas. Bisnaga 
com 20 gramas. COD BR 278379 

GLAXOSMITHKLI
NE LTDA 

50,00 UN R$57,17 

427 Ureia 1g loção protetora. Ele é descrito 
como: creme hidratante, emoliente e 

CIFARMA 50,00 UN R$23,27 
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queratolítico. Indicado pra peles 
extremamente secas e ásperas, frasco 
com 120 ml. COD BR 451580 

428 Valerato de Betametasona 0,5mg + 
Clioquinol 10mg + Gentamicina 1mg+ 
Tolnaftato 10mg/g. Pomada É indicado 
para tratamento contra larva migram ou 
bicho geográfico, quando a infestação é 
pequena, bisnaga com 20 gramas. COD 
BR 270603 

TEUTO 50,00 UN R$10,12 

437 Vildagliptina 50mg + Metformina 850 mg. 
Indicado como adjuvante à dieta e ao 
exercício para melhorar o controle 
glicêmico em pacientes com diabetes 
mellitus tipo 2; COD BR397598 

NOVARTS 2.000,00 UN R$2,47 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 60.608,60 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 230.800,10 
  

 

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

Pregoeira 
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ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria Municipal de Educação 
 

1 
 

 

Oficio nº 002/2020 

Telêmaco Borba, 20 de janeiro de 2020. 

   

Comunicado 

 

 No final do ano de 2019 os Centros Municipais de Educação Infantil do 

Município de Telêmaco Borba apresentaram aos pais a possibilidade da 

implantação do Plano de Formação Continuada dos profissionais de Educação 

Infantil, o qual seria realizado no período da manhã das segundas feiras no ano 

de 2020. 

 A Secretaria Municipal de Educação reformulou o Plano de Formação 

Continuada e COMUNICA que o atendimento nos Centros Municipais de 

Educação Infantil acontecerá normalmente de segunda a sexta feira das 

07h30min. ás 17h30min.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 
 

Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 


