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

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

foi 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 
25/09/2017.

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração
AAM7333  279150H000015474  25/07/2017  55412
AAQ3838  279150H000015608  07/08/2017  55413
ABZ3049  279150H000015336  07/08/2017  54600
ACJ2486  279150H000015795  07/08/2017  54526
ACJ3093  279150H000015601  03/08/2017  54522
ACL0607  116100E007933852  31/07/2017  65300
ACO4800  279150H000015513  03/08/2017  76251
ACX2888  116100E007643394  30/07/2017  54521
ADV1331  279150H000015321  02/08/2017  54521
AFI4527  279150H000015248  31/07/2017  76331
AHI7451  116100E007641210  28/07/2017  56144
AHZ2387  116100E007641181  01/08/2017  65300
AIY0355  279150H000015794  07/08/2017  55417
AJE1799  279150H000015607  07/08/2017  55411
AJL5234  279150H000015790  28/07/2017  55412
AKH7990  279150H000015518  07/08/2017  55680
ALB1584  279150H000015244  31/07/2017  55411
ALD4745  116100E007933966  02/08/2017  70640
ALF3853  116100E007643391  30/07/2017  54600
ALL3466  279150H000015477  03/08/2017  57380
ALN6944  279150H000015515  07/08/2017  55680
ALX0316  279150H000015783  04/08/2017  55680
ANH1900  279150H000015330  04/08/2017  65300
ANL2179  279150H000015781  03/08/2017  54526
ANQ0951  279150H000015324  03/08/2017  76331
ANX9952  279150H000015787  04/08/2017  54526
AOD2025  116100E007933837  31/07/2017  65300
AOG6346  279150H000015482  07/08/2017  55412
AOO7572  279150H000015249  19/07/2017  55412
AOT3517  116100E007641367  26/07/2017  54600
APL2682  279150H000015782  04/08/2017  55417
APZ3689  279150H000015243  31/07/2017  55411
AQI4622  279150H000015606  07/08/2017  76251
AQP2096  279150H000015604  04/08/2017  54526
AQQ2687  279150H000015793  07/08/2017  54526
ARA1025  116100E007933968  02/08/2017  72340
ARX9138  279150H000015605  04/08/2017  65300
ASC2395  279150H000015523  31/07/2017  55412 
ASF2228  279150H000015519  07/08/2017  55680
ASI0642  116100E007643395  30/07/2017  55250
ASP9811  279150H000015778  02/08/2017  76331
AST1550  279150H000015789  27/07/2017  55412
ASX9976  279150H000015327  04/08/2017  76331
ATJ6205  279150H000015479  04/08/2017  54600
ATO5511  279150H000015245  01/08/2017  76251
ATR6171  116100E007933816  30/07/2017  54521
ATU2423  279150H000015322  02/08/2017  54521
ATV0344  116100E007933813  30/07/2017  54521
AUB1799  279150H000015337  31/07/2017  55412
AUB5838  279150H000015335  07/08/2017  76252
AUC5882  116100E007640154  25/07/2017  54600
AUN9902  279150H000015326  03/08/2017  76331
AUZ8758  279150H000015784  04/08/2017  55680
AVF5447  279150H000015329  04/08/2017  55411
AVO9653  279150H000015246  01/08/2017  55414
AVW0562  116100E007642290  31/07/2017  55250
AVY5560  116100E007933578  27/07/2017  72340
AVZ8232  116100E007933810  27/07/2017  72340
AWG0306  116100E007933812  30/07/2017  54950
AWK8619  279150H000015603  04/08/2017  55417
AWN3469  279150H000015332  04/08/2017  55090
AWV9560  279150H000015250  24/07/2017  55412
AWY0785  116100E007933588  30/07/2017  59670
AWY0785  116100E007933586  30/07/2017  60501
AXR9390  116100E007641368  26/07/2017  60501
AYB0164  116100E007933814  30/07/2017  54521
AYO5767  279150H000015333  07/08/2017  76252
AYP7157  279150H000015610  07/08/2017  55413
AYU4304  279150H000015334  07/08/2017  53800
AYW6853  279150H000015475  25/07/2017  55412
AYW6884  279150H000015777  02/08/2017  76331
AYY3130  279150H000015780  03/08/2017  76252
AYZ2797  116100E007643871  01/08/2017  54522
AZV4268  116100E007934002  02/08/2017  54600
BAA8517  279150H000015514  03/08/2017  57380

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º 080-2017
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017
Protocolo Nº 26794/2017
Data 25/07/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada CV MEDICAL EIRELI - ME
Objeto BOLSA E KIT DE PLACA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA
Valor R$ 172.840,00
Prazo de Execução 12 (doze) meses
Prazo de Vigência 12 (doze) meses
Dotação 2118-3339032030000000000

Contrato N.º 083-2017
Processo Licitatório INEXIGIBILIDADE Nº 033/2017
Protocolo Nº 33872/2017
Data 31/07/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROT INFANICA DR RAUL CAR-

NEIRO
Objeto CURSOS DE FORMAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ASSISTÊCNIA SOCIAL, DIREI-
TO, SEGURANÇA PÚBLICA E PESQUISADORES DA ÁREA 

Valor R$ 21.000,00
Prazo de Execução 04 (quatro) meses
Prazo de Vigência 06 (seis) meses
Dotação 753-12.001.10.301.1001.2118.3390.39

BAJ1859  116100E007933811  27/07/2017  72340
BAP1851  279150H000015328  04/08/2017  54600
BAS3014  116100E007643389  30/07/2017  54600
BBA0654  279150H000015331  04/08/2017  76331
BBF8248  279150H000015512  03/08/2017  55414 
BMS5360  279150H000015611  27/07/2017  55412
CRN5380  116100E007933815  30/07/2017  54521
DBX9131  116100E007933904  30/07/2017  54600
DBY2876  279150H000015481  28/07/2017  55412
DDP5706  279150H000015524  07/08/2017  65300
DMX2519  279150H000015609  07/08/2017  55413
DTU0066  279150H000015602  02/08/2017  65300
EJB8383  279150H000015521  28/07/2017  55412
EMQ3653  279150H000015520  07/08/2017  55680
EQA4362  116100E007933497  27/07/2017  72340
EUJ5139  279150H000015247  02/08/2017  65300
JJA0312  279150H000015796  31/07/2017  55412
KOF2004  279150H000015323  03/08/2017  51930
LSM1172  279150H000015786  04/08/2017  54526
MCN4889  279150H000015476  03/08/2017  54526
MDI8175  279150H000015779  01/08/2017  51930
MDI8175  279150H000015480  26/07/2017  55412
MFT2880  116100E007933580  30/07/2017  54522
MTM9742  279150H000015517  07/08/2017  55680
NEQ0030  279150H000015785  04/08/2017  76251
NTI2829  279150H000015791  07/08/2017  55417
ONS5136  279150H000015471  01/08/2017  55411
PWP3232  279150H000015788  27/07/2017  55412
QAF8318  279150H000015478  03/08/2017  54526

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

foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 28/09/2017, o qual será 
remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração

ATN7045  116100E007644777  24/06/2017  65300  R$ 195,23

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 07 a 08 de Agosto de 2017. 

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

DATA PLACAS

07.08 AMD4132, ANX8669, AYE3849, AYY7612, AVB0348, AVZ8232, FEY1907, 
LXK4582, ALU4789, AWF1384

08.08 AZC7458, AAY0582, DZF9635, BBM1767, DAE5478, AYZ3574, EIZ9794, 
ALE4434, BBB3090, ALP2309

Telêmaco Borba, 09 de Agosto de 2017.
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RETIFICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA- PARANÁ

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2017 

Objeto: Credenciamento de Instituições Financeiras para empréstimo consignado em 
folha de pagamento. Prazo de vigência do chamamento: até 31 de dezembro de 2020. Infor-
mações podem ser obtidas na Câmara Municipal de Telêmaco Borba – Secretaria de Adminis-
tração, à Alameda Oscar Hey, nº 99, Centro, Telêmaco Borba – Pr, fone (42)3272-1461,  fax 
(42)3272-0147,  site www.telemacoborba.pr.leg.br.

Telêmaco Borba, 07 de agosto de 2017.

Luis Fabiano de Matos
Presidente da Comissão Especial de Credenciamento

L E I  2 1 7 5

SÚMULA: “CRIA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR 
NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA. ”

“O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS RE-
PRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI”.

Art. 1º Cria o Programa de Fortalecimento da Polícia Civil e Militar no Município de Telê-
maco Borba.

Art. 2º O presente programa tem como objetivo a realização de despesas por conta de 
recursos livres do Município para fins de fortalecimento das ações da Policia Civil e Militar, 
através da compra de material de consumo, contratação de estudos e projetos técnicos de 
prevenção e combate a criminalidade, contratação de serviços de transporte para policiais 
vindos de outras localidades, manutenção de veículos, locação, conservação e manutenção 
de imóveis, e aquisição e manutenção de equipamentos.

Parágrafo único: As despesas constantes do caput do artigo são para atender as situa-
ções que possam causar prejuízo ao desempenho das atividades policiais e de segurança de 
pessoas ou valores, e despesas de pequeno vulto, sendo estas as que envolverem importân-
cia inferior a 10 UFM (Dez Unidades Fiscais do Município).

Art. 3º A Administração Municipal poderá realizar as referidas despesas obedecendo aos 
tramites legais e a lei de licitações, mediante a apresentação de plano de trabalho e plano de 
aplicação regulamentado através de Decreto Anual do Executivo Municipal, não havendo a 
transferência de valores.

Art. 4º Para as despesas de pequeno vulto aplica-se as disposições constantes da Lei 
1341 de 14 de maio de 2002, devendo a despesa ser realizada através de processo especifico 
pela Secretaria Geral do Gabinete, nas rubricas do respectivo projeto atividade.

Art. 5º A realização de despesas para estudos e projetos técnicos de prevenção e comba-
te a criminalidade, estão sujeitas as disposições da Lei 8666/1993.

Art. 6º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações orçamen-
tárias próprias consignadas no Orçamento do Município.

Art. 7º A abertura de crédito orçamentário para fins da execução da presente lei se sujei-
tará a apreciação e autorização legislativa.

Art. 8º. Fica autorizada a realização de convenio entre o Município de Telêmaco Borba e o 
Estado do Paraná, através da Secretaria de Segurança Pública a fim de realizar as ações do 
Programa de Fortalecimento das Polícias Civil e Militar no Município.

Art. 9º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 04 de agos-

to de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Cadastro nº 001/2017 – SMS/VS – Vigilância Sanitária Municipal

Assunto: Cadastro do estabelecimento para comercializar medicamentos de uso sistêmi-
co a base de Retinóides.

O secretário Municipal da saúde, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere e, 
de acordo com a Lei Federal 8080/90 art 9 inciso III e art 18 inciso XI.

Considerando ainda o estipulado pela Portaria 06 de 29 de janeiro de 1999 art 124, re-
solve:

Cadastrar o estabelecimento Raia Drogasil S/A, CNPJ nº04.625.019/0001-84 como esta-
belecimento autorizado a comercializar medicamentos à base de retinóides de uso sistêmico 
constantes na lista C2 da portaria 344 de 12 de maio de 1988.

Este cadastro passa a ser efetivo na data da sua publicação.

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, 25 de julho de 2017.

Edemilson Pukanski
Secretário Municipal de Saúde

D E C R E T O N.º 2 4 3 0 6, DE 07 DE AGOSTO DE 2017

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

R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR, os servidores abaixo relacionados:

 I – MARCOS RODRIGUES BISCAIA, matrícula nº 10.682, para o cargo do quadro de 
provimento em comissão, símbolo CC-04, denominado CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINIS-
TRAÇÃO FINANCEIRA, na Divisão de Administração Financeira, da Secretaria Municipal de 
Finanças, a partir de 01/08/2017. Permanecendo em consequência, afastado do cargo de pro-
vimento efetivo denominado de AGENTE ADMINISTRATIVO I/ADMINISTRATIVO CONTÁBIL 
FINANCEIRO, na Secretaria Municipal de Finanças.

II – EVERSON FERREIRA DE MELLO, matrícula nº 21.988, para o cargo do quadro de 
provimento em comissão, símbolo CC-07, denominado ASSISTENTE I, no Gabinete da Secre-

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REALINHAMENTO

Ata de Registro de Preços N°. 129/2016 – REALINHAMENTO DE PREÇOS
Pregão Presencial Nº.69/2016
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado CIRURGICA ONIX EIRELI - ME
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
Valor R$ 720,00
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 08/09/2017

EXTRATO CONTRATUAL

Termo Aditivo SEGUNDO
Contrato Nº 119/2015
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015
Protocolo Nº 24286/2015
Data 04/08/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada REINALDO ALVES DE SOUZA TIBAGI - ME
Prorrogação de execução e vigência 12 (doze) meses a partir de 14/08/2017
Valor R$ 335.649,60
Dotação 346-08.004.15.452.1503.2050.3390.90

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º 090-2017
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2017
Protocolo Nº 30038/2017
Data 31/07/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada INFRATECNICA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Objeto Fornecimento de artefatos de concreto pré-moldado, tipo pavimentos 

intertravados (pavers e lajotas sextavadas) para passeio público e 
calçada, meio-fio, blocos de vedação e tubulação para águas pluviais

Valor R$ 334.450,00
Prazo de Execução 12 (doze) meses
Prazo de Vigência 12 (doze) meses
Dotação 326-08.003.15.451.1502.2048.3390.30

332.08.003.15.451.1502.2048.3390.39

Contrato N.º 088-2017
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2017
Protocolo Nº 30038/2017
Data 31/07/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada C.S. VIDAL – T. BORBA
Objeto Fornecimento de artefatos de concreto pré-moldado, tipo pavimentos 

intertravados (pavers e lajotas sextavadas) para passeio público e 
calçada, meio-fio, blocos de vedação e tubulação para águas pluviais

Valor R$ 300.000,00
Prazo de Execução 12 (doze) meses
Prazo de Vigência 12 (doze) meses
Dotação 326-08.003.15.451.1502.2048.3390.30

332.08.003.15.451.1502.2048.3390.39

Contrato N.º 089-2017
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2017
Protocolo Nº 30038/2017
Data 31/07/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada BAKK ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME
Objeto Fornecimento de artefatos de concreto pré-moldado, tipo pavimentos 

intertravados (pavers e lajotas sextavadas) para passeio público e 
calçada, meio-fio, blocos de vedação e tubulação para águas pluviais

Valor R$ 420.000,00
Prazo de Execução 12 (doze) meses
Prazo de Vigência 12 (doze) meses
Dotação 326-08.003.15.451.1502.2048.3390.30

332.08.003.15.451.1502.2048.3390.39

taria Geral do Gabinete, a partir de 07/08/2017.   
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 07 de agos-

to de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município
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ESCALA EXTRA 06/2017
Carreata Movimento Familiar Cristão

Data Horário Saída 

12/08/2017 (Sábado) 08h30min ao término
Templo de Adoração

EQUIPE
Terezinha Verenka

Elaine Lima

VTR101

Responsável pelo evento: Junior Cesar Alves e Marcia C. Oliveira Alves
MISSÃO: Apoio na carreata, fechamento dos cruzamentos com mais fluxo de veículos, 

Fiscalizando, Orientando e Conscientizando os condutores de veículos e pedestres que 
transitam pelas vias.

Sidney Sergio Lourenção
Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito

D E C R E T O N.º 2 4 3 0 7, DE 09 DE AGOSTO DE 2017

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

R E S O L V E

Art. 1º TORNAR PÚBLICO, a relação dos candidatos no anexo, que faz parte integrante 
deste decreto, que não compareceram, desistiram ou não apresentaram documentação exi-
gida ou não cumpriram com as exigências do edital para assumir a vaga à qual foram convo-
cados, em concordância ao Edital de Convocação Nº 25/2017 do Concurso Público Municipal 
Nº 01/2015.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 09 de 

agosto de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 3 0 8, DE 09 DE AGOSTO DE 2017

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

 
R E S O L V E

Art. 1º TORNAR PÚBLICO, a relação dos candidatos no anexo, que faz parte integrante 
deste decreto, que não compareceram, desistiram ou não apresentaram documentação exi-
gida ou não cumpriram com as exigências do edital para assumir a vaga à qual foram convo-
cados, em concordância ao Edital de Convocação Nº 06/2017 do Concurso Público Municipal 
Nº 01/2016.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 09 de 

agosto de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO COMPARECERAM, DESISTIRAM OU NÃO APRESENTARAM
DOCUMENTAÇÃO COMPLETA OU NÃO CUMPRIRAM TODOS OS ITENS DO EDITAL PARA ASSUMIR 

O CARGO.

Edital de Convocação n.º 06/2017 - Concurso Público Municipal nº 01/2016.
N.º 

ORDEM
CASSIF. NOME CARGO AREA DE 

ATUAÇÃO
EDITAL 

Nº
CONC 
PUB Nº

MOTIVO

1 3º TATIANE ZAM-
BIANCO

TECNICO MUNICIPAL 
DE NÍVEL SUPE-

RIOR I

PSICOLOGIA 6 01/2016 NÃO COM-
PARECEU

2 5º AMANDA ACORDI TECNICO MUNICIPAL 
DE NÍVEL SUPE-

RIOR I

PSICOLOGIA 6 01/2016 NÃO COM-
PARECEU

3 1° EMANUELLY STHE-
FANNY LOPES

EDUCADOR SOCIAL - 
FEMININO

6 01/2016 NÃO COM-
PARECEU

RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO COMPARECERAM, DESISTIRAM OU NÃO APRESENTARAM
DOCUMENTAÇÃO COMPLETA OU NÃO CUMPRIRAM TODOS OS ITENS DO EDITAL PARA ASSUMIR 

O CARGO.

Edital de Convocação n.º 25/2017 - Concurso Público Municipal nº 01/2015.
N.º 

ORDEM
CASSIF. NOME CARGO ÁREA DE 

ATUAÇÃO
EDITAL 

Nº
CONC 
PUB Nº

MOTIVO

1 5º AMANDA BREDA TÉCNICO MUNICIPAL 
NÍVEL SUPERIOR I

FONOAUDIO-
LOGIA

25 01/2015 NÃO COMPA-
RECEU

2 13° PAMELA DE 
OLIVEIRA KOUT 

DE QUADRA

TÉCNICO MUNICIPAL 
NÍVEL SUPERIOR I

SERVIÇO 
SOCIAL

25 01/2015 NÃO COMPA-
RECEU

SECRETARIA MUNICIPAL Da SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

           
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O (A) Pregoeiro(a)   WELITON FRANCO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 27828  
b)        Pregão Presencial nº 97/2017  
c)        Data da adjudicação: 08/08/2017  
d)        Objeto: Aquisição de rolo compactador, vibroacabadora e trator agrícola  
 
 
EMPRESA: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 
 
 

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

1 Rolo compactador combinado 
(cilindro+pneus), nas seguintes 
especificações mínimas: 
Equipamento zero hora de 
funcionamento; 
Equipado com cabine fechada e com ar 
condicionado de fábrica; 
Massa operacional: 3.370 kg; 
Ano 2017 ou superior; 
Motor diesel; 
Motor com potencia de 45 cv; 
Massa modular frontal: 1.800 kg; 
Massa modular traseira: 1.400 kg; 
Largura compactação: 1.290 mm; 
Diâmetro do tambor: 790 mm; 
Carga estática linear dianteira: 13.0 
kg/cm; 
Amplitude nominal alta: 0.5 mm; 
Frequência de vibração em amplitude 
alta: 40 Hz; 
Frequência de vibração em amplitude 
baixa: 50 Hz; 
Força centrífuga baixa: 24.0 Kn; 
Força centrífuga alta: 31 Kn; 
Quilogramas /roda: 1.000 kg; 
Pneus traseiro: 4; 
Baixa emissão de poluentes; 
Tensão nominal: 12 volts. 

HAMM 1 UN R$329.000,00 

2 Vibroacabadora sobre rodas, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Com zero hora de funcionamento; 
Ano 2017 ou superior; 
Motor diesel; 
Motor potencia de 70 cv; 
Peso operacional da mesa: 6.250 kg; 
Peso trator + mesa: 7.300 kg; 
Produção 70 t/h; 
Largura padrão: 1740 mm; 
Capacidade do silo: 3,5 m³; 
Largura do transportador: 1.150 mm; 
Largura básica: 2.800 mm; 
Comprimento: 4.850 mm; 
Distancia entre-eixos: 1.930 mm; 
Transmissão hidráulica ou hidrostática; 
Freios segurança com atuação sobre a 
transmissão principal; 
Freio estacionamento tipo discos em 
banho de óleo; 
Freios de estacionamento e emergência 
acionados mecanicamente e liberados 
por sistema hidráulico, com dispositivo de 
acionamento em caso de falha do sistema 
hidráulico; 
Tanque combustível: capacidade para 70 
litros; 
Plataforma de comando: 

CIBER 1 UN R$568.000,00 
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Com toldo contra sol e chuva; 
Assento ergonômico; 
Instrumento de controle da funções vitais 
do equipamento durante o serviço; 
Velocidade de pavimentação: 25 
metros/minuto; 
Largura da pavimentação de 4,00 metros; 
Espessura da camada: 200 mm; 
Dotado de faróis dianteiros e faróis 
traseiros; 
Tensão nominal: 12 volts; 
Com buzina; 
Mesa termoaquecida com gerador 
próprio. 
Com bateria selada (sem manutenção). 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 897.000,00 
 
       

EMPRESA: TRATORNEW S.A. 
 
 

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

3 Trator agrícola de pneu, tração 4x4, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Zero hora; 
Motor com potencia de 100cv; 
Norma da potencia: SAE J1995; 
Rotação total 2.200 rpm; 
Reserva de torque: 30%; 
Nº de cilindros: 4; 
Aspiração turbo alimentado intercooler; 
Ano: 2017 ou superior; 
Modelo: 2017 ou superior; 
Interior da cabine com ar condicionado; 
Com horímetro; 
Banco do operador com cinto de 
segurança; 
Sistema de direção: hidrostática; 
Banco do operador ajustável com 
suspensão pneumática; 
Injeção de combustível: bomba injetora; 
Luzes dianteiras, 
Luzes traseiras; 
Espelhos retrovisores externos; 
Capacidade tanque combustível para 125 
litros; 
Embreagem multidisco cerametálico ou 
em banho de óleo; 
Embreagem com acionamento hidráulico; 
Transmissão sincronizada com  12 
marchas à frente e 4 marchas à ré; 
Eixo traseiro redução final tipo planetária 
ou epicíclica; 
Eixo traseiro bloqueio do diferencial com 
acionamento eletro-hidráulico; 
Eixo traseiro tipo flange; 
Eixo dianteiro com acionamento eletro-
hidráulico; 
Eixo dianteiro tracionado 4x4; 
Freio de serviço a disco em banho de 
óleo; 
Freio de estacionamento manual ou 
mecânico; 
Tomada de potencia eletro-hidráulico; 
Bateria de 100Ah; 
Pneu dianteiro nas medidas 14.9-28 R1; 
Pneu traseiro nas medidas 18.4-34 R1; 
Rotação nominal do TDP: 540 ou 
540E/1.000 rpm; 
Tipo de bomba hidráulica: engrenagens; 
Vazão da bomba hidráulica: 65 
litros/minuto; 
Pressão de trabalho: 190 BAR; 
Categoria do levante hidráulico: II; 
Força total do levante no engate: 3.000 
kgf; 
Tipo de controle do levante hidráulico: 

NEW HOLLAND 1 UN R$180.000,00 
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mecânico ou eletrônico; 
Vazão total na VCR: 60 litros/minutos; 
Peso total com lastro: 6.150 kg; 
Controle sistema de levante com 3 
pontos; 
Altura: 2.670 mm; 
Distancia entre-eixos: 2.400 a 2.630 mm. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 180.000,00 
 
       
 
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior.  
 
  

Telêmaco Borba, 8 de agosto de 2017  
 

WELITON FRANCO  
Pregoeiro 
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mecânico ou eletrônico; 
Vazão total na VCR: 60 litros/minutos; 
Peso total com lastro: 6.150 kg; 
Controle sistema de levante com 3 
pontos; 
Altura: 2.670 mm; 
Distancia entre-eixos: 2.400 a 2.630 mm. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 180.000,00 
 
       
 
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior.  
 
  

Telêmaco Borba, 8 de agosto de 2017  
 

WELITON FRANCO  
Pregoeiro 
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  PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

 
  Pregão Presencial N.º 94/2017

 
  PROTOCOLO Nº 33838/2017

   
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:
SANTOS E SANTOS SOM E LUZ LTDA ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

1 Serviço de Sonorização 
para uso no Desfile 
Cívico Conforme termo 
de referência.

 GLB 1,0000 R$6.300,00 R$6.300,00

TOTAL R$6.300,00

 

ITENS FRUSTRADOS
Nenhum Item Frustado

ITENS DESERTOS
Nenhum Item Deserto

V A L O R    T O T A L :    R$6.300,00

Telêmaco Borba, 8 de agosto de 2017.

Prefeito
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
O(A) Pregoeiro(a)   MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 30366  
b)        Pregão Presencial nº 92/2017  
c)        Data da adjudicação:  
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de adubo, substrato, hidrogel agrícola, mudas de 
flores, plantas e árvores frutíferas  
  

EMPRESA: PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME 
 
 

LOTE 2 
Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 

unitário 
1 Muda de Abacateiro: 

Nome científico: Persea americana. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 4,00 UN R$20,50 

2 Muda de Acerola: 
Nome científico: Malpighia punicifolia 
L.. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 4,00 UN R$19,35 

3 Muda de Ameixa Roxa: 
Nome científico: Prunus sp. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 4,00 UN R$19,35 

4 Muda de Caqui Fuiu: 
Nome científico: Diospyros kaki. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 5,00 UN R$23,50 

5 Muda de Limão Tahiti: 
Nome científico: Citrus aurantifolia 
Swing var. taiti 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 

 5,00 UN R$20,50 
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processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

6 Muda de Goiaba Vermelha: 
Nome científico: Psidium guajava. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 5,00 UN R$17,50 

7 Muda de Laranja Bahia: 
Nome científico: Citrus sinensis. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 50,00 UN R$20,50 

8 Muda de Laranja Sanguinea:  
Nome científico: Citrus sinensis. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 50,00 UN R$20,50 

9 Muda de Laranja Pera Selecta: 
Nome científico: Citrus sinensis. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 100,00 UN R$20,50 

10 Muda de Laranja Lima: 
Nome científico: Citrus sinensis. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 10,00 UN R$20,50 

11 Muda de Lichia: 
Nome científico: Litchi chinensis. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 5,00 UN R$32,00 

12 Muda de Maçã Eva: 
Nome Científico: Malus X domestica. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 

 10,00 UN R$21,50 
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processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

13 Muda de Pêssego Chimarrita: 
Nome Científico: Prunus persica. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 20,00 UN R$21,50 

14 Muda de Tangerina Ponkan: 
Nome Científico: Citrus reticulada 
Blanco. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 50,00 UN R$20,50 

15 Muda de Tangerina Montenegrina: 
Nome Científico: Citrus reticulada 
Blanco. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 30,00 UN R$20,50 

16 Muda de Mexerica Rio: 
Nome Científico: Citrus deliciosa 
Tenore. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 20,00 UN R$20,50 

17 Muda de Tangerina Dekopon: 
Nome Científico: Citrus unshiu x C. 
sinensis x C. reticulata. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 5,00 UN R$26,30 

18 Muda de Uva Niagara: 
Nome Científico: Vitis spp. 
Especificações: plantas enxertadas 
de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

 20,00 UN R$18,50 

19 Muda de Uva Itália: 
Nome Científico: Vitis spp. 
Especificações: plantas enxertadas 

 20,00 UN R$18,50 
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de 0,60 a 1,00 mt de altura, dispostas 
em embalagem plástica com torrão, 
sem incidência de ataque de insetos, 
sem incidência de mudas com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença, virose 
ou podridão. 

LOTE 3 
1 Muda de funcionárias Nome 

científico: gazânia mix gazoo – Cores 
variadasPlanta com10 a 15 cm de 
altura, dispostas em saquinhos 
plásticos (12x12) com torrão de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, e com botões florais em 
estágio de desenvolvimento, e botões 
formados saudáveis e próximos à 
abertura das flores, sem incidência 
de ataque de coleópteros ou pulgões, 
ou qualquer outro tipo de praga sem 
incidência de Muda  com processo de 
murchamento, mortas e com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão e 
devem estar dispostas e 
acondicionadas em caixas com no 
mínimo 15 Plantas por embalagem. 
As Plantas devem ser todas 
provenientes de classificação F1. 
Conforme Termo de Referência. 

 6.000,00 UN R$0,99 

2 Muda de Bela emília Nome científico: 
plumbago auriculata, azulPlanta 
com10 a 15 cm de altura, dispostas 
em saquinhos plásticos (12x12) com 
torrão de quatro a sete folhas bem 
dispostas e saudáveis, e com botões 
florais em estágio de 
desenvolvimento, e botões formados 
saudáveis e próximos à abertura das 
flores, sem incidência de ataque de 
coleópteros ou pulgões, ou qualquer 
outro tipo de praga sem incidência de 
Muda  com processo de 
murchamento, mortas e com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão e 
devem estar dispostas e 
acondicionadas em caixas com no 
mínimo 15 Plantas por embalagem. 
As Plantas devem ser todas 
provenientes de classificação F1. 
Conforme Termo de Referência. 

 1.000,00 UN R$4,79 

3 Muda de Bela emília Nome científico: 
plumbago auriculata, brancaPlanta 
com10 a 15 cm de altura, dispostas 
em saquinhos plásticos (12x12) com 
torrão de quatro a sete folhas bem 
dispostas e saudáveis, e com botões 
florais em estágio de 
desenvolvimento, e botões formados 
saudáveis e próximos à abertura das 
flores, sem incidência de ataque de 
coleópteros ou pulgões, ou qualquer 
outro tipo de praga sem incidência de 
Muda  com processo de 
murchamento, mortas e com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão e 
devem estar dispostas e 
acondicionadas em caixas com no 

 1.000,00 UN R$4,79 
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mínimo 15 Plantas por embalagem. 
As Plantas devem ser todas 
provenientes de classificação F1. 
Conforme Termo de Referência. 

4 Muda de Lantana cambará, branca 
Nome científico: lantana 
montevidensisPlanta com10 a 15 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos (12x12) com torrão de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, e com botões florais em 
estágio de desenvolvimento, e botões 
formados saudáveis e próximos à 
abertura das flores, sem incidência 
de ataque de coleópteros ou pulgões, 
ou qualquer outro tipo de praga sem 
incidência de Muda  com processo de 
murchamento, mortas e com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão e 
devem estar dispostas e 
acondicionadas em caixas com no 
mínimo 15 Plantas por embalagem. 
As Plantas devem ser todas 
provenientes de classificação F1. 
Conforme Termo de Referência. 

 2.000,00 UN R$1,40 

5 Muda de Lantana Nome científico: 
lantana rugulosaCores 
variadas.Planta com10 a 15 cm de 
altura, dispostas em saquinhos 
plásticos (12x12) com torrão de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, e com botões florais em 
estágio de desenvolvimento, e botões 
formados saudáveis e próximos à 
abertura das flores, sem incidência 
de ataque de coleópteros ou pulgões, 
ou qualquer outro tipo de praga sem 
incidência de Muda  com processo de 
murchamento, mortas e com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão e 
devem estar dispostas e 
acondicionadas em caixas com no 
mínimo 15 Plantas por embalagem. 
As Plantas devem ser todas 
provenientes de classificação F1. 
Conforme Termo de Referência. 

 2.000,00 UN R$1,10 

6 Muda de Agapanto azul -  Nome 
científico: Agapanthus 
africanusPlanta com10 a 15 cm de 
altura, dispostas em saquinhos 
plásticos (12x12) com torrão de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, e com botões florais em 
estágio de desenvolvimento, e botões 
formados saudáveis e próximos à 
abertura das flores, sem incidência 
de ataque de coleópteros ou pulgões, 
ou qualquer outro tipo de praga sem 
incidência de Muda  com processo de 
murchamento, mortas e com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão e 
devem estar dispostas e 
acondicionadas em caixas com no 
mínimo 15 Plantas por embalagem. 
As Plantas devem ser todas 
provenientes de classificação F1. 
Conforme Termo de Referência. 

 1.500,00 UN R$2,15 
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7 Muda de Margarida das Pedras 
Nome científico: Brachyscome 
multifidia 
Planta no mínimo 10 a 15 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão e no 
mínimo de quatro a sete folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

 500,00 UN R$0,99 

8 Muda de Lantana 
Nome científico: Lantana 
montevidensis (lantana pendente) 
Planta no mínimo 15 a 25 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão, e no 
mínimo de quatro a dez folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

 1.500,00 UN R$1,55 

9 Muda de Lantana (mini-lantana) 
(brancas e amarelas) 
Nome científico: Lantana spp  
Planta no mínimo 15 a 25 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão, e no 
mínimo de quatro a dez folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

 1.000,00 UN R$1,45 

10 Muda de Lantana pendente 
Nome científico: Lantana 
montevidensis (roxas ou amarelas) 
Planta no mínimo 15 a 25 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão, e no 
mínimo de quatro a dez folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

 1.500,00 UN R$1,97 

11 Muda de Lobélia azul 
Nome científico: Lobelia erinus 
Planta no mínimo 15 a 25 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão, e no 
mínimo de quatro a dez folhas bem 

 2.000,00 UN R$0,99 
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dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

12 Muda de Lobélia-vermelha 
Nome científico: Lobelia cardinalis 
Planta no mínimo 15 a 25 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão, e no 
mínimo de quatro a dez folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

 2.000,00 UN R$1,08 

13 Muda de Margarida 
Nome científico: Leucanthemum x 
superbun (shasta Daisy) 
Planta com aproximadamente 15 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 1.000,00 UN R$0,99 

14 Muda de Cinerária Marítima (cinerária 
branca) 
Nome científico: Senecio douglasii  
Planta com aproximadamente 15 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 1.000,00 UN R$0,99 

15 Muda de Agapanto rosa 
Nome científico: Agapanthus 
africanus 
Planta no mínimo 15 a 25 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão, e no 
mínimo de quatro a dez folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

 1.500,00 UN R$2,15 

16 Muda de Agapanto branco - Nome 
científico: Agapanthus africanus  

 1.500,00 UN R$1,98 
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com10 a 15 cm de altura, dispostas 
em saquinhos plásticos (12x12) com 
torrão de quatro a sete folhas bem 
dispostas e saudáveis, e com botões 
florais em estágio de 
desenvolvimento, e botões formados 
saudáveis e próximos à abertura das 
flores, sem incidência de ataque de 
coleópteros ou pulgões, ou qualquer 
outro tipo de praga sem incidência de 
Muda  com processo de 
murchamento, mortas e com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão e 
devem estar dispostas e 
acondicionadas em caixas com no 
mínimo 15 Plantas por embalagem. 
As Plantas devem ser todas 
provenientes de classificação F1. 
Conforme Termo de Referência. 

17 Muda de Ixora mini 
Nome científico: Ixora chinensis Lam. 
Sin. Ixora blanda Ker Gawl., Ixora 
crocata Lindl. 
Planta no mínimo 15 a 25 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão, e no 
mínimo de quatro a dez folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

 2.000,00 UN R$2,47 

18 Muda de Ixora branca 
Nome científico: Ixora finlaysoniana 
Planta no mínimo 15 a 25 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão, e no 
mínimo de quatro a dez folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

 2.000,00 UN R$2,47 

19 Muda de Dipladenia Mandevilla laxa 
Nome científico: Mandevilla 
suaveolens 
Planta no mínimo 15 a 25 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão, e no 
mínimo de quatro a dez folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

 1.000,00 UN R$5,96 

20 Muda de Ixora rosa  
Nome científico: Ixora undulata 

 2.000,00 UN R$2,47 
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Planta no mínimo 15 a 25 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão,  mínimo 
de quatro a dez folhas bem dispostas 
e saudáveis, com inserção de botões 
florais sem incidência de ataque de 
coleópteros, pulgões ou qualquer 
outro tipo de praga, sem incidência 
de Mudas com processo de 
murchamento, mortas ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

21 Muda de Zinia 
Nome científico: Zinnia elegans 
Planta no mínimo 15 a 25 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão, e no 
mínimo de quatro a dez folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

 1.000,00 UN R$0,99 

LOTE 4 
1 Muda de Ave do paraíso -  Nome 

científico: Strelitzia reginae com 30 
cm de altura, dispostas em torrão 
com medidas de 20 a 25 cm de 
diâmetro envolvido em sacos de 
estopa ou embalagens plásticas que 
facilita o apodrecimento do material, 
e liberação das raízes no solo 
induzindo ao pegamento das 
Mudas.Conforme Termo de 
Referência. 

 500,00 UN R$12,52 

2 Muda de Lírio da paz médio -  Nome 
científico: spathiphilum  com 30 a 40 
cm de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos (12x12) ou maior  com 
torrão de quatro a sete folhas bem 
dispostas e saudáveis, e com botões 
florais em estágio de 
desenvolvimento, e botões formados 
saudáveis e próximos à abertura das 
flores, sem incidência de ataque de 
coleópteros ou pulgões, ou qualquer 
outro tipo de praga sem incidência de 
Muda  com processo de 
murchamento, mortas e com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão e 
devem estar dispostas e 
acondicionadas em caixas com no 
mínimo 15 Plantas por embalagem. 
As Plantas devem ser todas 
provenientes de classificação F1. 
Conforme Termo de Referência. 

 500,00 UN R$8,65 

3 Muda de Dianela 
Nome científico: Dianella tasmanica 
variegata. 
Planta com no mínimo de 50 a 70 cm 
de altura, dispostas em embalagem 
plástica de 3 litros com torrão e no 
mínimo de quatro a sete folhas bem 
dispostas e saudáveis, sem 

 300,00 UN R$6,72 
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incidência de ataque de coleópteros e 
pulgões, ou qualquer outro tipo de 
praga, sem incidência de Mudas com 
processo de murchamento, mortas, 
ou com tombamento o que pode 
indicar sinais de doença ou podridão. 

4 Muda de Liríope 
Nome científico: Muscari variegata 
Planta com no mínimo 20 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica com torrão, e no mínimo de 
04 a 07 folhas com folhas bem 
dispostas e saudáveis, sem 
incidência de ataque de coleópteros e 
pulgões, ou qualquer outro tipo de 
praga, sem incidência de Mudas com 
processo de murchamento, mortas, 
ou com tombamento o que pode 
indicar sinais de doença ou podridão. 

 500,00 UN R$1,92 

5 Muda de Orquidea bambu rosa 
Nome científico: Arundina 
bambusifolia 
Planta dispostas em saquinhos 
plásticos de 5 litros, com torrão e no 
mínimo de quatro a sete folhas bem 
dispostas e saudáveis, sem 
incidência de ataque de coleópteros 
ou pulgões, ou qualquer outro tipo de 
praga, sem incidência de Mudas com 
processo de murchamento, mortas e 
com tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão. 

 500,00 UN R$8,65 

6 Muda de Margarida 
Nome científico: Leucanthemum 
banana cream 
Planta com aproximadamente 20 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 1.000,00 UN R$0,96 

7 Muda de Margarida 
Nome científico: Leucanthemum 
crazy daisy 
Planta com aproximadamente 20 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 1.000,00 UN R$0,96 

8 Muda de Margarida 
Nome científico: Leucanthemum 
brightside 
Planta com aproximadamente 30 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 

 1.000,00 UN R$1,14 
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incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

9 Muda de Margarida 
Nome científico: Leucanthemum 
goldfinch 
Planta com aproximadamente 30 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 1.000,00 UN R$1,24 

10 Muda de Margarida 
Nome científico: Leucanthemum 
Victoria secret 
Planta com aproximadamente 20 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 1.000,00 UN R$1,14 

11 Muda de trapoeraba roxa 
Nome científico: Tradescantia pallida 
purpurea 
Planta com aproximadamente 20 cm 
de altura, dispostas em embalagem 
plástica com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
sinais de doença ou podridão. 

 5.000,00 UN R$0,66 

12 Muda de Alamanda roxa 
Nome científico: Allamanda blanchetii 
A. DC 
Planta dispostas em saquinhos 
plásticos (12x12) ou embalagem 
plástica com 15 plantas por 
embalagem, com torrão e no mínimo 
de quatro a sete folhas bem 
dispostas e saudáveis, sem 
incidência de ataque de coleópteros 
ou pulgões, ou qualquer outro tipo de 
praga, sem incidência de Mudas com 
processo de murchamento, mortas e 
com tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão. 

 500,00 UN R$1,91 

13 Muda de Alamanda vinho 
Nome científico: Allamanda 
Cathartica 
Planta dispostas em saquinhos 
plásticos (12x12) ou embalagem 
plástica com 15 plantas por 
embalagem, com torrão e no mínimo 
de quatro a sete folhas bem 
dispostas e saudáveis, sem 
incidência de ataque de coleópteros 

 500,00 UN R$1,91 
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ou pulgões, ou qualquer outro tipo de 
praga, sem incidência de Mudas com 
processo de murchamento, mortas e 
com tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão. 

14 Muda de Orquídea bambu branca  - 
Nome científico: Arundina alba 
Planta dispostas em saquinhos 
plásticos  de 5 litros, com torrão e no 
mínimo de quatro a sete folhas bem 
dispostas e saudáveis, sem 
incidência de ataque de coleópteros 
ou pulgões, ou qualquer outro tipo de 
praga, sem incidência de Mudas com 
processo de murchamento, mortas e 
com tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão. 

 500,00 UN R$9,64 

15 Muda de Dipladenia  
Nome científico: Mandevilla 
splendens 
Planta no mínimo 30 a 40cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica vaso 5 litros com torrão, e no 
mínimo de quatro a dez folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

 500,00 UN R$4,78 

16 Muda de Vinca  
Nome científico: Catharanthus roseus 
Planta no mínimo 20 a 25 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão, e no 
mínimo de quatro a dez folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 

 1.500,00 UN R$1,09 

17 Muda de Vinca 
Nome científico: Vinca Victory Blue 
Planta no mínimo 20 a 25 cm de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica (12x12), com torrão, e no 
mínimo de quatro a dez folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão.  Planta 
de classificação F1. 
 

 1.500,00 UN R$1,09 

LOTE 5 
1 Muda de Hemerocállis 

Nome científico: Schaffhausen 
Planta com aproximadamente 15 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 

 2.000,00 UN R$1,95 
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quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

2 Muda de Hemerocállis 
Nome científico: Rubem Alves 
Planta com aproximadamente 15 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 2.000,00 UN R$2,42 

3 Muda de Hemerocállis 
Nome científico: Hemerocallis "Daring 
Deception" 
Planta com aproximadamente 30 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 2.000,00 UN R$2,42 

4 Muda de Hemerocállis 
Nome científico: Hemerocallis"Sense" 
Planta com aproximadamente 30 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 2.000,00 UN R$2,42 

5 Muda de Hemerocállis 
Nome científico 
Hemerocallis"Lavander Blue" 
Planta com aproximadamente 30 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 2.000,00 UN R$2,42 

6 Muda de Hemerocállis 
Nome científico: 
Hemerocallis"Intense Orange Gold" 
Planta com aproximadamente 30 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 

 2.000,00 UN R$2,42 
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de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

7 Muda de Hemerocállis 
Nome científico: Hemerocallis"Ruby 
Spice" 
Planta com aproximadamente 30 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 2.000,00 UN R$2,42 

8 Muda de Hemerocállis 
Nome científico: Hemerocallis"Stella 
de Oro" 
Planta com aproximadamente 30 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 2.000,00 UN R$2,42 

9 Muda de Hemerocállis 
Nome científico: Hemerocallis"Lusty 
Lealand" 
Planta com aproximadamente 30 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 2.000,00 UN R$2,42 

10 Muda de Hemerocállis 
Nome científico: Hemerocallis 
Barbara, Advanced Party (reblooming 
Daylily) 
Planta com aproximadamente 15 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 2.000,00 UN R$2,42 

11 Muda de Hemerocállis 
Nome científico: Hemerocallis 
American Revolution 
Planta com aproximadamente 30 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 

 2.000,00 UN R$2,42 
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saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

12 Muda de Hemerocállis 
Nome científico: Advanced Party 
(reblooming Daylily) 
Planta com aproximadamente 30 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 2.000,00 UN R$2,42 

13 Muda de Hemerocállis 
Nome científico: Catherine Woodbury 
Daylily) 
Planta com aproximadamente 30 cm 
de altura, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e no mínimo de 
quatro a sete folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros ou pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 2.000,00 UN R$2,42 

LOTE 6 
1 Muda de Pata de vaca - Nome 

científico: Bauhinia forficata. 
Planta com no mínimo 1,50 m de 
altura, caule com diâmetro igual ou 
superior a 1,5 cm, dispostas em 
embalagem plástica com torrão, sem 
incidência de ataque de coleópteros, 
pulgões ou qualquer outro tipo de 
praga, sem incidência de muda com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 250,00 UN R$36,36 

2 Muda de Sibipiruna - Nome científico: 
Caesalpinia peltophoroides. 
Planta com no mínimo 1,50 mts de 
altura,caule com diâmetro igual ou 
superior a 1,5 cm, dispostas em 
embalagem plástica com torrão, sem 
incidência de ataque de coleópteros 
ou pulgões, ou qualquer outro tipo de 
praga, sem incidência de muda com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 150,00 UN R$30,38 

3 Muda de Quaresmeira Roxa - Nome 
científico: Tibouchina granulosa. 
Planta com no mínimo 1,50 mts de 
altura, caule com diâmetro igual ou 
superior a 1,5 cm, dispostas em 
embalagem plástica com torrão, sem 
incidência de ataque de coleópteros 
ou pulgões, ou qualquer outro tipo de 
praga, sem incidência de muda com 
processo de murchamento, mortas ou 

 250,00 UN R$41,34 
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com qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

4 Muda de Quaresmeira Rosa - Nome 
científico: Tibouchina granulosa. 
Planta com no mínimo 1,50 mts de 
altura,caule com diâmetro igual ou 
superior a 1,5 cm, dispostas em 
embalagem plástica com torrão, sem 
incidência de ataque de coleópteros 
ou pulgões, ou qualquer outro tipo de 
praga, sem incidência de muda com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 250,00 UN R$41,34 

5 Muda de  Palmeira Cica -  Nome 
científico: cica revoluta com 50 cm de 
altura, abertura de copa com 
aproximadamente 0,30 a 0,45 cm  
dispostas em torrão com medidas de 
30 a 40 cm de diâmetro envolvido em 
sacos de estopa, que facilita o 
apodrecimento do material, e 
liberação das raízes no solo 
induzindo ao pegamento das 
Mudas.Conforme Termo de 
Referência. 

 100,00 UN R$65,75 

6 Muda de Extremosa / Resedá - Nome 
científico: Lagerstroemia indica. 
Planta com no mínimo 1,50 mts de 
altura,caule com diâmetro igual ou 
superior a 1,5 cm, dispostas em 
saquinhos plásticos com torrão, sem 
incidência de ataque de coleópteros 
ou pulgões, ou qualquer outro tipo de 
praga, sem incidência de muda com 
processo de murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 200,00 UN R$32,87 

7 Muda de Aroeira salsa - Nome 
científico: Schinus molle. 
Planta com 1,50 m  de altura com 
caule de diâmetro igual ou superior a 
1,5 cm, dispostas em saquinhos 
plásticos com torrão e com tutor de 
madeira ou bambu, sem incidência 
de ataque de coleópteros ou pulgões, 
ou qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de muda com processo de 
murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 200,00 UN R$35,36 

8 Muda de Mini-flamboyant 
Nome científico: Caesalpinia 
pulcherrima 
Planta com aproximadamente 1,50 m 
de altura, com tutor de madeira 
dispostas em vasos plásticos com 
torrão dispostas e saudáveis,caule 
com aproximadamente de 2 cm de 
diâmetro, ereta, com inserções de 
botões florais ( no mínimo 03 a 05)  
sem incidência de ataque de 
coleópteros, pulgões ou qualquer 
outro tipo de praga, sem incidência 
de Mudas com processo de 
murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 500,00 UN R$22,91 

9 Muda de Dracena tricolor 
Nome científico: Dracaena marginata 

 100,00 UN R$30,38 
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Tricolor 
Planta com no mínimo de 1,00 a 1,50 
m de altura, dispostas em 
embalagem plástica de 3 litros com 
torrão com folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão. 

10 Muda de Dracena arbórea: 
Nome científico: Cordyline australis 
Planta com no mínimo de 1,00 a 1,50 
m de altura, dispostas em 
embalagem plástica de 3 litros com 
torrão com folhas bem dispostas e 
saudáveis, sem incidência de ataque 
de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão. 

 100,00 UN R$89,66 

LOTE 7 
1 Muda de Cassia de Java - Nome 

científico: Cassia javanica. 
Planta com 1,80 mts de altura, caule 
com diâmetro igual ou superior a 1,5 
cm,dispostas em saquinhos plásticos 
com torrão e com tutor de madeira ou 
bambu, sem incidência de ataque de 
coleópteros ou pulgões, ou qualquer 
outro tipo de praga, sem incidência 
de muda com processo de 
murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 100,00 UN R$27,71 

2 Muda de Palmeira triangular -  Nome 
científico: Dipsis decaryPlanta  com 
2,00 m de altura, dispostas em torrão 
com medidas de 30 a 40 cm de 
diâmetro envolvido em sacos de 
estopa, que facilita o apodrecimento 
do material, e liberação das raízes no 
solo induzindo ao pegamento das 
Mudas.Conforme Termo de 
Referência. 

 50,00 UN R$60,36 

3 Muda de Palmeira imperial Nome 
científico: dypsis lutescensPlanta com 
1,50 a 2,00 m de altura, dispostas em 
torrão com medidas de 30 a 40 cm de 
diâmetro envolvido em sacos de 
estopa, que facilita o apodrecimento 
do material, e liberação das raízes no 
solo induzindo ao pegamento das 
Mudas.Conforme Termo de 
Referência. 

 200,00 UN R$67,29 

4 Muda de Cássia (chuva de ouro) 
Nome científico: Cassia fistula 
Planta com aproximadamente 1,80m 
de altura,com tutor de madeira  
dispostas em vasos plásticos com 
torrão dispostas e saudáveis,caule 
com aproximadamente de 2 cm de 
diâmetro, ereta, com inserções de 
botões florais ( no mínimo 03 a 05)  
sem incidência de ataque de 
coleópteros ou pulgões, ou qualquer 

 150,00 UN R$32,65 
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outro tipo de praga, sem incidência 
de Mudas com processo de 
murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

5 Muda de Árvore de  Flamboyant 
Mirim - Nome científico: Caesalpinea 
Pulcherrima 
Planta com no mínimo 3,0 m de 
altura, caule com diâmetro igual ou 
superior a 4 cm,dispostas em sacos 
plásticos com torrão, sem incidência 
de ataque de coleópteros , pulgões  
ou qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de muda com processo de 
murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 25,00 UN R$282,01 

6 Muda de Árvore de Quaresmeira 
Rosa  - Nome científico: Tibouchina 
Granulosa 
Planta com no mínimo 3,0 m de 
altura,caule com diâmetro igual ou 
superior a 4 cm, dispostas em sacos 
plásticos com torrão, sem incidência 
de ataque de coleópteros , pulgões  
ou qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de muda com processo de 
murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 25,00 UN R$277,06 

7 Muda de Árvore de Quaresmeira 
Roxa  - Nome científico: Tibouchina 
Granulosa 
Planta com no mínimo 3,0 m de 
altura, caule com diâmetro igual ou 
superior a 4 cm,dispostas em sacos 
plásticos com torrão, sem incidência 
de ataque de coleópteros , pulgões  
ou qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de muda com processo de 
murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 25,00 UN R$277,06 

8 Muda de Árvore Ipê Mirim  - Nome 
cientifíco: Tecoma Stams 
Planta com no mínimo 3,0 m de 
altura,caule com diâmetro igual ou 
superior a 4 cm, dispostas em sacos 
plásticos com torrão, sem incidência 
de ataque de coleópteros , pulgões  
ou qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de muda com processo de 
murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 25,00 UN R$272,11 

9 Muda de Árvore  de  Extremosa / 
Resedá - Nome científico: 
Lagerstroemia indica 
Planta com no mínimo 3,0 m de 
altura, caule com diâmetro igual ou 
superior a 4 cm,dispostas em sacos 
plásticos com torrão, sem incidência 
de ataque de coleópteros , pulgões  
ou qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de muda com processo de 
murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou 
podridão. 

 25,00 UN R$286,96 

10 Muda de Pata de Vaca  - Nome  25,00 UN R$279,04 
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científico: Cassia Bauhinea 
Planta com no mínimo 3,0 m de 
altura, caule com diâmetro igual ou 
superior a 4 cm,dispostas em sacos 
plásticos com torrão, sem incidência 
de ataque de coleópteros , pulgões  
ou qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de muda com processo de 
murchamento, mortas ou com 
qualquer sinal de doença ou podridão 

LOTE 8 
1 Muda de Thunbérgia 

Nome científico: Thunbérgia 
grandiflora 
Planta no mínimo 0,50 a 1,00 mts de 
altura, dispostas em embalagem 
plástica com torrão, com folhas bem 
dispostas e saudáveis, com inserção 
de botões florais sem incidência de 
ataque de coleópteros e pulgões, ou 
qualquer outro tipo de praga, sem 
incidência de Mudas com processo 
de murchamento, mortas, ou com 
tombamento o que pode indicar 
sinais de doença ou podridão. 

 3.000,00 UN R$15,79 

2 Muda de Palmeira Fenix  
Nome cientifico: Phoenix roebelenii - 
com as seguintes especificações 
mínimas: plantas com no mínimo 
1,50 m de altura, dispostas em vaso 
preto . 

 100,00 UN R$44,41 

3 Muda de Palmeira Fenix 
Nome cientifico: Phoenix roebelenii - 
com as seguintes especificações 
mínimas: plantas com no mínimo 
2,00m de altura, dispostas em vaso 
preto 

 100,00 UN R$71,05 

4 Muda de Palmeira Fenix 
Nome cientifico: Phoenix roebelenii - 
com as seguintes especificações 
mínimas: plantas com no mínimo 
2,50m de altura, dispostas em vaso 
preto. 

 100,00 UN R$160,86 

LOTE 9 
1 Muda de Thunbérgia alata 

Nome científico: Thunbergia alata 
Planta no mínimo com 0,50 a 1,00 
metro de altura, dispostas em 
embalagem plástica com torrão, com 
folhas bem dispostas e saudáveis, 
com inserção de botões florais sem 
incidência de ataque de coleópteros e 
pulgões, ou qualquer outro tipo de 
praga, sem incidência de Mudas com 
processo de murchamento, mortas, 
ou com tombamento o que pode 
indicar sinais de doença ou podridão. 

 3.000,00 UN R$18,33 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 448.575,80 
 

 

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

 
 

Telêmaco Borba, 08 de agosto de 2017   
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MATILDE MARIA BITTENCOURT  
Pregoeira   
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  PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

 
  Pregão Presencial N.º 96/2017

 
  PROTOCOLO Nº 34648/2017

   
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:
BOBIG CONTATTO - EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

4 Detergente ácido 
(Intercap) nas seguintes 
especificações mínimas: 
Detergente automotivo 
concentrado;Composição: 
mistura de ácidos 
orgânicos e inorgânicos e 
tensoativos 
aniônicos;Diluição 
1:30;Para uso em  
limpeza de chassi, 
motores, equipamentos, 
rodas, máquinas, 
etc.;Produto 
acondicionado em tambor 
ou bombona com 
capacidade para 200 
litros.

IMBAQUIMICA UN 5,0000 R$400,00 R$2.000,00

6 Fluido para freio DOT 4 
Composta por mistura de 
glicóis; Ponto de ebulição 
acima do 230º; Conforme 
NBR 9292 tipo 4, SAEJ 
1703 e FMVSS nº 
116.Acondicionado em 
frasco de 500ml.

VARGA FR 150,0000 R$13,70 R$2.055,00

7 Fluido para freio DOT 3 
Ponto de Ebulição típico 
de 205 ºC; Conforme 
NBR 9292:2011 TIPO 3, 
SAE J 1703:2008 e 
FMVSS 
116.Acondicionado em 
frasco de 500ml.

VARGA FR 150,0000 R$12,38 R$1.857,00

9 Graxa lubrificante nas 
seguintes especificações 
mínimas: Aplicações em 
mancais lisos, 
rolamentos, 
acoplamentos flexíveis, 
etc;Lubrificante mineral a 
base de sabão de 
lítio;Para proteção de 
superfícies e peças 
metálicas contra oxidação 
e ferrugem.Embalagem 
de 1 kg.

LUBRAX UN 100,0000 R$15,99 R$1.599,00

14 Óleo desengripante com 
as seguintes 
especificações mínimas: 
Com formulação para uso 
automotivo e 
residencial;Função: 
desengripar e 

MUNDIAL UN 100,0000 R$12,32 R$1.232,00



Telêmaco Borba, 9 de agosto de 201728
Edição 1055

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Fornecedor:
BOBIG CONTATTO - EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

lubrificar;Produto não 
condutor de 
eletricidade;Ação rápida 
de penetração;Produto 
acondicionado em tubo 
metálico pressurizado 
spray.Conteúdo líquido 
de 300 ml.

18 Óleo lubrificante p/
transmissão nas 
seguintes especificações 
mínimas: Grau SAE W50 
CTTO -4;Deverá atender 
as especificações 
Caterpillar TO-4, Allison 
C-4, ZF TE-ML 03 e 
Komatsu;Aditivos: 
abaixador do ponto de 
fluidez, agentes de 
extrema pressão, 
antioxidante, 
anticorrosivo, 
antidesgaste, 
antiespumante e 
antiferrugem;Embalagem 
lacrada contendo em sua 
parte externa a 
identificação do 
fabricante do produto, 
dados do produto, prazo 
de validade.Produto com 
registro na 
ANP.Embalagem tambor 
metálico de 200 litros.

LUBRAX UN 12,0000 R$2.458,00 R$29.496,00

19 Querosene comum nas 
seguintes especificações 
mínimas: Composição: 
100% destilado de 
petróleo;Sem benzeno ou 
álcool;Querosene não 
recondicionado;Produto 
com validade mínima de 
06 meses a contar da 
data da entrega. Uso em 
limpeza geral.A 
embalagem deverá estar 
lacrada e conter em sua 
parte externa a 
identificação do 
fabricante do produto, 
dados de identificação do 
produto e o prazo de 
validade do 
produto.Embalagem com 
200 litros.

AGRICOPEL EMB 2,0000 R$1.347,00 R$2.694,00

20 Retalho de malha 
costurado (Pastelão) 
Sobrepostos;100% 
algodão;Malha de 
algodão sobrepostas e 
costuradas;Nas 
dimensões de 20 x 20 
cm;Utilizado para limpeza 
em geral.

Hidrauflex KG 400,0000 R$3,70 R$1.480,00

24 Válvula para câmara nas 
seguintes especificações 
mínimas: Comprimento 
de 35mm;Para furos de 
11,3mm;Para uso câmara 
de ar de automóvel.

Jsasso UN 100,0000 R$1,16 R$116,00

H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

2 Cola vulcanizante com as VIPAL LT 12,0000 R$27,95 R$335,40
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Fornecedor:
H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

seguintes especificações 
mínimas: Cola para 
remendo em câmara de 
ar;Adesivo a base de 
solvente alifático, 
naftênico, borracha 
natural;Embalagem em 
lata de 680 gramas.

3 Cimento vulcanizante nas 
seguintes especificações 
mínimas: Composição: 
adesivo a base de 
solventes alifáticos, 
naflênicos e cetona, 
resinas, aceleradores de 
vulcanização e borracha 
natural;Para uso na 
fixação de remendos a 
frio sobre câmaras e 
manchões a frio sobre os 
internos de 
pneu.Embalagem: lata 
com 160 gramas.

VIPAL LT 12,0000 R$23,89 R$286,68

5 Desengraxante 
concentrado líquido nas 
seguintes especificações 
mínimas Com base 
alcalina;Detergente tipo 
Solupan, similar ou 
superior;Composição: 
sulfônico, tensoativos, 
aditivos e 
corantes;Diluição 
1:10;Não contém 
perfume;Bombona  com 
200 litros.Para uso em  
limpeza de chassi, 
motores, equipamentos, 
pisos com graxa, 
etc.Produto 
acondicionado em tambor 
ou bombona com 
capacidade para 200 
litros.

AGRICOPEL UN 5,0000 R$395,00 R$1.975,00

8 Graxa com 5% 
molibdênio Graxa de lítio 
do tipo múltiplas 
aplicações;Contendo 
bissulfeto de molibdênio; 
Com inibidores de 
oxidação e corrosão; Boa 
resistência a lavagem por 
água e estabilidade ao 
cisalhamento; Eficiência 
na lubrificação de 
componentes submetidos 
a movimentos pequenos, 
intermitentes e oscilantes; 
Grau NLGI 2, -30° a 50° 
C (-22° a 122° 
F).Embalagem com 
conteúdo líquido de 20kg.

LUBRAX EMB 12,0000 R$589,00 R$7.068,00

11 Grafite em pó nas 
seguintes especificações 
mínimas: Para 
lubrificação;Aplicação 
redutor atrito/lubrificação 
em geral;Com alto poder 
de penetração;Resistente 
à altas temperaturas;Para 
uso em 
borracharia.Embalagem 
com 1 kg.

VONDER EMB 10,0000 R$14,50 R$145,00

12 Óleo dois tempos nas LUBRAX UN 500,0000 R$5,48 R$2.740,00
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Fornecedor:
H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

seguintes especificações 
mínimas: Uso na 
lubrificação de motores 
de 2 tempos a gasolina, 
com sistema automático 
de lubrificação ou de 
mistura do óleo com o 
combustível;Densidade a 
20/4  graus Celsius não 
inferior a 
0,880;Viscosidade 
cinemática a 100  graus 
Celsius (cst) não inferior 
a 12,30;Para ser usado 
na proporção de 1:50, 
com períodos de 
descarbonização de 600h 
de operação; Utilizado 
para limpeza das partes 
internas do motor, 
proteção contra ferrugem, 
corrosão e contra a pré-
ignição;Com tampa que 
permita a abertura e 
fechamento de forma 
completa evitando o 
ressecamento do 
produto.Embalagem de 
500ml.

17 Óleo lubrificante p/
transmissão nas 
seguintes especificações 
mínimas: Grau SAE 
85w140;Classificação API 
GL-5 e MIL-
L-2105D;Aditivos: 
abaixador do ponto de 
fluidez, agentes de 
extrema pressão, 
antioxidante, 
anticorrosivo, 
antidesgaste, 
antiespumante e 
antiferrugem;Embalagem 
lacrada contendo em sua 
parte externa a 
identificação do 
fabricante do produto, 
dados do produto, prazo 
de validade.Produto com 
registro na 
ANP.Embalagem tambor 
metálico de 200 litros.

LUBRAX TAMB 12,0000 R$2.002,00 R$24.024,00

21 Talco industrial nas 
seguintes especificações 
mínimas: De cor branca 
ou levemente 
acinzentado;Pó extra 
fino;Microcristalino;Inodoro 
e insípido;Inatacável 
pelos ácidos;Produto com 
embalagem de 1 kg.Na 
embalagem deve constar 
o nome e registro do 
responsável químico, 
data de fabricação e data 
de validade.

J.JUNIOR UN 12,0000 R$4,35 R$52,20

22 Válvula agulha para 
automóveis nas seguintes 
especificações mínimas: 
Para pneu sem 
câmara;Confeccionada 
com base de 
borracha;Com pino 
interno em metal;Com 

J.JUNIOR UN 100,0000 R$0,52 R$52,00
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Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

núcleo de válvula 
universal;Dimensões 
(CxD) 35 x 11,7 mm.

23 Válvula nas seguintes 
especificações mínimas: 
Para pneu sem 
câmara;Para caminhão 
ou ônibus;Aplicação em 
rodas 
raiadas;Comprimento 
152mm;Ângulo 26°;Para 
rodas com furo de 
15,9mm.

J.JUNIOR UN 100,0000 R$5,70 R$570,00

25 Vaselina sólida nas 
seguintes especificações 
mínimas: Para uso 
industrial;Incolor;Composição: 
parafina e 
óleo;Acondicionada em 
galão de 3 kg.

J.JUNIOR GL 10,0000 R$34,90 R$349,00

26 Vulcanizador nas 
seguintes especificações 
mínimas: Para uso em 
consertos de câmaras e 
válvulas de automóveis e 
caminhões;Com controle 
automático de 
temperatura;Controle ou 
lâmpada piloto de 
temperatura;Com guia de 
bicos 
removíveis;Conjunto de 
aquecimento com placa 
térmica;Guia de bico feito 
alumínio sob 
pressão;Resistência 
400W;Resistência elétrica 
tubular blindada 
confeccionada em aço 
inoxidável;Termostato 
bimetálico com alta 
sensibilidade;Voltagem: 
110/127V ou bivolt.

EMEB UN 1,0000 R$499,00 R$499,00

DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

10 Graxa nas seguintes 
especificações mínimas: 
À base de sabão de 
lítio;Grau NLGI-2;Ponto 
de gota 200ºC;Textura 
lisa;Com aspecto 
semisólido;Faixa de 
temperatura de trabalho 
de 10ºC a 
150ºC;Embalagem 
lacrada contendo em sua 
parte externa a 
identificação do 
fabricante do produto, 
dados do produto, prazo 
de validade.Embalagem 
tambor metálico de 170 
kg.

LUBRIMOTORS TAMB 10,0000 R$1.900,00 R$19.000,00

16 Óleo lubrificante p/
transmissão nas 
seguintes especificações 
mínimas: Grau SAE 
80w90;Classificação API 
GL-5 e MIL-
L-2105D;Aditivos: 
abaixador do ponto de 
fluidez, agentes de 
extrema pressão, 

LUBRAX TAMB 8,0000 R$2.719,00 R$21.752,00
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Fornecedor:
DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI-ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

antioxidante, 
anticorrosivo, 
antidesgaste, 
antiespumante e 
antiferrugem;Embalagem 
lacrada contendo em sua 
parte externa a 
identificação do 
fabricante do produto, 
dados do produto, prazo 
de validade.Produto com 
registro na 
ANP.Embalagem tambor 
metálico de 200 litros.

LUPARCO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTDA
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

1 Óleo lubrificante para 
motores diesel nas 
seguintes especificações 
mín Grau SAE 
15w40;Classificação  
ECF-2, API CI 4 
SL;Multiviscoso;Aditivos: 
antidesgaste, 
antiespumante, 
antioxidante, 
antiferrugem;Detergente 
dispersante;Abaixador do 
ponto de 
fluidez;Melhorador do 
índice de 
viscosidade.Embalagem 
lacrada contendo em sua 
parte externa a 
identificação do 
fabricante do produto, 
dados do produto, prazo 
de validade.Produto com 
registro na 
ANP.Embalagem tambor 
metálico de 200 litros.

PETROBRAS TAMB 60,0000 R$1.557,00 R$93.420,00

A K MEDINA DE CARVALHO ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

13 Óleo lubrificante nas 
seguintes especificações 
mínimas: Óleo 
automotivo para 
motor;Viscosidade SAE 
5W30;100% 
Sintético;Produto com 
registro e empresa 
autorizada pela 
ANP.Embalagem de  1 
litro.

VR LUB L 600,0000 R$15,50 R$9.300,00

15 Óleo lubrificante para 
sistema hidráulico Nas 
seguintes especificações 
mínimas:grau iso vg 68; 
com aditivos 
antidesgaste, 
antiespumante,antiferrugem, 
antioxidante, 
anticorrosivo.Embalagem 
lacrada contendo em sua 
parte externa a 
identificação do 
fabricante do produto, 
dados do produto, prazo 
de validade.Produto com 
registro na 
ANP.Embalagem tambor 
metálico de 200 litros.

VR LUB TAMB 30,0000 R$880,00 R$26.400,00

TOTAL R$250.497,28
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ITENS FRUSTRADOS
Nenhum Item Frustado

ITENS DESERTOS
Nenhum Item Deserto

V A L O R    T O T A L :    R$250.497,28

Telêmaco Borba, 7 de agosto de 2017.

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 

ITENS FRUSTRADOS
Nenhum Item Frustado

ITENS DESERTOS
Nenhum Item Deserto

V A L O R    T O T A L :    R$250.497,28

Telêmaco Borba, 7 de agosto de 2017.

Prefeito
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