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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Leis Municipais nº 1051 de 23/12/95 e nº 1081 de 25/07/96 e nº 1422 de18/12/03 e nº 1805 de 22/12/2010

Endereço: Av. Samuel Klabin, 725 – CEP 84.261-050 Telefones: (42) 3904-1662/3904-1499/3904-1686

RESOLUÇÃO Nº 11/2017

SÚMULA: Aprovar a prestação de contas da Transferência Voluntária Municipal referente 
ao Convênio nº 001/2013, firmado entre a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba e a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Telêmaco Borba e que proporcionou 
habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal nº 1805 de 22 de dezembro de 2010 e, considerando as deliberações 
de plenária realizada em 16 de agosto de 2017; 

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a prestação de contas da Transferência Voluntária Municipal referente ao 
Convênio nº 001/2013, firmado entre a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba e a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Telêmaco Borba e que proporcionou habilitação 
e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

Telêmaco Borba, 17 de agosto de 2017.

_________________________________________________
ADRIANA DE ARAUJO PROENÇA

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

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$ 720,50
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 08/09/2017

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato N.º 086/2017
Processo Licitatório INEXIGIBILIDADE Nº 035/2017
Protocolo Nº 32799/2017
Data 27/07/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada VIAÇÃO GARCIA LTDA
Objeto FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SU-

PRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo PRIMEIRO
Contrato N.º 052/2017
Dispensa Nº 023/2017
Protocolo Nº 299323/2017
Data 11/08/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada POSTO GUAPO LTDA
Prazo de Execução Prorroga-se o prazo por mais 30 dias a partir de 01/08/2017
Realinhamento de Pre-
ço

Fica alterado o preço no valor do litro da gasolina comum tipo “C” 
de R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) para R$ 3,89 (três 
reais e oitenta e nove centavos) e do óleo diesel tipo BS de R$ 2,62 
(dois reais e sessenta e dois centavos) para R$ 2,82 (dois reais e 
oitenta e dois centavos)

EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo PRIMEIRO
Contrato N.º 202-2016
Edital de Convocação 001/2016
Protocolo Nº 0006651/2016
Data 07/08/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada CLINICA MÉDICA MARINATO LTDA -ME
Valor do Acréscimo R$ 9.766,96
Dotação 745-12.001.0010.0301.1001.2118.3339034

746-12.001.0010.0301.1001.2118.3339034
747-12.001.0010.0301.1001.2118.3339034
1137-12.001.0010.0301.1001.2118.3339034

Aditivo PRIMEIRO
Contrato N.º 203-2016
Edital de Convocação 001/2016
Protocolo Nº 0006651/2016
Data 07/08/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada CLINICA MÉDICA MARINATO LTDA -ME
Valor do Acréscimo R$ 37.214,66
Dotação 745-12.001.0010.0301.1001.2118.3339034

746-12.001.0010.0301.1001.2118.3339034
747-12.001.0010.0301.1001.2118.3339034
1137-12.001.0010.0301.1001.2118.3339034

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 06/10/2017, o qual será 
remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração

AAF2266  279150NIC0001660  16/08/2017  50020  R$ 130,16
AOU9884  279150NIC0001659  16/08/2017  50020  R$ 293,47
AQD8962  279150NIC0001665  16/08/2017  50020  R$ 195,23
AQU2291  279150NIC0001664  16/08/2017  50020  R$ 130,16
ATI8392  279150NIC0001663  16/08/2017  50020  R$ 195,23
ATV6698  279150NIC0001662  16/08/2017  50020  R$ 195,23
AVM9140  279150NIC0001661  16/08/2017  50020  R$ 293,47
EBS8110  279150NIC0001667  16/08/2017  50020  R$ 195,23
NUC4827  279150NIC0001666  16/08/2017  50020  R$ 130,16

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 16 a 17 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

16.08 PWV2142, BBM0772, CLL5528, ETW7392, ATL7448, APO2617, AGA5762, 
BCF3013, AIA5942, ARE5697, BBL9236, APL1064

17.08 BNX7637, CYS9553, AZY0539, AZZ7604, ATY5807, GTY0213, BCA2338, 
ATG4906, LOP9488

Telêmaco Borba, 18 de Agosto de 2017.

Valor R$ 5.551,50
Prazo de Execução 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato
Prazo de Vigência 13 (treze) meses a contar da assinatura do contrato

Contrato N.º 097/2017
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2017
Protocolo Nº 33838/2017
Data 10/10//2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada SANTOS E SANTOS SOM E LUZ LTDA -ME
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE 

CÍVICO
Valor R$ 6.300,00
Prazo de Execução 02 (dois) dias a contar da assinatura do contrato
Prazo de Vigência 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato
Dotação 1055-11.002.0012.0122.1201.2076.3339039-104

Retificamos a Resolução 07/2016 do CMAS, publicada na Edição 1046 de 24/07/17 a 
qual constava a data de 23/09/2017, porém foi elaborada em 23/09/2016

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Leis Municipais nº 1051 de 23/12/95 e nº 1081 de 25/07/96 e nº 1422 de18/12/03 e nº 1805 de 22/12/2010

Endereço: Av. Samuel Klabin, 725 – CEP 84.261-050 Telefones: (42) 3904-1662/3904-1499/3904-1561

RESOLUÇÃO Nº 07/2016

SÚMULA: Aprovar o Demonstrativo Sintético do ano de 2015 do Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate a Fome, apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência 

PORTARIA Nº 107/17

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

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER férias a Servidora REGIANE CAMARGO SOUZA, ocupante do 
cargo de Assessor Parlamentar de Gabinete, que trata o artigo 5º, alínea “b” da Lei 1548/2006, 
lotado na Secretaria de Administração, por 20 (vinte) dias, referente ao período aquisitivo de 
05/08/2016 a 04/08/2017, o período de gozo será parcelado em dois períodos nos termos do 
§ 1º do artigo 96 do Estatuto do Servidor Público, Lei 1883/2012, sendo, portanto o primeiro 
período de gozo de 21/08/2017 à 30/08/2017 e o segundo período a definir.

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

NÁ, em 16 de agosto de 2017.

Maurício Diógenes de Castro
PRESIDENTE
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O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município, fls. 
210 a 211 e Parecer nº 20/2017, emitido pela Controladoria Geral do Município às fls. 204 a 
208, ambos contidos no protocolo nº 12743/2015, referente ao Processo Licitatório na modali-
dade Pregão Presencial 32/2015 – PMTB.

R E S O L V E

Art. 1º RETIFICAR o valor financeiro do resultado do processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial 32/2015 – PMTB, protocolo nº 12743/2015, contrato nº 76/2015 e seu adi-
tivo, que tem por objeto a contratação de serviço de seleção e contrato de vagas de estágio 
para nível superior, técnico e médio, constante do termo da homologação/adjudicação, valor 
global do contrato e valor do termo aditivo, conforme segue:

• Valor da homologação /adjudicação:  R$ 547.479,62 (quinhentos e quarenta e sete 
mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos);  

• Valor global do contrato: R$ 547.479,62 (quinhentos e quarenta e sete mil e qua-
trocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos);

• Valor do aditivo: R$ 547.479,62 (quinhentos e quarenta e sete mil e quatrocentos 
e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos). 

• Valor do Contrato e Aditivo: R$ 1.094.959,24 (um milhão e noventa e quatro mil e 
novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos).  

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 17 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 4 3, DE 17 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 EXONERAR, a pedido, a partir de 10 de agosto de 2017, a servidora ANGELICA 
SAKR DUBIELA DE OLIVEIRA, matrícula nº 9470, do cargo do quadro de provimento efetivo 
denominado AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, lotada no Programa de Controle de Epi-

D E C R E T O N.º 2 4 3 0 9, DE 10 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 CONCEDER LICENÇA Prêmio por Assiduidade de três meses, a servidora BRUNA 
BORGES DA SILVA, matrícula 9273, ocupante do cargo de provimento efetivo denominado 
PROFESSOR, lotada na Escola Municipal Marechal Arthur da Costa e Silva, da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, no período de 19 de junho de 2017 à 18 de setembro de 2017, de acordo 
com o que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 149, 150 e 151 da Lei Municipal 1883/12, 
conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N°002990/2017.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de 

agosto de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A   Nº 3 7 4 1

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições, 

R E S O L V E 

Art. 1º DESIGNAR, o servidor LUDOVICO SVIECH SOBRINHO – matrícula 10053, ocu-
pante do Cargo de Chefe da Divisão de Administração e Programação, para, a partir de 08 de 
agosto de 2017, assinar os documentos: Ordens de Compra, Liquidações, Notas de Empenho, 
Requisição ao Compras, Memorandos, Ofícios, Termos de Referência, entre outros, em substi-
tuição ao Secretário Municipal de Saúde em sua falta, ausência ou impedimento. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 14 de agos-

to 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 4 4, DE 17 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas, 

R E S O L V E

Art. 1° CONSTITUIR a Comissão de Avaliação de Desempenho CAD, nos termos do 
artigo 28 e § 2º da Lei 1883, de 05 de abril de 2012, contendo como membros os seguintes 
servidores:

TITULARES 
• ROMUALDO JOSE RODRIGUES CORDEL - matrícula nº 8041;
• EDNA FERREIRA DA SILVA – matrícula nº 8358;
• JUSSARA APARECIDA SANTOS – matrícula nº 6998. 
SUPLENTES
• ALEXANDRE MEDEIRO DOS SANTOS – matrícula 7391;
• TATIANE TAISA SOARES -  matrícula nº 9687;
• VERCELES CRISTINA RODRIGUES LOPES – matrícula nº 7853.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, em especial as contidas no Decreto 24295 de 03 de agosto de 2017.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 17 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 4 5, DE 17 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 CANCELAR a extensão de jornada de trabalho, concedida de acordo com o Capí-
tulo VIII, Seção I, Art. 37 e 39 da Lei Municipal n.º 1866 de 08 de março de 2012, remunerada 
de acordo com o Nível/Classe de Enquadramento Individual constante no Anexo III da Lei 
Municipal n.º 1882 de 05 de abril de 2012, conforme abaixo especificado:

Cancelamento da Extensão de Jornada:
Nº Nome Mat. Lotação Cancelar
01 ROSILDA DE FÁTIMA BUENO AL-

MEIDA
8085 ESCOLA MUNICIPAL MÃE 

DO PERPETUO SOCORRO
14/08/2017

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 17 de 

agosto de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

Social, no que se refere especificamente ao:

- Demonstrativo para Co-Financiamento do Governo Federal, do Sistema Único de Assis-
tência Social - Demonstrativo Gestão do Programa Bolsa Família; 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal nº 1805 de 22 de dezembro de 2010 e, considerando deliberações de 
plenária realizada em 21/09/2016;

RESOLVE:

SÚMULA: Aprovar o Demonstrativo Sintético do ano de 2015 do Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate a Fome, apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social, no que se refere especificamente ao:

- Demonstrativo para Co-Financiamento do Governo Federal, do Sistema Único de Assis-
tência Social - Demonstrativo Gestão do Programa Bolsa Família; 

Telêmaco Borba, 23 de setembro de 2016.

___________________________________________
ADRIANA DE ARAUJO PROENÇA

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

demias e Doenças, no PSF – Marinha, da Secretaria Municipal de Saúde.  
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 17 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 4 6, DE 17 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 ESTENDER a jornada de trabalho de acordo com o Capítulo VIII, Seção I, Art. 37 
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e 39 da Lei Municipal n.º 1866 de 08 de março de 2012, remunerada de acordo com o Nível/
Classe de Enquadramento Individual constante no Anexo III da Lei Municipal n.º 1882 de 05 
de abril de 2012, conforme abaixo especificado:

Concessão de Gratificação de Extensão de Jornada
Nº MATR PROFESSORES INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHARÁ EM 

EXTEN. JORNADA
A PARTIR DE:

1 10157 ITALO RAFAEL ROCHA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO

01/08/2017

2 9937 JOSIANE DA APARECIDA 
FERREIRA BUENO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JU-
VENTINA BETIM DA SILVA

02/08/2017

3 8843 KATIA CILENE LIMA MIRANDA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JU-
VENTINA BETIM DA SILVA

07/08/2017

4 6982 MARIA NIZETE GONÇALVES 
ANTUNES

ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDO MERCER 14/08/2017

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial as contidas no Decreto nº 
24331, de 16 de agosto de 2017.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 17 de 
agosto de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A  N.º  3 7 4 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições,

R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR, a Comissão de Fiscalização para vistoria e aprovação das instalações 
dos licitantes vencedores para serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e Retífica de 
Motores Bombas Injetoras e Turbinas dos veículos oficiais do município de Telêmaco Borba, 
bem como nomear os membros para compor a referida comissão, conforme segue: 

 
• Secretaria Municipal de Administração
 Soely Vaz de Lima Gonçalves

• Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Paulo Cezar da Silva
Luiz Santos Camargo

• Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente
José Eduardo Munhoz Martins

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial as contidas na Portaria nº 
2848 de 21 de maio de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 14 de agos-

to de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.º 3 7 4 3

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

R E S O L V E

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Suprimento de Fundos no valor de R$ 2.000,00 (Dois 
mil reais), a MARIANE PRESTES MIRANDA, ocupante do cargo de Professor, nos termos do 
Art. 4º da Lei nº 1341/2002.

Elemento da despesa:
33.90.30.96.00     Material de Consumo                                        R$ 2.000,00
                             Total:                                                                 R$  2.000,00
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 17 de agos-

to de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

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

R E S O L V E

Art. 1º Retificar o anexo do Decreto de nomeação n° 24326 de 15 de agosto de 2017, 
publicado no Boletim Oficial edição 1058, o qual passa a vigorar conforme redação do anexo 
integrante deste Decreto.

Art. 2º Ratificam-se os demais termos do Decreto n° 24326 de 15 de agosto de 2017.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 16 de agos-

to de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

RELAÇÃO DE SERVIDORES A SEREM NOMEADOS
ANEXO - DECRETO 24341

Edital de Convocação n.º 24/2017 - Concurso Público Municipal n.º 01/2015
N.º 
OR-
DEM

MATR NOME_FUNC CARGO NÍVEL PADRÃO/ NÍ-
VEL VENC./ 

CLASSE

DATA_NO-
MEAÇÃO

1 10696 JULIANA TAGLIATE-
LLA

PROFESSOR I A 16/08/2017

2 10697 TATIANE CRISTINA 
SACHS DE MEIRA

PROFESSOR I A 16/08/2017

3 10698 CRISLAINE APARE-
CIDA RIBEIRO

PROFESSOR I A 16/08/2017

4 10699 GISLENE SEVERINO PROFESSOR I A 16/08/2017
5 10700 FERNANDA PRES-

TES DA SIVA VAS-
CONCELOS

PROFESSOR I A 16/08/2017

6 10701 EMANUELLY STHE-
FANNY LOPES

PROFESSOR I A 16/08/2017

7 10702 LENICE DA SILVA PROFESSOR I A 16/08/2017
8 10703 ANA AMBRÓSIO PROFESSOR I A 16/08/2017
9 10704 LUANA MARTINS 

CIONEK
PROFESSOR I A 16/08/2017

10 10705 ROSELI PEREIRA DE 
SOUZA OLIVEIRA

PROFESSOR I A 16/08/2017

11 10706 MARLENE DE SOU-
ZA VAZ MACHADO

PROFESSOR I A 16/08/2017

12 10707 TAINE OLIVEIRA 
RAIMUNDO

PROFESSOR I A 16/08/2017

13 10708 DEBORAH PEREIRA 
MONTEVECHIO HE-
RÉDIA

PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL

I A 16/08/2017

14 10709 HEDNA TORRES RI-
BEIRO

PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL

I A 16/08/2017

15 10710 JÉSSICA FONTINE-
LLI MENEGUITE

PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL

I A 16/08/2017

16 10711 JULIANA CRISTINA 
RIBEIRO MARTINS

PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL

I A 16/08/2017

17 10712 LUANA DE CÁSSIA 
ROSA

PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL

I A 16/08/2017

18 10713 SUELLEN CRISTINE 
DA ROSA

PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL

I A 16/08/2017

19 10714 MARIA ROSENILDA 
BUENO

COZINHEIRO (A) III A 16/08/2017

20 10715 RAQUEL TIMOTEO 
RIBEIRO

COZINHEIRO (A) III A 16/08/2017

21 10716 CLEONICE DE ME-
LLO

COZINHEIRO (A) III A 16/08/2017

22 10083 ANDRE TIAGO FER-
REIRA

MOTORISTA VII A 16/08/2017

23 10717 REGINALDO CONS-
TANTE

MOTORISTA VII A 16/08/2017

      
TOTAL: 23 NOMEAÇÕES

D E C R E T O Nº 2 4 3 4 8, DE 18 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 JULGAR frustrado o item 85 da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 
089/2017 – PMTB, protocolo nº 33528/2017, que tem por objeto aquisição de ferramentas e 
equipamentos.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 18 de 

agosto de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
 

Pregão Presencial N.º 77/2017 
 

 
PROTOCOLO Nº 28840/2017 

 
 
 
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: 
JADER G M P COMERCIO ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
33 Futebol de sabão inflável,  

nas seguintes 
especificações mínimas: 
Para crianças à partir de 3 
anos; 
Multicolorido; 
Confeccionado em lona 
vinílica KP1000; 
Soldado eletronicamente; 
Nas dimensões (CxLxA) 
8x4x2,50 metros; 
Dimensões do gol (CxLxA) 
120x2x2 metros; 
Com paredes de segurança, 
altura 70 cm; 
Com rede para os gols; 
Saco para transporte; 
Motor 110 volts ou bivolt. 

MUNDYTOYS UN 2,0000 R$5.350,00 R$10.700,00 

51 Mesa de pebolim nas 
seguintes especificações 
mínimas: Tipo 
amador;Estrutura em 
MDF;Com 4 
pés;Acabamento em 
aço;Com 22 bonecos 
coloridos;Bonecos 
confeccionados em alumínio 
ou  polipropileno;Dimensões 
(AxLxC) 87 x 1,08 x 1,18 
metros;Vareta em aço e 
polipropileno;Pés com 
regulagem de altura;Varões 
embutidos (não 
passantes);Varões em aço e 
polipropileno. 

KLOPF UN 4,0000 R$569,00 R$2.276,00 

R.C.M. RAMOS LOMBARDI 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
6 Bola de basquetebol infantil, 

nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionada em 
microfibra ou borracha 
natural; 
Matrizada; 
Circunferência 68 - 75 cm; 
Peso 450 - 500g; 
Miolo Slip System removível 
e lubrificado; 
Câmara de Airbility ou butil. 

PENALTY UN 61,0000 R$34,00 R$2.074,00 
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21 Bola de vôlei com as 
seguintes especificações 
mínimas: Categoria 
adulto;Oficial;Com 18 
gomos,Confeccionada em 
microfibra;Circunferência da 
bola quando cheia entre 65 
cm e 67 cmPeso quando 
cheia entre 260 g e 280 
gCâmara airbility,Sem 
costuras,Acabamento PU 
matrizada;Miolo slip system 
removível e 
lubrificado.Deverá vir 
marcado na bola de maneira 
permanente, a marca 
comercial da bola, o 
tamanho da bolaBola 
aprovada pela 
Confederação Brasileira de 
Vôlei, e aprovada pela 
Federação Internacional de 
vôlei 

MIKASA UN 30,0000 R$110,00 R$3.300,00 

24 Bola para pebolim nas 
seguintes especificações 
mínimas: Cor 
branca;Confeccionada em 
polipropileno;Bola com 
diâmetro de 3,5 cm;Blister 
transparente com 6 
unidades. 

PANGUE BLIST 20,0000 R$8,90 R$178,00 

25 Bolinha para piscina, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Diametro de 76 mm; 
Várias cores; 
Brilhantes; 
Confeccionada em 
polietileno; 
Não tóxicas; 
Produto com certificação do 
INMETRO. 
Embalagem com 500 
unidades. 

MAGIA 
BRINQUEDOS 

UN 10,0000 R$125,00 R$1.250,00 

FANEL SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
3 Bola de basquete com as 

seguintes especificações 
mínimas: Tamanho feminino 
adulto;Matrizada;Acabament
o em microfibra;Miolo slip 
system removível e 
lubrificado;Circunferencia 
quando cheia entre 72 cm e 
74 cm;Peso quando cheia 
entre 510 g e 565 g;Câmara 
airbility.Aprovada pela 
Federação Internacional de 
Basquete (FIBA).Deverá vir 
gravado na bola de forma 
permanente a marca 
comercial da bola e seu 
tamanho ou utilização. 

PENALTY UN 10,0000 R$169,50 R$1.695,00 

4 Bola de basquete com as 
seguintes especificações 
mínimas: Tamanho 
masculino 
adulto;Matrizada;Acabament
o em microfibra;Miolo slip 
system removível e 
lubrificado;Circunferência 
quando cheia entre 75 cm e 
78 cm;Peso quando cheia 
entre 600 g e 650 g;Câmara 
airbility;Aprovada pela 
Federação Internacional de 
Basquete (FIBA).Deverá vir 
gravado na bola de forma 

PENALTY UN 20,0000 R$182,00 R$3.640,00 
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permanente a marca 
comercial da bola e seu 
tamanho ou utilização. 

9 Bola de futebol society, com 
as seguintes especificações 
mínimas: Categoria 
adulto;Oficial;Confeccionada 
em PU Ultra 100%;Com 32 
gomos;Circunferência 
quando cheia entre 68 cm e 
69 cm;Peso quando cheia 
entre 420g a 450 g;Câmara 
airbility;Costurada;Miolo slip 
system, removível e 
lubrificado.Deverá vir 
gravado na bola de forma 
permanente a marca 
comercial da bola, seu 
modelo ou tamanho. 

PENALTY UN 20,0000 R$88,00 R$1.760,00 

10 Bola de futsal com as 
seguintes especificações 
mínimas: Categoria 
adulto;Oficial;Confeccionada 
em PU;Circunferência 
quando cheia entre 62 cm e 
64 cm;Peso quando cheia 
entre 410 g e 440g;Com 
camara airbility;Sem 
costura;Miolo substituível e 
lubrificado;Sistema de 
termofusão0% de absorção 
de água;Aprovada pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol de Salão. 

PENALTY UN 30,0000 R$92,00 R$2.760,00 

16 Bola de handebol com as 
seguintes especificações 
mínimas: Categoria 
masculino, Oficial;Com 32 
gomos.Confeccionada em 
PUCircunferência da bola 
quando cheia entre 58 cm e 
60 cmPeso quando cheia 
entre 425 g e 475 gCâmara 
airbilityCosturadaAcabamen
to em PU ultra gripMiolo slip 
system, removível e 
lubrificado.Aprovada pela 
Confederação Brasileira de 
HandebolDeverá vir gravado 
na bola de forma 
permanente a marca 
comercial da bola, seu 
modelo ou tamanho. 

PENALTY UN 20,0000 R$137,00 R$2.740,00 

18 Bola de handebol nas 
seguintes especificações 
mínimas: Categoria 
feminino;Oficial;Com 32 
gomos;Confeccionada em 
pu;Circunferência da bola 
quando cheia entre 54 cm e 
56 cm;Peso quando cheia 
entre 325 g e 400 g;Câmara 
airbility;Costurada;Acabame
nto em pu ultra grip;Miolo 
slip system, removível e 
lubrificado.Aprovada pela 
Confederação Brasileira de 
Handebol.Deverá vir 
gravado na bola de forma 
permanente a marca 
comercial da bola, seu 
modelo ou tamanho. 

PENALTY UN 20,0000 R$133,00 R$2.660,00 

53 Mesa para jogo de dominó, 
damas e xadrez  Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Tampo em MDF 
com 18 mm de 
espessura;Tampo revestido 

KLOPF UN 5,0000 R$250,00 R$1.250,00 
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em tecido poliéster na cor 
verde;Com 4 Pés em MDF, 
desmontáveis;Acabamento 
em verniz PU tingido de alto 
brilho;Acompanha 1 jogo de 
dominó.Dimensões do 
produto (LxA) 84 x 84 x 79 
cm. 

TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
14 Bola de futsal, nas 

seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionada 100% em 
poliuretano (PU); 
Diametro de 60 cm; 
Pressão de 6 a 9 libras; 
Peso 320g; 
Miolo removível e 
lubrificado. 

NEDEL UN 30,0000 R$28,62 R$858,60 

19 Bola de plástico vinil nas 
seguintes especificações 
mínimas: Com diâmetro de 
23 cm;Não tóxica;Leve e 
resistente;Bico seguro, 
embutido;Aprovação do 
INMETRO.Peso aproximado 
de 100 gramas.Cores 
variadas. 

JOLEMAR UN 20,0000 R$2,70 R$54,00 

22 Bola oficial de futsal, 
categoria iniciantes (sub-9), 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Sem costuras; 
Matrizada com 32 gomos; 
Com diametro entre 50 - 53 
cm; 
Peso cheia: entre 250 - 280 
g; 
Câmara airbility ou butil; 
Acabamento com PVC; 
Pressão 6 libras; 
Miolo removível e 
lubrificado. 

NEDEL UN 30,0000 R$25,30 R$759,00 

27 Brinquedo João bobo, 
inflável, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Tipo saco de pancada; 
Com 2 luvas infláveis; 
Com 4 câmaras de ar 
independentes; 
Câmara de areia para 
estabilidade; 
Confeccionado em vinil ou 
similar resistente; 
Dimensões (DxA) 0,50x1,65 
metros. 
Produto com certificação do 
INMETRO. 

MOR UN 4,0000 R$72,23 R$288,92 

34 Inflador elétrico, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Compacto; 
Com 3 bicos de diferentes 
encaixe; 
Função: infla/desinfla; 
Potencia: 150W; 
Material: polipropileno ou 
ABS; 
Tensão 110v ou bivolt. 

MOR UN 3,0000 R$150,00 R$450,00 

35 Jogo Cara Cara. com as 
seguintes especificações 
mínimas:02 tabuleiros 
plásticos; 48 molduras 
plásticas; 1 folha com 48 
rostos; 1 folha com 24 
cartas;  Manual de 
instruções;O produto deverá 

ESTRELA UN 2,0000 R$75,06 R$150,12 
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possuir selo do INMETRO. 
40 Jogo de damas nas 

seguintes especificações 
mínimas: Tabuleiro em 
madeira fibrosintética ou 
madeira MDF,  pintado e 
serigrafado formando casas 
claras e escuras (jogo da 
dama);Com tabuleiro nas 
dimensões 25x25 cm;Com 
24 pedras, em 2 cores, 12 
de cada cor, confeccionadas 
em EVA, emborrachada, 
lavável, Sem odor e 
atóxica;Embalagem com 
especificação da origem, 
fabricante e conteúdo, 
acompanhado de ilustração 
e orientações pedagógicas 
sobre o seu 
manuseio.Produto com 
certificação do INMETRO. 

PANGUE UN 4,0000 R$6,21 R$24,84 

41 Jogo de dominó tradicional 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com 28 peças;Peças em 
madeira ou MDF 
serigrafadas;Coloridas;Medi
das das peças 70mm x 
35mm x 3mm. 

ED. 
FUNDAMENTAL 

EMB 5,0000 R$10,21 R$51,05 

43 Jogo de trilha nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em 
MDF;Medindo:  24 cm por 
24 cm;Com espessura de 3 
mm;Tabuleiro 
serigrafado;Com 18 pedras 
confeccionadas em MDF ou 
material plástico;Sendo 9 
peças em uma cor e 9 
peças em outra cor;Peças 
no formato 
circular;Acondicionado em 
embalagem de madeira ou 
MDF tipo estojo;Produto 
com certificação do 
INMETRO. 

ED. 
FUNDAMENTAL 

UN 12,0000 R$11,90 R$142,80 

44 Jogo pega varetas gigante 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Varetas em madeira 
colorida;Varetas com 
comprimento de 55 
cm;Conjunto com 31 
peças;Acondicionado em 
embalagem de MDF ou 
madeira tipo estojo com 
tampa;O produto deve 
conter dados de 
identificação, marca do 
fabricante e Selo do  
INMETRO. 

CARLU UN 6,0000 R$78,00 R$468,00 

50 Mesa de pebolim, infantil, 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionada em MDF; 
Madeira reflorestada; 
Com 22 Bonecos (11 de 
cada lado) em polipropileno 
coloridos; 
Com 2 bolas; 
Varões embutidos (não 
passante); 
Com 4 pés; 
Pés desmontáveis; 
Nas dimensões  98x84x79 
Cm. 

XALINGO UN 4,0000 R$301,46 R$1.205,84 

54 Peteca, com as seguintes PANGUE UN 15,0000 R$2,59 R$38,85 
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especificações mínimas: 
Confeccionada em couro 
;com costura manual com 
linha combinando;com 
penas coloridas;Medidas:7,5 
cm X 24 cm. 

REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Barraca tipo toca 3 em 1, 

nas seguintes 
especificações mínimas: 
Para crianças acima de 4 
anos; 
Colorida; 
Composta por: 
1 toca quadrada nas 
dimensões (AxLxP) 
82x75x75 cm; 
1 toca triângulo nas 
dimensões (AxLxP) 
90x90x90 cm; 
1 tunel nas dimensões 
(CxD) 106x46 cm; 
Com 150 bolinhas 
antitóxicas; 
Confeccionada em poliéster, 
polietileno e aço dobrável; 
Túnel com 46 cm de 
diametro. 
Com bolsa ou sacola para 
transporte. 
Produto com certificação do 
INMETRO. 

braskit UN 2,0000 R$295,00 R$590,00 

5 Bola de basquete oficial 
categoria mirim , sem 
costuras, circunferência 
entre 72 e 74 cm, peso 
quando cheia entre 450 e 
500 g, câmara airbility, 
acabamento microfibra 
matrizada, miolo slip system 
removível, lubrificado. 
Deverá vir marcado na bola 
de maneira permanente, a 
marca comercial da bola, o 
tamanho da bola, a 
categoria de uso da bola. 

PENALTY UN 15,0000 R$47,70 R$715,50 

7 Bola de futebol de campo, 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Categoria 
profissional;Oficial; 
Confeccionada em PU 
100%;Com 08 
gomos;Circunferência 
quando cheia entre 68,5 cm 
e 69,5 cm;Peso quando 
cheia entre 420 g a 445 
g;Câmara airbility;Miolo slip 
system, removível e 
lubrificado;Com sistema de 
absorção de 0% de água, 
totalmente 
impermeável,Não possui 
costura em sua 
estrutura,Possui memória 
elástica instantânea: volta 
imediatamente ao seu 
formato, mesmo após um 
forte impacto.Bola aprovada 
pela FIFA.A bola devera vir 
embalada individual.Deverá 
vir gravado na bola de forma 
permanente a marca 
comercial da bola, seu 
modelo, tamanho ou 
utilização. 

PENALTY UN 50,0000 R$116,82 R$5.841,00 

26 Bomba de ar com bico para MAGUSSY UN 29,0000 R$16,90 R$490,10 
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encher bola Nas seguintes 
especificações 
mínimas:Corpo em 
plástico;Bico em aço 
inoxidável;Comprimento de 
20 cm. 

29 Centopéia nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em arame 
zincado e revestido em 
bagunzito lavável, 
coloridaComprimento de 4 
m e diâmetro de 50 cm.O 
produto deverá possuir selo 
do INMETRO. 

BRINK UN 4,0000 R$174,40 R$697,60 

31 Cone para treinametno de 
agilidade, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em borracha 
flexível ou polietileno; 
Altura 23 cm; 
Base 13x13 cm. 

CM-23 UN 25,0000 R$3,51 R$87,75 

36 Jogo da memória com as 
seguintes especificações 
mínimas Jogo da memória 
tátil;confeccionado em 
MDF;composto por 40 
peças;estampas em baixo 
relevo;indicado para 
crianças a partir de 05 
anos;embalagem em 
madeira medindo: 227 x 127 
x 40 mm;com selo de 
qualidade INMETRO. 

CARLU UN 6,0000 R$11,52 R$69,12 

37 Jogo de Amarelinha com as 
seguintes especificações 
mínimas Jogo de 
amarelinha confeccionado 
em espuma e 
bagum;colorido;medindo 
240 X 70 cm (C x L)com 
números de 01 a 
10;acompanha o jogo 01 
estrela para jogar 
confeccionada em material 
plástico ou em 
madeira;Deve vir em 
embalagem própria 
contendo dados do 
fabricante e selo INMETRO. 

LDM UN 6,0000 R$115,66 R$693,96 

38 Jogo de baralho e dados 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Composto de 2 jogos de 
carta completo e 5 
dados;Cartas em material 
laminado;Dados em plástico 
ABS;Dimensões dos dados: 
2x2;Produto embalado em 
caixa transparente 
resistente.Produto atóxico. 

GAME CANASTRA UN 5,0000 R$15,00 R$75,00 

39 Jogo de Boliche 
Confeccionado em plástico 
resistente;Com 6 Pinos 
adesivados;Com 2 Bolas de 
boliche coloridas em 
plástico; Dimensões do 
produto c/ embalagem: 
25cm;Recomendado para 
crianças a partir de 3 
anos;UnissexAcondicionado 
em embalagem em PVC 
com zíper;O produto deve 
conter dados de 
identificação, marca do 
fabricante e Selo do  
INMETRO 

PICA PAU JG 4,0000 R$26,00 R$104,00 

42 Jogo de futebol de botão XALINGO UN 5,0000 R$6,99 R$34,95 
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nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em 
polipropileno;Composto por 
dois times:Com 10 
jogadores em cada time;1 
goleiro;1 bolinha;1 trave;1 
paleta;Acompanha adesivos 
alusivos dos times;Para 
crianças a partir de 4 
anos;Acondicionado em 
saco plástico 
atóxico;Produto com 
certificação do INMETRO. 

45 Jogo Uno com as seguintes 
especificações mínimas: 
Genero unissex;Composto 
por 108  cartas;Cartas nas 
cores: verde, amarelo, 
vermelho e azul;Idade à 
partir de 3 anos;Número de 
participantes de 2 a 10;Com 
manual de 
instruções.Produto com 
certificação do INMETRO. 

GAME UNO UN 6,0000 R$7,62 R$45,72 

46 Kit de bete-ombro, nas 
seguintes especificações 
mínimas:  
Composto de: 
2 tacos de madeira com 
laterais arredondadas, com 
boa empunhadura, nas 
dimensões de 2 x 6 x 70 cm; 
2 tripés de madeira 
interligadas entre si, com 
altura de 15 cm; 
1 bola de borracha sem 
válvula com peso entre 90 e 
100g e diâmetro entre 67 a 
78 mm. 

IOB KIT 6,0000 R$17,78 R$106,68 

47 Kit de mini cone, modelo 
chapéu chinês, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Kit com 12 peças; 
Coloridos; 
PVC; 
Altura/largura: 19 cm; 
Profundidade: 24 cm. 

CM/19 KIT 3,0000 R$28,90 R$86,70 

IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
13 Bola de futsal com as 

seguintes especificações 
mínimas: Categoria pré-
mirim;Oficial;Confeccionada 
em PU;Circunferência 
quando cheia entre 50 cm e 
55 cm;Peso quando cheia 
entre 320 g e 360 g;Com 
câmara airbility;Sem 
costura;Miolo substituível e 
lubrificado;Sistema de 
termofusão0% de absorção 
de água;Aprovada pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol de Salão; 

PENALTY UN 15,0000 R$90,50 R$1.357,50 

15 Bola de handebol com as 
seguintes especificações 
mínimas: Categoria 
infantil;Oficial;Com 32 
gomos;Confeccionada em 
PVC;Circunferência quando 
cheia entre 49 cm e 51 
cm;Peso quando cheia entre 
230 g e 270 g;Câmara 
airbility;Acabamento 
costurada ou 
matrizada;Miolo slip system, 

PENALTY UN 20,0000 R$50,00 R$1.000,00 
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removível e 
lubrificado.Aprovada pela 
Confederação Brasileira de 
Handebol.Deverá vir 
gravado na bola de forma 
permanente a marca 
comercial da bola, seu 
modelo ou tamanho. 

17 Bola de handebol infantil, 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionada em PVC; 
Sem costura; 
Matrizada; 
Circunferência: 49 - 51 cm; 
Peso: 230 - 270g; 
Miolo Slip System removível 
e lubrificado; 
Câmara de Airbility ou butil. 

PENALTY UN 165,0000 R$42,90 R$7.078,50 

23 Bola oficial de vôlei, 
tecnologia Termotec, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Matrizada com 18 gomos; 
Com diâmetro entre 65 - 67 
cm; 
Peso entre 260 - 280g; 
Camara airbility ou butil; 
Acabamento microfibra ou 
PVC; 
Miolo removível e 
lubrificado. 
Produto oficializado pela 
Confederação Brasileira de 
Vôlei (CBV). 

PENALTY UN 35,0000 R$48,50 R$1.697,50 

32 Cronometro com memórias 
e bússola, tipo profissional, 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Caixa de plástico ABS; 
Para todo tipo de esportes; 
Com relógio AM/PM; 
Relógio digital; 
Função data e contagem 
regressiva; 
Precisão de 1/100 
segundos; 
Cronometra tempo de volta 
e tempo corrido; 
Memória de 10 voltas; 
Com timer; 
Resistente a água. 
Alimentação: bateria. 

VOLLO UN 6,0000 R$64,00 R$384,00 

62 Raquete para tenis de 
mesa, com as seguintes 
especificações: Material: 
corpo e cabo de 
madeira;Tamanho (AxLxP) 
29 x 18 x 5 cm ;Corpo 
revestido em EVA dos 2 
lados na cor vermelha;Peso 
aproximado 132g. 

AZPR UN 15,0000 R$9,90 R$148,50 

BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
12 Bola de futsal com as 

seguintes especificações 
mínimas: Categoria 
mirim;Oficial;Confeccionada 
em PU;Circunferência 
quando cheia entre 55 cm e 
59 cm;Peso quando cheia 
entre 350 g e 380 g;Com 
câmara airbility;Sem 
costura;Miolo substituível e 
lubrificado;Sistema de 
termofusão0% de absorção 
de água;Aprovada pela 
Confederação Brasileira de 

PENALTY UN 175,0000 R$99,90 R$17.482,50 
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Futebol de Salão. 
20 Bola de tênis de mesa nas 

seguintes especificações 
mínimas: Sólida;1 
estrela;Com as 2 partes 
termo-soldadas;De 
espessura 
constante;Confeccionada 
em 100 % 
poliestireno;Diâmetro de 
40mm;Na cor amarela.Caixa 
com 10 bolinhas. 

VOLLO CX 20,0000 R$10,00 R$200,00 

28 Calibrador de bola digital, 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Precisão de 1% da escala; 
Resolução 0.05 libras; 
Escala de 0.05 e 19.95 
libras; 
Com agulhas; 
Para todo tipo de bola. 

POKER UN 6,0000 R$75,00 R$450,00 

30 Chute a Gol com as 
seguintes especificações 
mínimas: Brinquedo Chute a 
Gol contendo:02 traves em 
polipropileno com redes em 
nylon;Bola de vinil nº 5 
decorada, com válvula para 
calibrar;04 pinos de 
fixação;04 cantoneiras para 
trave;Dimensões da 
embalagem: 43 x 55 x 09cm 
(A X L x P);O produto deve 
vir em embalagem própria, 
contendo todas as 
informações do fabricante, 
telefone do SAC e selo de 
garantia INMETRO. 

BELFIX UN 4,0000 R$74,50 R$298,00 

55 Prancheta tática magnética 
para futebol de salão, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Dupla face; 
Com 11 peças de imã; 
Confeccionada em material 
plástico e metal; 
Dimensões (LxC) 23x36 cm; 
Com imãs e caneta. 

KIEFF UN 3,0000 R$66,00 R$198,00 

56 Prancheta tática magnética 
para handebol, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Dupla face; 
Com 15 peças de imã; 
Confeccionada em 
poliestireno protegido com 
vinil; 
Dimensões (LxC) 24x36 cm; 
Com imãs e caneta. 

KIEFF UN 3,0000 R$66,00 R$198,00 

57 Prancheta tática magnética 
para voleibol, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com 12 peças de imã; 
Confeccionada em material 
plástico e metal; 
Dimensões (LxC) 23x36 cm; 
Com imãs e caneta. 

KIEFF UN 6,0000 R$66,00 R$396,00 

59 Pula corda infantil. Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Corda para pular; 
Comprimento 2000 
mm;Corda feita de sisal ou 
nylon;Cabos de madeira ou 
plástico;Com selo do 
INMETRO. 

MINITOYS/ REF. 
850 

UN 15,0000 R$3,50 R$52,50 

BRUNA ANTUNES NODA EIRELI - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
8 Bola de futebol society, com PÊNALTI UN 25,0000 R$93,80 R$2.345,00 
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as seguintes especificações 
mínimas: Categoria 
adulto;Oficial;Confeccionada 
em PU Ultra 100%;Com 08 
gomos de dupla 
camada;Circunferência 
quando cheia entre 68 cm e 
69 cm;Peso quando cheia 
entre 425 g a 445 g;Câmara 
airbility;Não possui costura 
em sua estrutura;Miolo slip 
system, removível e 
lubrificado.Com sistema de 
absorção de 0% de água, 
totalmente 
impermeável;Possui 
memória elástica 
instantânea: volta 
imediatamente ao seu 
formato, mesmo após um 
forte impacto.Deverá vir 
gravado na bola de forma 
permanente a marca 
comercial da bola, seu 
modelo ou tamanho. 

11 Bola de futsal com as 
seguintes especificações 
mínimas: Categoria 
fraldinha;Oficial;Confecciona
da em PU;Circunferência 
quando cheia entre 50 cm e 
53 cm;Peso quando cheia 
entre 250 g e 280 g;Com 
câmara airbility;Sem 
costura;Miolo substituível e 
lubrificado;Sistema de 
termofusão0% de absorção 
de água;Aprovada pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol de Salão. 

PÊNALTI UN 15,0000 R$87,90 R$1.318,50 

61 Quebra cabeça animais e 
seus filhotes Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Contém 10 peças 
de 300 x 300 x 6 mm cada 
peça, Confeccionadas em 
MDFSerigrafadas 
coloridasDeve acompanhar 
o jogo 10 dedoches 
confeccionados em feltro 
colorido e 1 CD com 
musicas.O produto deverá 
possuir selo do INMETRO. 

BRINK  MOBIL JG 25,0000 R$95,00 R$2.375,00 

G A DA COSTA - ESPORTES ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
48 Kit tênis de mesa nas 

seguintes especificações 
mínimas: Composto de:1 
par de suporte 
confeccionados em ferro 
chato, com pintura 
epóxi;Suporte para tampos 
de mesas de 15 a 25 mm de 
espessura;Suporte com 
parafuso tipo borboleta;1 
rede para tênis de mesa, 
trançada;Rede 
confeccionada em nylon na 
cor azul ou verde;Rede com 
borda de cima branca;Com 
barbantes nas pontas para 
amarrar a rede nos 
suportes.Dimensões 
aproximadas da rede  (CxL) 
1,52 x 0,15 m. 

DUNK UN 4,0000 R$19,90 R$79,60 

49 Mesa de futebol de botão, 
nas seguintes 
especificações mínimas: 

DUNK UN 5,0000 R$199,00 R$995,00 
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Confeccionada em MDP 
com espessura de 15 mm, 
pintura em UV;4 Pés em 
tubo de aço com pintura 
eletrostática epóxi;Pés 
dobráveis;Bordas revestidas 
em 
plástico;Desmontável;Nas 
medidas (AxC) 120 x 80 cm. 

52 Mesa de ping-pong  com as 
seguintes especificações 
mínimas: Dobrável;Nas 
medidas padrão oficial  (L x 
C x A): 1,52 x 2,74 x 0,76 
m;Tampo em MDF com 
15mm de espessura;Pés 
com tubos de aço;Sistema 
de rodízios nos pés 
centrais;Rodas com 
travas;Com reforço;Linha 
branca de aproximadamente  
2,0 cm de largura em toda a 
volta da mesa;Mesa dividida 
em duas partes iguais por 
uma linha branca de 
aproximadamente 3,0 cm no 
sentido do comprimento 
para jogos de duplas;Com 
rede em malha  
estendendo-se 15,25 cm 
além das bordas laterais da 
mesa;Com 15,25 cm de 
altura;Cor escura com sua 
parte superior de cor 
branca;Malhas de 7,5mm 
quadrados e máximo 12mm 
quadrados;Suportes para a 
rede;Mesa com acabamento 
em primer azul;Laterais 
bordas em MDF. 

DUNK UN 4,0000 R$721,00 R$2.884,00 

58 Protetor para poste de vôlei, 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Tipo redondo, com espuma; 
Altura de 1,70 metros; 
Revestimento lona sintética 
ou PVC. 
Fechamento em velcro. 
Fácil instalação e remoção. 

DUNK PAR 4,0000 R$280,00 R$1.120,00 

63 Rede de gol para Futsal, 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor branca; 
Medidas oficial; 
Confeccionada em fio 
padrão polipropileno ou 
nylon de 4 mm; 
Nó duplo; 
Malha: 12x12 cm; 
Com tratamento UV contra a 
ação dos raios ultravioletas 
e ações climáticas. 

DUNK PAR 48,0000 R$89,00 R$4.272,00 

64 Rede de vôlei oficial com as 
seguintes especificações 
mínimas: Confeccionada em 
polipropileno (seda),Com 02 
faixas sintéticas com 04 cm 
de largura,Fio com 02 mm 
de espessura torcido e 
trançado,Malha 13 x 13 cm 
(entre nós),Medindo: 9,50 x 
1,00 metros. 

DUNK UN 10,0000 R$44,99 R$449,90 

65 Rede para trave de futebol 
de salão Com as seguintes 
especificações mínimas:Na 
cor branca,Confeccionada 
em polipropileno (seda),Fio 
com 3,5 mm de espessura, 

DUNK PAR 20,0000 R$88,00 R$1.760,00 
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trançado e torcido,Medidas 
frontais: 3,20 x 2,10 m. 

66 Rede para trave de futebol 
society, modelo europeu, 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionada em 
polipropileno (seda),Fio com 
04 mm de espessura, 
trançado e torcido,Malha 14 
x 14 cm,Medidas frontais: 
5,20 x 2,30 m,Medida 
lateral: 1,50 x 2,30 m. 

DUNK PAR 10,0000 R$190,00 R$1.900,00 

TOTAL R$100.853,10 
 

  

ITENS FRUSTRADOS 
02 

 

ITENS DESERTOS 
60, 67 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$100.853,10 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 4 de agosto de 2017. 
 
 
 
  
 

Prefeito 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 92/2017  
PROTOCOLO Nº 30366/2017  

 
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: 
PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO - ME 
 
 

Lote 2: LOTE 02 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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. 

 UN 4,0000 R$20,50 R$82,00 

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. 

 UN 4,0000 R$19,35 R$77,40 

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. 

 UN 4,0000 R$19,35 R$77,40 

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. 

 UN 5,0000 R$23,50 R$117,50 

5 Muda de Limão Tahiti: 
Nome científico: Citrus 
aurantifolia Swing var. taiti 
Especificações: plantas 

 UN 5,0000 R$20,50 R$102,50 
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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. 

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. 

 UN 5,0000 R$17,50 R$87,50 

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. 

 UN 50,0000 R$20,50 R$1.025,00 

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. 

 UN 50,0000 R$20,50 R$1.025,00 

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. 

 UN 100,0000 R$20,50 R$2.050,00 

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, 

 UN 10,0000 R$20,50 R$205,00 
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mortas ou com qualquer 
sinal de doença, virose ou 
podridão. 

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. 

 UN 5,0000 R$32,00 R$160,00 

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 
processo de murchamento, 
mortas ou com qualquer 
sinal de doença, virose ou 
podridão. 

 UN 10,0000 R$21,50 R$215,00 

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. 

 UN 20,0000 R$21,50 R$430,00 

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. 

 UN 50,0000 R$20,50 R$1.025,00 

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. 

 UN 30,0000 R$20,50 R$615,00 

16 Muda de Mexerica Rio: 
Nome Científico: Citrus 
deliciosa Tenore. 

 UN 20,0000 R$20,50 R$410,00 



Telêmaco Borba, 18 de agosto de 201720
Edição 1060

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

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. 

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. 

 UN 5,0000 R$26,30 R$131,50 

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. 

 UN 20,0000 R$18,50 R$370,00 

19 Muda de Uva Itália: 
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. 

 UN 20,0000 R$18,50 R$370,00 

Lote 3: LOTE 03 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 

 UN 6.000,0000 R$0,99 R$5.926,33 
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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 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. 

 UN 1.000,0000 R$4,79 R$4.789,33 

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 mínimo 15 
Plantas por embalagem. As 
Plantas devem ser todas 
provenientes de 
classificação F1. Conforme 
Termo de Referência. 

 UN 1.000,0000 R$4,79 R$4.789,33 

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 

 UN 2.000,0000 R$1,40 R$2.793,73 
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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. 

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. 

 UN 2.000,0000 R$1,10 R$2.195,13 

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. 

 UN 1.500,0000 R$2,15 R$3.217,93 

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 

 UN 500,0000 R$0,99 R$493,98 
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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. 

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. 

 UN 1.500,0000 R$1,55 R$2.319,88 

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. 

 UN 1.000,0000 R$1,45 R$1.446,83 

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. 

 UN 1.500,0000 R$1,97 R$2.948,53 

11 Muda de Lobélia azul 
Nome científico: Lobelia 

 UN 2.000,0000 R$0,99 R$1.975,53 
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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 
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. 

 UN 2.000,0000 R$1,08 R$2.155,13 

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. 

 UN 1.000,0000 R$0,99 R$987,83 

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. 

 UN 1.000,0000 R$0,99 R$987,83 

15 Muda de Agapanto rosa 
Nome científico: Agapanthus 
africanus 
Planta no mínimo 15 a 25 cm 
de altura, dispostas em 

 UN 1.500,0000 R$2,15 R$3.217,93 
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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. 

16 Muda de Agapanto branco - 
Nome científico: Agapanthus 
africanus  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. 

 UN 1.500,0000 R$1,98 R$2.963,38 

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. 

 UN 2.000,0000 R$2,47 R$4.948,93 

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 

 UN 2.000,0000 R$2,47 R$4.948,93 
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com processo de 
murchamento, mortas, ou 
com tombamento o que pode 
indicar sinais de doença ou 
podridão.  Planta de 
classificação F1. 

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. 

 UN 1.000,0000 R$5,96 R$5.956,73 

20 Muda de Ixora rosa  
Nome científico: Ixora 
undulata 
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. 

 UN 2.000,0000 R$2,47 R$4.948,93 

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. 

 UN 1.000,0000 R$0,99 R$987,83 

Lote 4: LOTE 04 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 

 UN 500,0000 R$12,52 R$6.257,61 
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apodrecimento do material, e 
liberação das raízes no solo 
induzindo ao pegamento das 
Mudas.Conforme Termo de 
Referência. 

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. 

 UN 500,0000 R$8,65 R$4.324,76 

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 
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. 

 UN 300,0000 R$6,72 R$2.015,04 

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. 

 UN 500,0000 R$1,92 R$961,61 

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 

 UN 500,0000 R$8,65 R$4.324,76 
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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 e com 
tombamento o que pode 
indicar sinais de doença ou 
podridão. 

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. 

 UN 1.000,0000 R$0,96 R$956,76 

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. 

 UN 1.000,0000 R$0,96 R$956,76 

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 incidência 
de Mudas com processo de 
murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de 
doença ou podridão. 

 UN 1.000,0000 R$1,14 R$1.140,36 

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. 

 UN 1.000,0000 R$1,24 R$1.237,06 
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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. 

 UN 1.000,0000 R$1,14 R$1.140,36 

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. 

 UN 5.000,0000 R$0,66 R$3.285,56 

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. 

 UN 500,0000 R$1,91 R$956,81 

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 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. 

 UN 500,0000 R$1,91 R$956,81 

14 Muda de Orquídea bambu 
branca  - Nome científico: 
Arundina alba 
Planta dispostas em 
saquinhos plásticos  de 5 

 UN 500,0000 R$9,64 R$4.817,66 
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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. 

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. 

 UN 500,0000 R$4,78 R$2.391,91 

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. 

 UN 1.500,0000 R$1,09 R$1.638,06 

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. 

 UN 1.500,0000 R$1,09 R$1.638,06 

Lote 5: LOTE 05 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Muda de Hemerocállis 

Nome científico: 
Schaffhausen 

 UN 2.000,0000 R$1,95 R$3.893,60 
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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 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. 

 UN 2.000,0000 R$2,42 R$4.842,20 

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. 

 UN 2.000,0000 R$2,42 R$4.842,20 

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. 

 UN 2.000,0000 R$2,42 R$4.842,20 

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 

 UN 2.000,0000 R$2,42 R$4.842,20 
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tipo de praga, sem incidência 
de Mudas com processo de 
murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de 
doença ou podridão. 

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 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. 

 UN 2.000,0000 R$2,42 R$4.842,20 

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. 

 UN 2.000,0000 R$2,42 R$4.842,20 

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. 

 UN 2.000,0000 R$2,42 R$4.842,20 

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. 

 UN 2.000,0000 R$2,42 R$4.842,20 

10 Muda de Hemerocállis 
Nome científico: 
Hemerocallis Barbara, 
Advanced Party (reblooming 

 UN 2.000,0000 R$2,42 R$4.842,20 
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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. 

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 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. 

 UN 2.000,0000 R$2,42 R$4.842,20 

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. 

 UN 2.000,0000 R$2,42 R$4.842,20 

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. 

 UN 2.000,0000 R$2,42 R$4.842,20 

Lote 6: LOTE 06 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 

 UN 250,0000 R$36,36 R$9.090,03 
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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. 

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. 

 UN 150,0000 R$30,38 R$4.557,50 

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 
com qualquer sinal de 
doença ou podridão. 

 UN 250,0000 R$41,34 R$10.335,23 

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. 

 UN 250,0000 R$41,34 R$10.335,23 

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. 

 UN 100,0000 R$65,75 R$6.574,73 

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 

 UN 200,0000 R$32,87 R$6.574,72 
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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. 

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. 

 UN 200,0000 R$35,36 R$7.072,80 

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. 

 UN 500,0000 R$22,91 R$11.455,88 

9 Muda de Dracena tricolor 
Nome científico: Dracaena 
marginata 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. 

 UN 100,0000 R$30,38 R$3.038,36 

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 

 UN 100,0000 R$89,66 R$8.965,52 
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indicar sinais de doença ou 
podridão. 

Lote 7: LOTE 07 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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. 

 UN 100,0000 R$27,71 R$2.770,64 

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. 

 UN 50,0000 R$60,36 R$3.018,01 

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. 

 UN 200,0000 R$67,29 R$13.457,24 

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 outro tipo de praga, 
sem incidência de Mudas 
com processo de 
murchamento, mortas ou 
com qualquer sinal de 
doença ou podridão. 

 UN 150,0000 R$32,65 R$4.898,06 

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 

 UN 25,0000 R$282,01 R$7.050,22 
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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. 

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. 

 UN 25,0000 R$277,06 R$6.926,53 

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. 

 UN 25,0000 R$277,06 R$6.926,53 

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. 

 UN 25,0000 R$272,11 R$6.802,85 

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. 

 UN 25,0000 R$286,96 R$7.173,91 

10 Muda de Pata de Vaca  - 
Nome 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 

 UN 25,0000 R$279,04 R$6.976,01 
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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: LOTE 08 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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. 

 UN 3.000,0000 R$15,79 R$47.368,27 

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 . 

 UN 100,0000 R$44,41 R$4.440,85 

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 

 UN 100,0000 R$71,05 R$7.105,31 

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. 

 UN 100,0000 R$160,86 R$16.085,56 

Lote 9: LOTE 09 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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. 

 UN 3.000,0000 R$18,33 R$55.000,00 

TOTAL R$448.575,80 
 

  

LOTE FRUSTRADO 
01 
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LOTES DESERTOS 
Nenhum Lote Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$448.575,80  
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 16 de agosto de 2017.  
 
 

  
 

Prefeito   
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 95/2017  
PROTOCOLO Nº 36310/2017  

 
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: 
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI - ME 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Licença para Office Home 

Business 2016, Brazilian 
FPP part Number T5D-
02932, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com Softwares: 
MS Word 2016;  
MS Excel 2016;  
MS Power Point 2016;  
MS Outlook 2016;  
Idioma Português Brasil;  
Instalação em 32/64bits. 
Conforme Termo de 
Referência. 

MICROSOFT UN 254,0000 R$544,00 R$138.176,00 

TOTAL R$138.176,00 
 

  

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustado 

 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$138.176,00  
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 15 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 39713  
b)        Pregão Presencial nº 104/2017  
c)        Data da adjudicação: 18/08/2017  
d)        Objeto: Aquisição de fantasias sob medida.  
  
EMPRESA: JANETE VIANA 82790744904 
 
LOTE 01 

  

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

1 Fantasia da personagem "Emília", sob 
medida, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Fantasia composta de 1 vestido, 1 
Bermuda, 1 avental e 1 Blusa 2º pele. 
Vestido com manga curta bufante, 
rodado com duas saias  e bermuda com 
elástico, confeccionado em tecido 
tricoline, composição 100% algodão, na 
cor floral. 
Avental sobreposto ao vestido, 
confeccionado em tecido tricoline, 
composição 100% algodão na cor rosa 
pink na altura do joelho, todo contornado  
em renda. 
Blusa confeccionada em Tecido Visco 
lycra, composição 63%Poliéster, 
32%Viscose, 5% Elastano na cor branca. 
Fechamento do vestido na parte traseira 
através de botões na cor branca. 
Peças acabadas com todas as costura 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

 1 UN R$201,06 

2 Fantasia da personagem  "Narizinho", 
sob medida, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Vestido com manga curta bufante, 
rodado com duas saias. Confeccionado 
em tecido tricoline, composição 100% 
algodão, na cor floral, com cinto em fita 
de cetim fixado por passadeira na altura 
da cintura. Comprimento na altura do 
joelho. Fechamento do vestido  na parte 
traseira através de botões na cor branca. 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

 1 UN R$148,60 

3 Fantasia da personagem "Tia 
Anastácia", sob medida, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Fantasia composta de 1 vestido, 1 
avental de frente e 1 lenço para cabeça. 
Vestido rodado na cor floral, manga 
longa sem punho e com colarinho, 
confeccionado em tecido Tricoline, 
composição 100%  algodão ; 
Fechamento do vestido na parte traseira 
através de botões cor branca. 
Avental de frente na cor branca, sem 
bolso, confeccionado em  tecido Tergal, 
60% algodão e 40% poliéster, com 
bordas costuradas. Acabamento em viés 
do mesmo tecido do corpo do avental, 
com 2 tiras fixadas nas laterais para 

 1 UN R$165,97 
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amarração traseira, e 2 tiras para 
amarração no pescoço em viés, do 
mesmo tecido do corpo do avental. Tiras 
com 20 cm cada. 
Lenço para cabeça na cor branca, 
confeccionado em  tecido Tergal, 60% 
algodão e 40% poliéster, com bordas 
costuradas. 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

4 Fantasia do personagem "Tio Barnabé", 
sob medida, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Composto de 1 Camiseta, 1 Colete e 1 
Calça. 
Camiseta manga longa com punho, na 
cor bege, gola careca, confeccionada em 
malha canelada, composição 97% 
algodão e 3% elastano. 
Colete na cor vermelha, confeccionado 
em tecido Oxford, composição 100%  
poliéster, com detalhes  em guipir  na 
parte frontal. 
Calça na cor marrom, com 1 bolso 
embutido tipo faca, confeccionada em 
tecido Oxford, composição 100% 
poliéster, meio elástico, fechamento da 
calça na parte frontal através de zíper  e 
botão. 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

 1 UN R$165,97 

5 Fantasia do personagem "Príncipe 
Escamado", com as seguintes 
especificações mínimas: 
Fantasia composta de 1 macacão e 1 
touca. 
Macacão na cor cinza, curto, manga 
longa, com gola, confeccionado em 
tecido pele sintética imitando escama, 
composição 100%  poliéster.  
Touca na cor cinza, tecido pele sintética, 
composição 100%  poliéster. 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

 1 UN R$165,97 

6 Fantasia do Personagem "Quindim", sob 
medida, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Fantasia composta de 1 Calça, 1 Casaco 
e 1 Camiseta. 
Calça na cor marrom, confeccionada em 
tecido veludo,  composição 100%  
poliéster, cintura deverá possuir elástico 
com largura de 4,0 cm embutido e 
rebatido em pespontadeira com 4 
agulhas. 
Casaco manga longa, na cor marrom, 
confeccionado em tecido veludo, 
composição 100%  poliéster, todo 
contornado em viés. Camiseta na cor 
branca,  manga longa com punho, gola 
alta, confeccionada em Malha canelada, 
composição 97% algodão e 3% elastano 
Cor: branco; 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

 1 UN R$157,33 

7 Fantasia do personagem "Burro 
Falante", sob medida, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Fantasia composta de 1 Calça, 1 Camisa 
manga longa e 1 Touca. 
Calça na cor bordô, com bolso embutido 
tipo faca, confeccionada em tecido 
Oxford, composição 100% poliéster, 
fechamento cós largo. Cintura deverá 
possuir elástico com largura de 4,0 cm 

 1 UN R$165,97 
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embutido e rebatido em pespontadeira 
com 4 agulhas. 
Camisa na cor marfim, manga longa com 
punho e colarinho, fechamento em 
botão, confeccionada em tecido 
Oxfordine, composição 100 %  poliéster. 
Touca na cor bordô, tecido Oxford, 
composição 100%  poliéster. 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

8 Fantasia de vestido, sob medida, modelo 
boneca, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Vestido manga curta  bufante, 
confeccionado em Tecido tricoline, 
composição 100% algodão, na altura do 
joelho, todo contornado  em renda, com 
recortes e babados, com cinto em fita de 
cetim fixado por passadeira na altura da 
cintura. Fechamento na parte traseira 
através de zíper invisível; 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

 8 UN R$131,02 

9 Peruca da personagem "Emília", com as 
seguintes especificações mínimas: 
Peruca confeccionada em tiras de 
tecidos em meia malha, fixadas com 
elásticos, nas cores amarelo, alaranjado 
e vermelho. Composição 100% algodão; 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

 20 UN R$69,88 

10 Avental de frente da personagem "Tia 
Nastácia", sob medida, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Avental sem bolso, na cor branca, 
confeccionado em tecido Tergal 60% 
algodão e 40% poliéster, com bordas 
costuradas, acabamento em viés do 
mesmo tecido do corpo do avental, com 
2 tiras fixada nas laterais para 
amarração traseira, e com 2 tiras para 
amarração no pescoço em viés do 
mesmo tecido do corpo do avental. Tiras 
com 20 cm cada. 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

 20 UN R$26,21 

11 Lenço para cabeça da personagem Tia 
Nastácia, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Tamanho único; 
Cor branca; 
Confeccionado em  tecido Tergal 60% 
algodão e 40% poliéster; Com bordas 
costuradas; 
Peça acabada com todas as costuras 
rebatidas  com arremate. 
Conforme Termo de Referência. 

 20 UN R$21,83 

12 Gorro do personagem "Saci Pererê", 
com as seguintes especificações 
mínimas: 
Tamanho único; 
Cor vermelha; 
Confeccionado em tecido Oxford; 
Composição 100%  poliéster   
Peça acabada com todas as costuras 
rebatidas com arremate. 
Conforme Termo de Referência. 

 20 UN R$21,83 

13 Capa da personagem "Cuca", com as 
seguintes especificações mínimas: 
Cor verde; 
Capa com gola modelo princesa, 
confeccionada em tecido cetim; 
Composição 100%  poliéster ; 
Com tiras fixadas para amarrar no 
pescoço e na lateral para amarrar no 

 20 UN R$34,94 
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braço. 
Peça acabada com todas as costuras 
rebatidas  com arremate.  
Conforme Termo de referência. 

14 Fantasia do personagem "Pedrinho", sob 
medida, com as seguintes 
especificações mínimas: 
fantasia composta de 1 macacão e 1 
camisa. 
Macacão na cor azul, curto, tipo 
jardineira, confeccionado em tecido 
Oxford, composição 100% poliéster. Alça 
com fivela e botão;  
Fechamento lateral através de botão; 
Com 1 bolso frontal.  
Camisa manga curta com colarinho, 
listrada nas cores vermelha e branca, 
confeccionada em tecido tricoline, 
composição 100% algodão, com 
fechamento frontal através de  botão. 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

 1 UN R$144,23 

15 Fantasia da personagem "Dona Benta", 
sob medida, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Fantasia composta de: 1 Colete, 1 Saia e 
1 Camisa. 
Colete na cor verde, confeccionado em 
tecido Oxford, composição 100% 
poliéster, com detalhes  em guipir na 
parte frontal. 
Saia evasê na cor caqui, confeccionada 
em tecido Oxford, composição 100%  
poliéster. 
Camisa na cor branca,  manga longa 
com punho e colarinho, fechamento em 
botão, confeccionada em tecido 
Oxfordine, composição 100 %  poliéster. 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência 

 1 UN R$157,23 

16 Fantasia do personagem "SACI 
PERERÊ", sob medida, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Fantasia composta de 1 macacão e 1 
Gorro. 
Macacão curto tipo jardineira, na cor 
vermelha, com 1 bolso frontal, 
confeccionado em tecido Oxford, 
composição 100%  poliéster, alça com 
fivela e botão. Fechamento lateral 
através de botão. 
Gorro confeccionado em tecido Oxford, 
na cor vermelha, composição 100%  
poliéster. 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

 1 UN R$122,30 

17 Fantasia da personagem "Cuca", sob 
medida, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Fantasia composta de 1 Blusa/vestido e 
1 capa.  
Blusa segunda pele, Confeccionada em 
Tecido Visco lycra; Composição 
63%Poliéster/32%Viscose/5% Elastano, 
na cor verde. Vestido sobreposto com 
detalhes tomara que caia na cor 
vermelha, com 4 sobre saia, 
confeccionado em tecido Tricoline, 
composição 100%  algodão; 
Capa na cor verde, com gola modelo 
princesa, confeccionada em tecido cetim, 
composição 100%  poliéster. Com tiras 
fixadas  para amarrar no pescoço e na 
lateral para amarrar no braço    
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   

 1 UN R$209,64 
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Conforme Termo de Referência. 
18 Fantasia Infantil  da Personagem "Dona 

Aranha", sob medida, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Fantasia composta de 1 vestido e 1 
touca . 
Vestido na cor preta, manga longa 
modelo cigano, confeccionado em tecido 
cetim, composição 97% poliéster e 3% 
elastano. Com aplicação na parte frontal 
em fios de prata imitando formato de 
teia. Fechamento do vestido  na parte 
traseira através de zíper invisível. 
Touca na cor preta, confeccionada em 
tecido cetim, composição 97% poliéster 
e 3% elastano. Com aplicação em fios 
de prata imitando formato de teia  
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

 1 UN R$174,80 

19 Fantasia do personagem "Visconde da 
Sabugosa", sob medida, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Fantasia composta de 1 Calça, 1 
Camisa, 1 Paletó e  1Cartola. 
Calça na cor verde, com bolso embutido 
tipo faca, confeccionado em tecido 
Oxford, composição 100%  poliéster, 
meio elástico, fechamento da calça   na 
parte frontal através de zíper  e botão. 
Camisa na cor amarela, manga curta  e 
com  colarinho, com fechamento frontal 
em botão, confeccionado em tecido 
tricoline, composição 97% algodão e 3% 
elastano. 
Paletó manga longa, na cor verde, com 
aplicação imitando palha nas mangas e 
na gola, com fechamento em botão. 
Confeccionado em tecido cetim, 
composição 97% poliéster e 3% 
elastano. 
Cartola na cor verde. confeccionado em 
tecido cetim, composição 97% poliéster 
e 3% elastano. 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência 

 1 UN R$235,85 

20 Fantasia "Rabicó", sob medida, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Fantasia composta de 1 Calça, 1 
camiseta e 1 paletó manga longa. 
Calça na cor azul, com bolso embutido 
tipo faca, confeccionado em tecido 
Oxford, composição 100%  poliéster, 
meio elástico, fechamento da calça   na 
parte frontal através de zíper  e botão; 
Camiseta na cor branca, manga longa 
com punho, gola alta, confeccionada em 
malha canelada, composição 97% 
algodão e 3% elastano. 
Paletó na cor azul Royal, manga longa, 
com fechamento em botão, 
confeccionado em tecido cetim, 
composição 97% poliéster e 3% elastano 
. 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

 1 UN R$157,23 

21 Fantasia do personagem "Doutor 
Caramujo", sob medida, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Fantasia composta de 1 Calça, 1 
Camisa, 1 Colete e 1 Paletó. 
Calça na cor marrom, com bolso 
embutido tipo faca, confeccionado em 
tecido Oxford, composição 100%  
poliéster, meio elástico, fechamento da 
calça   na parte frontal através de zíper  
e botão. 

 1 UN R$165,97 
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Camisa na cor branca, manga longa com 
punho e colarinho, com fechamento em 
botão, confeccionado em tecido 
Oxfordine, composição 100 %  poliéster. 
Colete na cor bege. confeccionado em 
tecido Oxfordine, composição 100 %  
poliéster, com fechamento em botão. 
Paletó na cor marrom, manga longa, 
com fechamento em botão, 
confeccionado em tecido cetim, 
composição 97% poliéster e 3% 
elastano. 
Peças acabadas com todas as costuras 
rebatidas com arremate.   
Conforme Termo de Referência. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 7.080,00 
 
       
 
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo 
licitatório pela autoridade superior.  
 
  

Telêmaco Borba, 18 de agosto de 2017  
 
 
 

  
MATILDE MARIA BITTENCOURT  

Pregoeiro   
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PORTARIA Nº 021, 18 DE AGOSTO 2017 
 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
OBRAS, DA PREFEITURA DE 
TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, no uso das atribuições previstas no 
art. 7°, parágrafo único do Decreto 
Regulamentar nº 23.895 de 17 de fevereiro de 
2017. 

 
 
 Considerando, a justificativa realizada pela chefia imediata conforme Anexo I do 
Decreto Regulamentar nº23.895, de 17 de fevereiro de 2017. 
  
 

RESOLVE: 
 
 
 Art. 1°Autorizar os servidores listados no Anexo I a realizar serviço extraordinário, 
que será remunerado em conformidade com as marcações no Sistema Eletrônico de 
Registro de Ponto – SREP, salvo compensação de horários, observando-se o limite 
expresso no art. 70, §1°, da Lei n° 1883, de 05 de abril de 2012. 
 
 Art. 2° Esta portaria entre em vigência na data de publicação. 
 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTÁDO DO PARANÁ, em 18 
de agosto de 2017. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

João Henrique Kroll 
Secretario De Obras E Serviços Públicos 
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PORTARIA Nº 021 - 18 de agosto de 2017 
ANEXO I 

Matricula Servidor Dias Horário 

2720 Hildo Pereira 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

9644 Adão Ferreira 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7650 Sebastião Valdevino Bueno 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7841 Ademar da Silva 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

10102 Amilton Gomes 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

10:30 as 23:00 

7593 Claudenir Paes de Lima 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

8638 Elier Izidorio Machado 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7681 Ivanir Sebastião Gonçalves 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7804 Jair Alves dos Santos 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7833 Jales Noga de Queiroz 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7598 Jeremias Cesar 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7675 José Valmir Aparecido 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

9177 Josney Maciel de Oliveira 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7678 Luiz Freire Fernandes 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

9669 Odair de Oliveira 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7685 Osdival Dos Santos 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7679 Pedro Alves dos Santos 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7848 Renato Sobral Gonçalves 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

8008 Valdevino Alves dos Santos 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

8526 Valdilei Ferreira dos Santos 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

8545 Valmir do Espirito Santo de 
Souza 

11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7914 Vanderlei de Oliveira 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 06:00 as 17:30 
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1,2,4,5,6,7,8,9/09 

 9892 Vandirlei Machado 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7589 José Maria Russo 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

8639 Carlos Ferreira 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

8313 Carlos Alves de Oliveira 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

9909 Edilson Mendes Bueno 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

10338 Eduardo Augusto Lima 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

9908 Mirete Prestes Miranda 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

05:00 as 17:30 

7727 João Rinaldi Martins 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

10043 Sideney Ferreira Bueno 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

01:00 as 23:30 

10625 Vanderlei Soarez 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

9727 Divaldo Soutoski Sueck 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

9643 Josnei Maciel Diniz 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

10:30 as 23:00 

10220 Edison Luiz Stockly 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

10:30 as 23:00 

9558 Darci da Silva 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

9696 Pablo Vieira da Rosa 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

10219 Maria Helena Machado 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

10221 Valdirene Moreira da Silva 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7731 Davi Donizeti Borges  11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

9171 Eduardo Carneiro da Silva 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7635 Paulo Ribeiro Nobre 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7660 Roris de Maria Mendes 
Betim 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,3,4,5,6,7,8/09 

08:00 as 18:00 

8941 João Clair Rodrigues 11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,10/09 

08:00 as 18:00 

7423 Valdenir dos Santos 11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31/08 e 1,2,3/09 08:00 as 18:00 
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10490 Cristian Correia 11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30/08 e 
1,2,3,4,5,6,8,9,10/09 

08:00 as 18:00 

7819 Orlando Geraldo Pinto 27,28,29,30,31/08 e ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/09 08:00 as 18:00 

8155 Leôncio de Souza 11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31/08 e 
1,2,4,5,6,7,8,9/09 

06:00 as 17:30 

7767 Adão Ribeiro dos Santos 19/08 07:00 as 17:00 

8159 Valmir Nocera 19/08 07:00 as 17:00 

10252 Regina Aparecida 
Rodrigues Silva 

19/08 07:00 as 17:00 

7229 Juarez Camargo  19/08 07:00 as 17:00 

7630 José Lauir da Rosa 19/08 07:00 as 17:00 

8181 Roberto Matos 19,20/08 07:00 as 17:30 

7910 Jose Aparecido de 
Andrade 

19,20/08 07:00 as 17:30 

8185 Adenir Taborda 19,20/08 07:00 as 17:30 

8613 Joanir de Jesus Felix 
Pinheiro 

20/08 07:00 as 17:30 

10659 Elias Antônio da Silva 19/08 07:00 as 17:30 
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ANEXO II 
JUSTIFICATIVA DECRETO 

 
CHEFIA: JOÃO HENRIQUE KROLL 
MATRÍCULA DA CHEFIA: 21886 
SERVIDOR INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA Nº 021 
MATRÍCULA DO INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA Nº 021 
SETOR: DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MAQUINAS 
 
 
 
A Chefia em epígrafe apresenta através deste ato justificativa para: 
 

  
 

 
 

EQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO  
 
x REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR AO ART. 70, 1 DA LEI 
1883 
 
 
O que faz com base nos seguintes motivos: 
 
Os servidores irão trabalhar com transporte de cascalho, serviços de asfalto frio e em plantão na 
oficina mecânica e borracharia. 

 
 
 

DATA: 18/08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
João Henrique Kroll 
Secretario Municipal de Obras e Serviços Público 
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ANEXO III 
JUSTIFICATIVA DECRETO  

 
CHEFIA: DEUSDED ALVES DE OLIVEIRA PIMENTA 
MATRÍCULA DA CHEFIA: 21883 
SERVIDOR INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA Nº 020 
MATRÍCULA DO INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA Nº 020 
SETOR: DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 
 

A Chefia em epígrafe apresenta através deste ato justificativa para: 
 

AUTORIZAÇÃO DE FALTA DO INTERESSADO  
 

 AUTORIZAÇÃO DE ATRASO DO INTERESSADO 
 

REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO  
 
x REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR AO ART. 70, 1 DA LEI 
1883 
 

O que faz com base nos seguintes motivos: 
 

Os servidores irão trabalhar com coleta de lixo orgânico e reciclável, cortes de arvores no 
cemitério parque municipal. 

 
 

DATA: 18/08/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deusded Alves de Oliveira Pimenta 
 Chefe de Divisão de Serviços Públicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
João Henrique Kroll 
Secretario Municipal de Obras e Serviços Público 
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ANEXO IV 
JUSTIFICATIVA DECRETO  

 
CHEFIA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA 
MATRÍCULA DA CHEFIA: 7060 
SERVIDOR INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA 21 
MATRÍCULA DO INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA 21  
SETOR: DIVISÃO DE OBRAS  
 
 

A Chefia em epígrafe apresenta através deste ato justificativa para: 
 

AUTORIZAÇÃO DE FALTA DO INTERESSADO  
 

 AUTORIZAÇÃO DE ATRASO DO INTERESSADO 
 

REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO  
 
x REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR AO ART. 70, 1 DA LEI 
1883 
 
 

O que faz com base nos seguintes motivos: 
 

Os servidores irão trabalhar troca de piso na Secretaria de Obras e Serviços Publicos. 
 
 
 

 
DATA: 18/08/2017. 

 
 
 
 
 
 
 Paulo Cesar de Oliveira 
 Chefe de Divisão Obras 
 
 
 
 
 
 
 
Joao Henrique Kroll 
Secretario Municipal de Obras e Serviços Público 
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D E C R E T O  N.º  2 4 3 4 7, DE 18 DE AGOSTO DE 2017 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento 
no que dispõe o artigo 81, incisos VI e IX da 
Lei Orgânica do Município, em conformidade 
com o disposto no Artigo 4º da Lei Nº 
1605/07 de 30 de julho de 2007 e na Lei N° 
1757 de 18 de dezembro de 2009, 
 
 
R E S O L V E 
 
 
Art. 1º NOMEAR os componentes do 

COMDEPA – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL DE TELÊMACO BORBA, composto pelos seguintes membros: 

 Representantes do Executivo Municipal: 
 

 Assessoria Especial de Indústria Artesanal e Comércio 
Titular: Márcio Luiz de Andrade 
Suplente: Andrei Henrique Boiko Walus 

 
 Divisão de Meio Ambiente  

Titular: José Eduardo Munhoz Martins  
Suplente: Amanda Mainardes 
 

 Gabinete do Prefeito  
Titular: José Carlos Santos 
Suplente: Alcione Aparecido de Souza 
 

 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Titular: Sonia Aparecida Castanho  
Suplente: Osvaldo Gomes Batista 
 

 Seção Técnica de Paisagismo e Planejamento Ambiental 
Titular: Luciana Ramos Lemos 
Suplente: Kelly Rodrigues Bonotto 
 

 Secretaria Municipal de Educação 
Titular: Kitty Gisele Tomas Endo  
Suplente: Jacqueline dos Santos Schereiber 
 
 

 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação 
Titular: Antônio Marcos Afonso 
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Suplente: Vilma Aparecida Araújo 
 

 Vigilância Sanitária 
Titular: Ana Claudia Natel Tiburcio 
Suplente: Eliete Ferreira de Campos 

 
 Representantes de órgãos de outras esferas de poder a serem convidados: 
 

 Corpo de Bombeiros 
Titular: 2° Ten. QOBM  Gilson José Diniz 
Suplente: 2° Sgt.º QPM 2-0 Paulo Marcos A. S. Cotecheski 

 
 Polícia Ambiental  

Titular: Cb. QPMG 1-0 Paulo Sérgio de Andrade 
Suplente: Sd. QPMG 1-0 Daniel da Silva Lima 

 
 Legislativo Municipal  

Titular: Silvana de Fatima Vicente 
Suplente: Guilherme Henrique Ramos 
 

 Representantes de Órgãos Não Governamentais:  
 

 Conselho Comunitário das Associações de Moradores de Telêmaco Borba 
– CONSECOM  
Titular: Rosalina Ernesto Lima 
Suplente: João Maria Rodrigues 

 
Titular: Ari José Prestes 
Suplente: Daltro Silveira 

 
 Associação Comercial e Empresarial de Telêmaco Borba – ACITEL  

Titular: Mario Fagundes de Lima 
Suplente: Marcelo Rodrigues Diniz 
 

 Conselho Municipal de Turismo  
Titular: Thais Satie Faria Yaedu Martins 
Suplente: Leticia Terezinha Ribinski 
 

 Indústrias Klabin S/A  
Titular: Henrique Luvison Gomes da Silva 
Suplente: Elder Dettenborn 
 

 Entidade Sindical Representante da Classe Trabalhadora  
Titular: Daiane do Rocio Campos Luna 
Suplente: Eliana Maria Ribeiro 

 
 Entidade Sindical Representante da Classe Patronal  

Titular: Valdir Antonio da Silva 
Suplente: Rangel Hornung 
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 Entidades de Ensino Superior 

Titular: Arthur Soares Siqueira Filho 
Suplente: Graciane Di Mário Ekermann 
 
Titular: Eduardo Kloc 
Suplente: Gustavo Conceição Bahr 

 
 Grupo de Escoteiros Monte Alegre - GEMA 

Titular: Reni Mocelin Sutil 
Suplente: Júlio Candido do Prado 
 

 SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná 
Titular: Francisco Icker Oroski 
Suplente: Mariana Brandes Guimarães 
 

 COPEL – Companhia Paranaense de Energia 
Titular: Osvaldo Mesquita 
Suplente: Carlos Alberto da Silva Bernardo 
 

 EMATER 
Titular: Fátima Regina Carvalho Cardoso 
Suplente: Carlos Alberto Mehry Filho 
 

 Rotary Club de Telêmaco Borba 
Titular: Zeno Guralh 
Suplente: José Rui Miranda 

 
 
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogando-se as deposições em contrário, especialmente as 
contidas no decreto 20875 de 14 de abril de 2014. 

 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 18 de 
agosto de 2017. 

 
 

 
 

Márcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município 
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