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

D E C R E T O N.º 2 4 4 0 6, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017

O PREFEITO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhes são conferidas, com fundamento na Lei Orgânica do Município e na Lei 
1.284/2000, dá nova redação à Regulamentação do ESTAR – Estacionamento Regulamenta-
do e Rotativo, pago, em vias e logradouros públicos no Município de Telêmaco Borba e,

R E S O L V E

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O estacionamento de veículos automotores, nas áreas do Estacionamento Regu-
lamentado e Rotativo Pago nas vias e logradouros públicos do Município de Telêmaco Borba, 
será operado sob regime de concessão onerosa mediante prévia licitação, e reger-se-á por 
este Decreto.

§ 1° A concessão do serviço de que trata este Decreto, reger- se a pelos termos do art. 
175 da Constituição Federal, da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e suas alte-
rações, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e da Lei Municipal 
n° 1.284 de 12 de dezembro de 2000, pela presente regulamentação e pelo respectivo Edital 
de Concorrência Pública, suas normas legais pertinentes e pelas clausulas do indispensável 
contrato.

§ 2° Compete a Secretaria Geral de Gabinete, através da Divisão Municipal de Segurança 
Pública e Trânsito (TBTran), Órgão Executivo Municipal de Trânsito, em conformidade com o 
Código de Trânsito Brasileiro, a observância, a condução da execução e o fiel cumprimento 
deste Decreto, o planejamento e a fiscalização dos serviços concedidos para a concessionária.

§ 3° O Estacionamento Regulamentado e Rotativo Pago será denominado de “Novo Es-

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 03/11/2017, o qual será 
remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração
AIU9085  116100E007644981  05/07/2017  54522  R$ 195,23
AQI4970  279150NIC0001708  13/09/2017  50020  R$ 195,23
AVO4041  279150NIC0001710  13/09/2017  50020  R$ 293,47
AXH3954  116100E007640857  09/07/2017  58191  R$ 880,41
AZQ7939  279150NIC0001705  13/09/2017  50020  R$ 195,23

EXTRATO CONTRATUAL

Termo Aditivo QUINTO
Contrato N.º 218/2015
Processo Licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2015
Protocolo Nº 27043/2015
Data 11/08/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Prorrogação 120 (cento e vinte) dias a partir de 14/08/2017

Termo Aditivo PRIMEIRO
Contrato N.º 141/2016
Edital de Convocação 001/2016
Protocolo Nº 005911/2016
Data 11/09/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada RIDAN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - EPP
Prorrogação 12 (doze) meses a partir de 11/08/2017
Valor R$ 516.000,00 (quinhentos e dezesseis mil reais)
Dotação 1190-12.001.10.301.1001.2118.3390.38.50.50

Termo Aditivo PRIMEIRO
Contrato N.º 130/2016
Edital de Convocação 001/2016
Protocolo Nº 006140/2016
Data 12/09/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada ZANELATO MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES 

LTDA-ME
Prorrogação Prorroga-se por mais 12 (doze) meses a partir de 10/08/2017

Valor do reajuste para o período de 01/07/2017 a 10/08/2017
R$ 3.458,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais)
Valor do reajuste para o período de 40 dias restantes da validade 
do contrato
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Valor do contrato refe-
rente a prorrogação

R$157.122,00

Dotação 1137-12.001.0010.0301.1001.2118.3339034

Termo Aditivo TERCEIRO
Contrato N.º 126/2014
Edital de Convocação 001/2014
Protocolo Nº 027987/2014
Data 12/09/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada PAULO ROBERTO AYRES CORREIA

Valor do reajuste para o período de 01/07/2017 a 06/11/2017
R$ 26.758,33 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais 
e trinta e três centavos).
Valor do reajuste para o período de 130 dias restantes da validade 
do contrato

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Dotação 1137-12.001.0010.0301.1001.2118.3339034

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º 104/2017
Edital de Convocação 001/2017
Protocolo Nº 007271/2017
Data 13/09/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada BRUNA MENDES MENDONÇA DE SOUZA
Objeto Prestação de serviços médicos de assistência básica
Valor R$ 157.122,00
Prazo de Execução 12 (doze) meses
Prazo de Vigência 13 (treze) meses
Dotação 1137-12.001.0010.0301.1001.2118.333034

DBC9274  279150NIC0001709  13/09/2017  50020  R$ 195,23
FQG2108  279150NIC0001711  13/09/2017  50020  R$ 195,23
GGC6007  279150NIC0001706  13/09/2017  50020  R$ 130,16
HHS4207  279150NIC0001707  13/09/2017  50020  R$ 390,46

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 06/11/2017, o qual será 
remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração
ADO3068  279150H000015653  11/07/2017  55411  R$ 195,23
AJD1153  279150H000015399  11/07/2017  55680  R$ 195,23
AJM4322  279150H000014845  11/07/2017  55411  R$ 195,23
AME8706  279150H000015660  12/07/2017  65300  R$ 195,23
AOB4328  279150H000014846  11/07/2017  55413  R$ 195,23
AOU9938  279150H000015396  10/07/2017  55412  R$ 195,23
APB1997  279150H000015395  10/07/2017  55412  R$ 195,23
APX3597  279150H000014931  10/07/2017  55411  R$ 195,23
ARJ9017  279150H000014887  10/07/2017  55414  R$ 195,23
ASG3166  279150H000014888  11/07/2017  55411  R$ 195,23
ASR7387  279150H000014889  11/07/2017  54522  R$ 195,23
ASX5706  279150H000015398  10/07/2017  71021  R$ 195,23
AUP4390  279150H000015652  11/07/2017  55411  R$ 195,23
AUX1557  279150H000015657  12/07/2017  55417  R$ 195,23
AWL6565  279150H000015397  10/07/2017  76331  R$ 293,47
AYQ1395  279150H000015659  12/07/2017  76331  R$ 293,47
AYQ4637  279150H000015655  12/07/2017  55417  R$ 195,23
AZF6230  279150H000015394  10/07/2017  55417  R$ 195,23
AZN3837  279150H000014842  10/07/2017  55417  R$ 195,23
AZU4059  279150H000014844  10/07/2017  55680  R$ 195,23
BAC5991  279150H000015656  12/07/2017  54526  R$ 195,23
BAM6937  279150H000015651  11/07/2017  55411  R$ 195,23
CFK4622  279150H000014930  07/07/2017  54600  R$ 130,16
EID4523  279150H000014928  29/06/2017  55412  R$ 195,23
EIK5040  279150H000015654  11/07/2017  55412  R$ 195,23
EUJ5139  279150H000015661  12/07/2017  65300  R$ 195,23
IKN1937  279150H000014847  11/07/2017  55417  R$ 195,23
MBS4175  279150H000015658  12/07/2017  55412  R$ 195,23
OSX9281  279150H000015400  11/07/2017  54526  R$ 195,23
PYC9032  279150H000014929  30/06/2017  55412  R$ 195,23

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
AVISOS DE INFRAÇÕES (EstaR) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado 
(EstaR) no período de 13 a 14 de Setembro 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

13.09 AUW4463, ARN1136, AUN1699, APU3651, PWV2142, AVE0655, ASF5055, 
AYL6968

14.09 ALO1334, ATB6360, AWA0732, AYY7612, ATS2663, PZD4366, AWJ3701, 
AQB0644, AJI6432

Telêmaco Borba, 15 de Setembro de 2017.
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taR”, demarcando a identidade, as inovações tecnológicas e o regime de concessão onerosa.
Art. 2º O Novo EstaR terá controle do tempo limitado, mediante o pagamento de preços 

públicos estabelecidos pela sua ocupação, devendo ser totalmente controlado através de um 
sistema eletrônico e informatizado, permitindo a aquisição de crédito para estacionar através 
dos monitores da concessionária, postos de venda, web site, aplicativo para smartphones e 
parquímetros físicos instalados nos logradouros da Cidade, compreendendo períodos de hora 
em hora e com permanência contínua máxima conforme a designação de área, de acordo com 
o estabelecido pela sinalização local.

CAPÍTULO II
DAS ÁREAS E VAGAS

Art. 3º As vagas de estacionamento serão distribuídas por área, e terão o seguinte fun-
cionamento:

I – Área Azul: área destinada ao estacionamento de veículos automotores pelo período 
máximo de duas horas contínuas, vedada a sua prorrogação na mesma vaga, mediante paga-
mento de preço público pela ocupação do espaço público; e

II - Área Laranja: área destinada ao estacionamento de veículos automotores pelo período 
máximo de cinco horas contínuas, vedada a sua prorrogação na mesma vaga, mediante paga-
mento de preço público pela ocupação do espaço público.

§ 1º As vias e logradouros que farão parte do Novo EstaR constam do Anexo I e II (Anexo 
II para carga e descarga), e deverão estar devidamente identificadas por meio de sinalização 
própria ao seu funcionamento. 

§ 2º Considera-se como vaga de estacionamento de veículo a medida de 5,00 metros 
de comprimento, que podem ser dispostas, em relação ao bordo da via, na posição paralela, 
perpendicular ou angular, devendo para cada tipo, observar as orientações do Denatran e/ou 
manuais de referência de boas práticas, observando ainda as normativas para os demais tipos 
de veículos e sinalizações correlatas.

§ 3º Considera-se estacionamento a imobilização de veículo por tempo superior a 5 (cin-
co) minutos na vaga, constatado pela Concessionária.

§ 4º A permanência do condutor ou passageiro no interior do veículo não desobriga o 
pagamento do preço público pela ocupação da vaga de estacionamento.

CAPÍTULO III
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Art. 4º O horário de funcionamento do Novo EstaR manterá sua carga horária especifi-
cada em Lei que é de 10 (dez) horas/dia de segunda-feira a sexta-feira e 4 (quatro) horas no 
sábado, sendo fixado os horários infra, para melhor atender a demanda do município e comér-
cio, e bem como a preservação da segurança pessoal dos operadores e usuários expediente 
operacional:

I - das 08 (oito) horas às 18 (dezoito) horas de segunda-feira à sexta-feira;
II - das 08 (oito) horas às 12 (doze) horas aos sábados.
§ 1º O horário de funcionamento das áreas do Novo EstaR poderá ser estendido em 

ocasiões especiais, mediante prévia comunicação ao órgão competente, com destaque ao 
mês de dezembro que possui maior demanda em virtude de datas com horários estendidos 
ao comércio de final de ano.

§ 2º Não haverá cobrança pela utilização das áreas públicas nos domingos e feriados.

CAPÍTULO IV
DAS REGRAS TARIFÁRIAS

SEÇÃO I
TARIFAS

Art. 5º Fica estabelecido o preço público da tarifa de ocupação por vaga pelo período de 
60 minutos de:

I - R$ 2,00 (dois reais) para de automóveis, caminhonetes e camionetas;
II - R$ 1,00 (um real) para motocicletas, motonetas e ciclomotores;
III - R$ 10,00 (dez reais) para veículos cujo peso bruto total exceda a 3.500 Kg (três mil e 

quinhentos quilogramas);
IV - R$ 20,00 (vinte reais) a diária por vaga ocupada ou interditada para uso de caçambas 

ou similares, caminhão, van, food-truckes e similares, com o objetivo de acondicionar matérias 
de construção, refugos de obra, descarga de concreto mudanças e eventos entre outros casos 
excepcionais que ultrapassem as capacidades e horários estabelecidos.

§ 1º As motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão estacionar, exclusivamente, nas 
vagas destinadas à sua categoria, do contrário será considerado estacionamento irregular, 
mesmo que tenha efetuado o pagamento da tarifa.

§ 2º Os triciclos, quadriciclos e motos equipadas com “sider-car” deverão estacionar nas 
vagas de estacionamento para automóveis, na posição regulamentada para estes, pagando a 
mesma tarifa de automóveis.

§ 3º as atividades de carga e descarga com a utilização de veículos cujo peso bruto total 
exceda a 3.500 Kg (três mil e quinhentos quilogramas), somente serão permitidas em vagas 
exclusivas para este fim.

§ 4º Os proprietários de comércios ou outros usuários que demandem tal ocupação desta 
alínea IV deverão:

a) solicitar junto a concessionária autorização para uso da(s) respectivas vagas;
b) efetuar o pagamento no ato da expedição da autorização, valor esse calculado pelo 

número de vagas e de acordo com o tempo de utilização destas em diárias;
c) utilizar cones que contenham faixas refletivas para a referida demarcação na via.
§ 5º Caso seja efetuado a demarcação de vagas (cones, fitas e outro) sem a devida au-

torização, será expedido aviso de irregularidade por estacionamento irregular para o veículo/
unidade que vier a utilizar a mesma.

§ 6º O horário permitido para a movimentação de caçamba será até às 8h da manhã e 
após as 18h. 

SESSÃO II
VAGAS RESERVADAS

Art. 6º Nas áreas do Novo EstaR deverão ser reservadas e demarcadas até 2% das vagas 
para uso exclusivo por pessoas com deficiência e de até 5% para uso exclusivo de idosos. 

§ 1º Os usuários das vagas dispostas no CAPUT deste artigo, inobstante o direito de 
vagas reservadas, devem respeitar as demais condições de utilização do Novo EstaR e Reso-
lução nº 303 e 304 do Conselho Nacional de Trânsito.

§ 2º A utilização das vagas especialmente destinadas para veículos que transportem pes-
soas portadoras de deficiência, com dificuldade de locomoção ou para idosos, previstas nos 

artigos 6º deste Decreto, não isenta o usuário de respeitar as demais regras estatuídas neste 
regulamento para o estacionamento, em especial a observância do prazo máximo de perma-
nência do veículo na vaga, e a isenção de pagamento mediante credencial, dentro dos limites 
de permanência na vaga.

§ 3º Tais veículos, mesmo com credencial, se estacionados fora das vagas especialmente 
destinadas a estes, não isentam o pagamento e demais observâncias das regras do NovoEs-
tar.

Art. 7º A área de estacionamento de curta duração é a parte da via sinalizada pelo órgão 
de trânsito do município para estacionamento não pago, com uso obrigatório do pisca-alerta 
ativado, em período de tempo determinado e regulamentado de até 30 minutos, conforme 
sinalização específica para este fim, de acordo com a Resolução nº 302 do Conselho Nacional 
de Trânsito. 

Parágrafo único. Ficam ressalvadas além das vagas-rápidas, as vagas destinadas a táxi, 
ônibus, polícia militar, veículos de uso exclusivo do órgão de trânsito, que serão de responsa-
bilidade de denominação, localização, implantação e manutenção das sinalizações pelo órgão 
de trânsito do município, não fazendo parte do perímetro/vagas do Novo EstaR.

SEÇÃO III
ISENÇÕES

Art. 8º Não estão sujeitos ao pagamento do preço público pela utilização do Novo EstaR:
I - os veículos oficiais do serviço público federal, estadual e municipal, desde que devida-

mente identificado;
II - os veículos de oficiais de justiça, somente quando em serviço mediante cadastro;
III - os veículos de portadores de necessidades especiais e idosos, desde que identifica-

dos com credencial e nas vagas exclusivamente destinadas à estes;
IV - os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, do ente público; correio, 

abastecimento de água, tratamento de afluentes, coleta de lixo, abastecimento de energia 
elétrica quando se encontrarem em efetiva operação no local de prestação dos serviços a que 
se destinam e devidamente identificados.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, são considerados ainda, veículos prestadores de utili-
dade pública:

a) os que se destinam à conservação, manutenção e sinalização viária, quando a 
serviço de órgão executivo de trânsito;

b) os destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas à circulação 
pública e veículos de emergência tipo ambulância;

c) os veículos especiais destinados ao transporte de valores;
d) os veículos destinados ao serviço de escolta, quando registrados em órgão rodo-

viário para tal finalidade.
§ 2º Os veículos citados neste artigo, embora isentos de pagamento, deverão respeitar as 

demais condições de utilização do Novo EstaR, especialmente no que se refere ao tempo de 
permanência na mesma vaga.

SESÃO IV
IRREGULARIDADES

Art. 9º Os monitores da Concessionária, responsáveis pela fiscalização do uso das áreas 
do Novo EstaR, deverão estar devidamente cadastrados e serão credenciados para o serviço 
pela empresa Concessionária junto à Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito. 

Art. 10 Além das hipóteses previstas no Código de Trânsito Brasileiro e leis correlatas, 
será considerado como irregularmente estacionado na abrangência do Novo EstaR:

I - Caso vencido o direito de estacionar adquirido e o veículo permaneça no estaciona-
mento rotativo;

II - O veículo que permanecer estacionado além do período máximo de estacionamento 
contínuo permitido no local;

III - Caso não haja pagamento do preço público estabelecido; 
IV - Caso o veículo esteja estacionado em vaga destinada a outra categoria.
V - Caso o veículo esteja estacionado fora de vaga, de forma a ocupar mais de uma vaga 

ou não for possível afirmar qual das vagas ocupa o seu tipo de veículo.
VI - estacionar em vagas exclusivas para idoso e portador de necessidades especial sem 

a devida credencial.
VII - estacionar veículos para carga e descarga em desacordo com os horários e condi-

ções regulamentadas através da sinalização vertical. 
Art. 11 O veículo que estacionar de forma irregular no Novo EstaR nas formas do Art. 10, 

poderá regularizar sua situação obedecendo os critérios expressos abaixo:
§ 1º O veículo estacionado irregularmente estará sujeito a receber dos monitores da con-

cessionária, credenciados conforme Art. 9º, um Aviso de Irregularidade para cada hora que es-
tiver irregular, sendo que o usuário poderá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis para regularizar 
o aviso junto a concessionária, como medida socioeducativa, ao valor equivalente de 10 (dez) 
horas de estacionamento da tarifa vigente de seu tipo de veículo para cada irregularidade, 
sendo que o valor equivalente a tarifa de 6 (seis) horas serão creditadas à concessionária pela 
irregularidade cometida e o saldo equivalente as outras 4 (quatro) serão creditadas a favor do 
usuário para serem utilizadas no Novo EstaR.

§ 2º Ultrapassado o prazo estipulado para quitar o Aviso de Irregularidade, e não tendo 
ocorrido por parte do usuário, a Concessionária deverá informar ao Poder Público, através de 
meios informatizados, a relação dos veículos para que o mesmo o transforme em auto de in-
fração conforme Código de Trânsito Brasileiro, bem como proceda com a inscrição do usuário 
na Dívida Ativa do Município de Telêmaco Borba.

§ 3º Os Avisos de Irregularidades gerados pelos monitores da concessionária deverão 
ser apoiados por equipamentos e sistemas de informação capazes de controlar os avisos, 
quitações, fotos do veículo com local, data e hora da irregularidade, permitindo auditoria e 
transmissão de dados posteriores, esgotado o prazo, ao Órgão de Trânsito em caso de não 
quitação do Aviso de Irregularidade.

§ 4º Portanto, esgotado o prazo referido neste artigo sem a devida quitação, o Aviso de 
Irregularidade por sua vez será convertido em multa por infração de trânsito pelo órgão com-
petente, com abrigo no Art. 181, inciso XVII da Lei Federal nº 9.503/97 - Código de Trânsito 
Brasileiro, a ser executada pelo Agente da Autoridade de Trânsito.

§ 5º Esclarece-se que o monitor da concessionária, portanto não lavra Auto de Infração, 
apenas constata a irregularidade perante as regras do Novo EstaR e emite o Aviso de Irregu-
laridade com valor monetário, que se não for quitado pelo usuário no prazo estipulado, será 
transmitido à Autoridade de Trânsito que por sua vez lavrará o Auto de Infração.

§ 6º O usuário que não quitar seus débitos de multa de trânsito perante o Município de 
Telêmaco Borba terá seu nome inscrito no cadastro de Dívida Ativa do Município.

§ 7º Considera-se para quaisquer efeitos que as irregularidades listadas no Art. 10 se tra-
tam de irregularidades ocorridas exclusivamente dentro da área de atuação da Concessionária 
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na operação do Novo EstaR, não estando incluso nem autorizado para efeitos de emissão de 
aviso de irregularidades situações que não fazem parte da concessão delegada, sendo tais si-
tuações privativas da Autoridade de Trânsito a fiscalização e medidas cabíveis. São exemplos:

a) estacionar bloqueando acesso de entrada e saída de veículos;
b) estacionar em desacordo com a sinalização em vagas que não façam parte do 

Novo EstaR;
c) estacionar sobre calçadas e passeios onde a regulamentação não permita, entre 

outros situações previstas no CTB.
§ 8º Fica autorizado quando necessário for, a apreensão e/ou remoção de veículos esta-

cionados irregularmente com cobrança do valor referente ao serviço de apreensão/remoção e 
de diárias de recolhimento ao pátio.

SEÇÃO V
REAJUSTES TARIFÁRIOS

Art. 12 A tarifa terá reajuste anual pelo índice INPC, ou outro índice que eu venha à subs-
tituí-lo calculado com base nos 12 (doze) meses anteriores à data de aniversário da entrada 
em operação da Concessionária, de forma automática, com divulgação à população com até 
15 (quinze) dias de antecedência da entrada da nova tarifa.

Parágrafo único - Em caso de fração por ocasião do cálculo da nova tarifa, fica assegura-
do o arredondamento para o múltiplo de R$ 0,05 (cinco centavos de real) mais próximo, para 
menos de forma a facilitar o troco para os casos de pagamentos em espécie.

CAPÍTULO V
CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO I
DO CONTRATO

Art. 13 O prazo de concessão será de no máximo, 10 (dez) anos, prorrogável uma vez 
por igual período;

§ 1º A concessionária deverá, às suas expensas e por sua conta e risco, dispor de fun-
cionários, devidamente identificados e uniformizados, para certificar-se da correta utilização 
do sistema.

§ 2º A concessionária deverá, sem ônus para o Município, fornecer, instalar, conservar 
e substituir os equipamentos empregados no Sistema, à sinalização viária regulamentadora 
do estacionamento, bem como realizar toda a sinalização de trânsito e demais obras que se 
fizerem necessárias à operação da concessão.

§ 3º Ao final do prazo da concessão, os bens imóveis permanentes tangíveis (considerado 
nestes os equipamentos e as sinalizações verticais e horizontais) utilizadas na operação dos 
estacionamentos reverterão para o Poder Público, sem qualquer ônus ao erário.

§ 4° O serviço concedido poderá ser retomado pelo Poder Público nas hipóteses previstas 
em Lei

SEÇÃO II
DO REPASSE

Art. 14 Deverá ser instruído processo licitatório que obedecerá os parâmetros previs-
tos nas leis federais nº 8.987/95 e 8.666/93, tendo como julgamento a escolha da MELHOR 
OFERTA para a Administração Pública do Município de Telêmaco Borba daquele que apre-
sentar o maior percentual de repasse da receita provinda do faturamento bruto dos veículos 
regularmente estacionados, e desde que comprove deter a tecnologia ofertada mediante de-
monstração tecnológica.

§ 1º As especificações técnicas, requisitos de funcionamento, detalhamento, especificida-
des, particularidades, custos, escopo, previsões, cronograma, condições de participação entre 
outras características deverão ser pormenorizas em Edital.

§ 2º Fica desde já fixado que o respectivo repasse mínimo do Art. 20 não poderá ser 
inferior a 5% (cinco por cento).

§ 3º Para fins de transparência e auditoria dos repasses pela Concessionária, a operacio-
nalização do Novo EstaR em vias e logradouros públicos deverá ser feita por meio de sistema 
eletrônico, de modo que permita total controle da arrecadação, aferição imediata de receitas e 
auditorias permanente por parte do Poder Público.

a) a concessionária repassará ao Município mensalmente, a título de outorga, o per-
centual de sua oferta conforme descrito no art. 20, a ser depositado em uma conta específica 
do Poder Concedente que será administrada pela pelo Órgão Executivo Municipal, a Divisão 
Municipal de Segurança Pública e Trânsito (TBTran), até o 30º dia do mês subsequente à 
arrecadação.

b) A receita repassada pela concessionária referente à cobrança do Estacionamento 
Regulamentado será utilizada na manutenção do Sistema de Trânsito do Município de Telêma-
co Borba.

SEÇÃO III
DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL

Art. 15 A Concessionária após assinatura do contrato de concessão deverá apresentar 
projeto de implantação do estacionamento rotativo, devendo tal exigência ser previsto em Edi-
tal, contemplando as vias e logradouros do Art. 3º e suas etapas de implantação, que deverá 
ser submetido ao Órgão Executivo Municipal de Trânsito, a Divisão Municipal de Segurança 
Pública e Trânsito (TBTran), para aprovação.

§ 1º As vias e logradouros designados no Art. 3 poderão ser alteradas através de por-
taria, podendo o sistema sofrer acréscimo ou supressões visando atender as necessidades 
do município, de comum acordo entre o Poder Concedente e Concessionária, e respeitado o 
equilíbrio-econômico-financeiro do contrato de concessão.

§ 2º Em qualquer caso de desequilíbrio a concessionária deverá submeter seus cálculos 
ao Município para sanar controversas e/ou buscar formas compensatórias de implementar as 
alterações para manutenção do equilíbrio, ou ainda assessorar sobre eventuais riscos que 
impactem operacionalmente, ressalvados ainda avaliações que possam afetar expectativas 
de taxas de ocupação, respeito e cobertura de custos operacionais, de forma a manter o 
equilíbrio esperado.

SEÇÃO IV
DEMAIS CONDIÇÕES

Art. 16 A Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, a Divisão Municipal de Segurança 
Pública e Trânsito e a concessionária do Estacionamento Regulamentado, não caberá qual-
quer responsabilidade sobre os veículos estacionados bem como por objetos ou valores neles 

contidos. 
Art. 17 Fica a concessionária autorizada a promover veiculação publicitária remunera-

da sobre seus impressos, materiais, equipamentos e sinalizações utilizados na operação do 
sistema, desde que não haja impedimento legal, mediante a prévia aprovação do Poder Con-
cedente.

Art. 18 A Concessionária será responsável por cadastramento dos postos de venda, fican-
do à sua gestão o relacionamento operacional, comercial e financeiro;

Art. 19 Os casos omissos serão resolvidos pela Divisão Municipal de Segurança Pública 
e Trânsito, que poderá expedir determinações gerais ou especiais de natureza complementar 
a este Regulamento, mediante Portaria.

Art. 20 Os créditos virtuais acumulados no antigo sistema EstaR, utilizados para o paga-
mento do estacionamento, poderão ser utilizados até o dia 31/12/2017, quando então estarão 
expirados.

Parágrafo único - Já os créditos adquiridos após o dia 31/12/2017, serão absorvidos pela 
Concessionária do Novo EstaR, o quais serão abatidos do valor do repasse que a Conces-
sionária pagará ao Município. Tais créditos, porém terão validade de 90 (noventa) dias para 
serem utilizados a partir do 1º dia de operação da Concessionária. 

Art. 21 A utilização das áreas abrangidas pelo estacionamento regulamentado sujeitara o 
usuário as normas previstas neste decreto.

Art. 22 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando todos os decre-
tos anteriores com disposições contrárias, ressalvado apenas o Decreto 23.417 de 5 de outu-
bro de 2016 que vigerá até o 1º dia de operação da Concessionária ganhadora do processo 
licitatório, observado as normativas deste decreto.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ 13 de se-
tembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

ANEXO I - DECRETO 24406

Estabelece as ruas e os trechos a serem atingidas pelo Estacionamento Regulamentado 
– ESTAR, que passa a fazer parte integrante do mesmo:

1) Avenida Horácio Klabin da sua confluência com as Avenidas Cacildo Batista Arpelau e 
Nações Unidas Pista Leste, até o seu encontro com a Avenida Samuel Klabin; 

2) Avenida Cacildo Batista Arpelau, da interseção desta com a Rua Vice-Prefeito Regi-
naldo Guedes Nocêra, até o seu término, na confluência com a Avenida Nações Unidas Pista 
Leste; 

3) Avenida Nações Unidas Pista Leste, do seu início – confluência com a Rua Cacildo 
Batista Arpe¬lau – até a sua interseção com a Rua Alberto Ehlert Filho; 

4) Avenida Nações Unidas Pista Oeste, do seu início – confluência com a Rua Quinze de 
Novembro – até a sua interseção com a Rua Alberto Ehlert Filho;

5) Rua Quinze de Novembro do seu início – confluência com a Avenida Horácio Klabin até 
o seu término, na confluência com a Alameda Washington Luis;

6) Rua Alberto Ehlert Filho, em toda a sua extensão; 

7) Rua Manoel Simeão de Souza, da sua interseção com a Rua Alberto Ehlert Filho, até o 
seu encontro com a Avenida Horácio Klabin e com a Avenida Samuel Klabin; 

7) Avenida Samuel Klabin, da interseção, com a Avenida Horácio Klabin até o seu encon-
tro com a Avenida Paraná; 

8) Rua Edmundo Mercer Júnior, da sua interseção com a Avenida Horácio Klabin até a 
sua confluên¬cia para a Rua Santos Dumont;

 
9) Rua Professora Edith Gordan, da sua interseção com a Avenida Horácio Klabin, até a 

interseção com a Avenida Eliomar Meira Xavier; 

10) Rua Tiradentes, da sua interseção com a Rua Jose Augusto Nocera, até a sua inter-
seção com a Avenida Eliomar Meira Xavier; 

11) Travessa Primeiro de Maio, da sua interseção com a Avenida Horácio Klabin, até a sua 
interseção com a Avenida Eliomar Meira Xavier; 

12) Travessa Luiz Loyola, da sua interseção com a Rua Alberto Ehlert Filho, até o seu 
encontro com a Avenida Horácio Klabin; 

13) Travessa Reinaldo M. Oliveira, da sua interseção com a Avenida Horácio Klabin, até o 
seu encontro com a Rua Vice-Prefeito Reginlado Guedes Nocêra; 

14) Travessa Antônio Martins, da sua interseção com a Rua Alberto Ehlert Filho, até o seu 
encontro com a Avenida Horácio Klabin;

15) Pátio do Terminal Rodoviário I entre a Avenida Horacio Klabin e Rua 15 de Novembro 
e Avenida Prefeito Cacildo Batista de Arpelau;

16) Pátio do Terminal Rodoviário II entre a Rua 15 de Novembro e Avenida Prefeito Ca-
cildo Batista de Arpelau;

17) Rua Reginaldo Guedes Nocera, em toda a sua extensão;

18) Rua Leônidas Garcia Rodrigues, em toda a sua extensão;

19) Rua Joaquim Távora, em toda a sua extensão;

20) Rua Eliomar Meira Xavier, em toda a sua extensão;
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21) Avenida Paraná, em toda a sua extensão;

22) Rua Joaquim Batista Ribeiro, em toda a sua extensão;

23) Avenida Chanceler Horacio Laffer da sua interseção com a Avenida Paraná até o seu 
encontro com a Rua David Mercer Natel;

24) Rua Manoel Ribas da sua interseção com a Avenida Samuel Klabin até o seu encontro 
com Rua Deputado Fabio Fanucchi;

25) Rua Hugo Adamoviski da sua interseção Rua Manoel Ribas até o seu encontro Rua 
Joaquim Batista Ribeiro;

26) Rua Irati da sua interseção Avenida Paraná até o seu encontro Rua Joaquim Batista 
Ribeiro;

27) Rua Senador Arthur F. dos Santos da sua interseção Avenida Paraná até o seu encon-
tro Rua Joaquim Batista Ribeiro;

28) Rua Professora Otilia Macedo Sirkoski da sua interseção Avenida Paraná até o seu 
encontro Rua Joaquim Batista Ribeiro;

29) Rua Antonio Dalecio da sua interseção Rua Manoel Ribas até o seu encontro Avenida 
Paraná.

D E C R E T O N.º 2 4 4 1 5, DE 15 DE SETEMBRO 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 01 de setembro de 2017, a servidora ANA PAU-
LA ROCHA, matrícula nº 10.503, do cargo do quadro de provimento efetivo denominado TÉC-
NICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR I / ASSISTÊNCIA SOCIAL, lotada no CRAS – Monte 
Alegre – Equipe 01, da Secretaria Municipal de Assistência Social.  

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de 

setembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 4 1 6, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017.

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

R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR, o servidor abaixo relacionado:

I – FABRICIO NUNES FLORES, matrícula nº 21.862, no cargo do quadro de provimento 
em comissão símbolo CC-04 denominado CHEFE DA DIVISÃO DE ESPORTES, na Divisão 
de Esportes, da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação;

Ficando em consequência vago o cargo do quadro de provimento em comissão símbolo 
CC-04 denominado CHEFE DA DIVISÃO DE RECREAÇÃO ORIENTADA, na Divisão de Re-
creação Orientada, da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação;

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de 

setembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 4 1 7, DE 15 DE SETEMBRO 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 05 de setembro de 2017, a servidora MARCIA 
KETY DE ALMEIDA, matrícula nº 21.863, do cargo do quadro de provimento em comissão de-
nominado CHEFE DA DIVISÃO DE ESPORTES, lotada na Divisão de Esportes, da Secretaria 
Municipal de Esportes, Cultura e Recreação.  

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de 

setembro 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 6 4

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$ 2.200,00 (Dois 
mil e duzentos reais), ao servidor JOSÉ VALDENIRO PISSAIA, matrícula nº 21948, nos termos 
do Art. 4º da Lei nº 1341/2002.

Elemento da despesa:
33.90.39.96.00     Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                 R$ 2.200,00
                             Total:                                                                      R$ 2.200,00
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 14 de se-

tembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

ANEXO II - DECRETO 24406

Estabelece os locais atingidos pelo Estacionamento Regulamentado, “ESTAR” previsto 
no art., onde existem condições especiais de estacionamento de veículos para carga e des-
carga e passa a fazer parte integrante do mesmo: 

1) duas vaga na Rua Reginaldo Guedes Nocêra; 

2) três vaga na Rua Alberto Ehlert Filho;

3) uma vaga na Rua Manoel Simeão de Souza confluência com a Avenida Samuel Klabin;

4) uma vaga na Rua Manoel Simeão de Souza confluência com a Avenida Samuel Klabin; 

5) uma vaga na Rua Edmundo Mercer Júnior;

6) três vaga na Rua Tiradentes;

7) uma vaga na Avenida Samuel Klabin;

8) uma vaga Rua Antonio Dalecio;

9) uma vaga Rua Professora Otilia Macedo Sirkoski.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
  Lei Municipal 1673/08 que alterou as Leis 848/90 e 1231/99

Avenida Samuel Klabin, 725 – Fone: 3904-1560
Telêmaco Borba - Paraná

RESOLUÇÃO Nº 04/2017

Dispõe sobre a criação da Comissão de Sindicância para verificação da denúncia feita ao 
CMDCA referente ao Conselho Tutelar.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Telêmaco Borba, no 
uso de suas atribuições legais, amparado pela Lei Municipal N°.1673/2008 e considerando as 
deliberações em reunião ordinária realizada no dia 13 de setembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1°. Constituir Comissão de Sindicância para verificação da denúncia feita ao CMDCA 
referente ao Conselho Tutelar.

Art. 2°. A Comissão de Sindicância para análise será composta pelos seguintes repre-
sentantes:

a) Isabel Alves Machado, membro do CMDCA representante governamental; 
b) Antônio Marcos Afonso, membro do CMDCA representante governamental;
c) Jorge Pacheco, membro do CMDCA representante não-governamental;
d) Bruna Pontes Malinowski, membro do CMDCA representante não-governamental.

Art. 3°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Telêmaco Borba, 13 de setembro de 2017.

_______________________________
CLEVERSON SILVA DOS SANTOS

Presidente CMDCA/TB
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P O R T A R I A N.º 3 7 6 3

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

R E S O L V E

Art. 1º Promover o enquadramento de servidores, de acordo a Lei 1882 de 05 de abril de 
2012, conforme segue:

MATR NOME DO SERVIDOR CARGO NÍVEL CLASSE PROTOCOLO A PARTIR
9658 Gilda Mara Saraiva Pi-

menta
Professor de Educação In-
fantil 

III B 005679/2017 02/06/2017

9974 Fabiane Mendes Petella 
Guimarães

Professor de Educação In-
fantil

II B 005742/2017 06/06/2017

8466 Janete Aparecida Mercer 
Camargo 

Professor de Educação In-
fantil

III F 007238/2017 19/07/2017

8144 Isis Tatiana Morais de 
Andrade

Professor III H 007161/2017 17/07/2017

9212 Isis Tatiana Morais de 
Andrade 

Professor III D 007161/2017 17/07/2017

9928 Ester Schneider Capote Professor de Educação In-
fantil

II B 006168/2017 21/06/2017

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 
em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 14 de 
setembro 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 6 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições, em conformidade ao disposto na Lei nº 1592, de 27 de abril de 2007.

R E S O L V E

Art. 1º Promover o enquadramento da servidora no cargo denominado Procurador do 
Município, em conformidade com a Lei Municipal 1592/2007, conforme segue:
MATRICULA NOME DO SERVIDOR CARGO Adm. CLASSE Nível A Partir de 

8622 Karine Isabelle Benck Antunes Procurador do Município 01/03/2005 IV G 02/03/2017
8661 Michelli Lopes Carvalho Kroll Procurador do Município 22/08/2005 IV G 23/08/2017

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 

em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 14 de se-

tembro 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 6 7

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$ 300,00 (tre-
zentos reais), a servidora SHIRLEY MAGNA COELHO, matrícula nº 9023, nos termos do Art. 
4º da Lei nº 1341/2002.

Elemento da despesa:
33.90.39.96.00     Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                 R$ 300,00
                             Total:                                                                     R$ 300,00
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 15 de se-

tembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.º 3 7 6 6

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

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER Adicional por Conclusão de Curso nos termos do art. 124 da Lei Muni-
cipal n° 1.883, de 05 de maio de 2012, em conformidade ao Art. 2º do Decreto nº 19.836/2013 
conforme consta no Anexo I. 

Art. 2º Os efeitos financeiros do Adicional por Conclusão de Curso dar-se-á em conformi-
dade ao Art. 3º, § 1º do Decreto nº 19.836/2013.

ANEXO I – PORTARIA 3 7 6 6

Adicional por Conclusão de Curso, de acordo com o disposto ao Artº 124 da Lei nº 1.883 
de 05/04/2012, em conformidade ao Art.º 2º do Decreto nº 19.836/2013

MATRICULA NOME CARGO PROTOCOLO DATA PROTO-
COLO

INCISO PERCENTUAL

9429 Michele Apare-
cida Felipe de 

Mello

Auxiliar de Saúde 
Bucal

007759/2017 04/08/2017 IV 08% (oito por 
cento)

10098 Marta Sche-
raiber

Técnico Municipal 
Nível Superior I / 

Enfermagem/Interven-
cionista

008105/2017 14/08/2017 V 10% (dez por 
cento)

10483 Henrique 
Haruo Sakai

Técnico Municipal 
Nível I / Engenharia 

Civil

008134/2017 15/08/2017 V 10% (dez por 
cento)

Art. 3º O deferimento do presente, consubstancia-se ao parecer jurídico anexado aos 
Autos do Processo Administrativo nº 6501/2013 de 19/04/2013.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 
em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 14 de 
setembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE.
O TRATAMENTO É DE GRAÇA.

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

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 80/2017  
PROTOCOLO Nº 30880/2017  

 
O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no 
procedimento licitatório epigrafado, resolve  HOMOLOGAR  a decisão constante do Termo de adjudicação 
em que a(o) Pregoeira(o) e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou 
vencedora a Empresa:   
Fornecedor: 
PRÓ VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
18 Fórmula polimérica em pó 

com as seguintes 
especificações mínimas:  
Para adulto;Uso 
enteral;Isocalórica na 
diluição padrão; 
Nutricionalmente 
completa;contendo no 
mínimo dupla fonte proteica; 
Enriquecida com mix de 
fibras, Hipossódica;Isenta de 
lactose, sacarose, glúten e 
edulcorantes artificiais; Para 
uso em pacientes em risco 
nutricional, anorexia, idosos, 
cardiopatas, distúrbios 
neurológicos. Deverá 
constar na embalagem data 
de fabricação, lote, data de 
validade e registro no 
Ministério da Saúde. Lata 
contendo 800 gramas. 

NUTERAL LT 450 R$ 41,00 R$ 18.450,00 

MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Fórmula polimérica padrão  

líquida nas seguintes 
especificações mínimas: 
Para uso enteral ou oral:  
nutricionalmente completa; 
para uso em sistema 
aberto;Normossódica; 
Hipercalórica;Isenta de 
lactose, sacarose, glúten e 
edulcorantes artificiais; com 
fibras, contendo até 20% de 
proteínas e até 60% de 
carboidratos. Deverá constar 
na embalagem data de 
fabricação, lote, data de 
validade e registro no 
Ministério da 
Saúde.Embalagem 
contendo 1.000ml. 

ISOSOURCE 1.5 - 
NESTLÉ 

EMB 5.000 R$ 20,46 R$ 102.300,00 

AC MATERIAIS MEDICOS LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
6 Fórmula polimérica em pó 

com as seguintes 
especificações mínimas:  
Para adulto;Com Sabor;Uso 
enteral, isocalórica na 
diluição 
padrão;Nutricionalmente 
completa;Com até 50% de 
carboidratos;Isenta de 
glúten, sacarose e 
lactose;Contendo fibras 
solúveis e insolúveis; 
Indicada para portadores de 
intolerância à glicose. 
Deverá constar na 
embalagem data de 
fabricação, lote,  data de 
validade e registro no 

ABBOTT LT 360 R$ 45,00 R$ 16.200,00 
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Ministério da Saúde.Lata 
contendo 400 gramas. 

7 Suplemento de fibras 
solúveis com as seguintes 
especificações mínimas: 
Suplemento em 
pó;Composta de FOS ou 
fibras solúveis;Para 
recuperação ou manutenção 
da integridade 
intestinal;Sem sabor. Deverá 
constar na embalagem data 
de fabricação, lote,  data de 
validade e registro no 
Ministério da 
Saúde.Embalagem 
contendo 250g. 

VITAFOR LT 350 R$ 49,00 R$ 17.150,00 

13 Módulo de proteína com as 
seguintes especificações 
mínimas: Para nutrição 
enteral;Contendo proteína 
de alto valor biológico 
(pavb);Para uso de 
pacientes adultos e 
pediátricos com 
necessidades proteicas 
elevadas;Fonte proteica: 
caseinato de cálcio;Isento de 
sacarose, lactose e glúten. 
Deverá constar na 
embalagem data de 
fabricação, lote,  data de 
validade e registro no 
Ministério da Saúde.Lata 
contendo 200 gramas. 

NUTRICIUM LT 100 R$ 50,00 R$ 5.000,00 

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
2 Fórmula polimérica padrão 

em pó com as seguintes 
especificações mínimas:  
Para uso enteral, isocalórica 
na diluição 
padrão;normossódica, 
nutricionalmente completa 
para adultos;Com sabor; 
Isenta de glúten, lactose e 
edulcorantes artificiais; 
Indicada para manutenção 
ou recuperação do estado 
nutricional. Deverá constar 
na embalagem data de 
fabricação, lote, data de 
validade e registro no 
Ministério da Saúde. Lata 
contendo 400 gramas. 

ENSURE / 
ABBOTT 

LT 2.100 R$ 22,50 R$ 47.250,00 

NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
10 Fórmula oligomérica em pó 

com as seguintes 
especificações mínimas:  
Para adulto;À base de 
peptídeos de cadeia 
curta;Isocalórica na diluição 
padrão;Nutricionalmente 
completa;Sem adição de 
fibras, lactose e 
glúten;Indicada para 
pacientes com problemas de 
má absorção da proteína 
intacta. Deverá constar na 
embalagem data de 
fabricação, lote,  data de 
validade e registro no 
Ministério da Saúde.Lata 
contendo 400 gramas. 

PRODIET LT 150 R$ 120,00 R$ 18.000,00 

BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME 
 



Telêmaco Borba, 15 de setembro de 2017 8
Edição 1073

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
3 Fórmula infantil de 

seguimento para lactentes 
maiores de 6 meses Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Modificada em sua 
relação caseína/proteína do 
soro do leite, possuindo 
lactose como maior fonte de 
carboidrato; Não conter 
glúten; Não conter 
prebióticos. Deverá constar 
na embalagem data de 
fabricação, lote,  data de 
validade e registro no 
Ministério da Saúde.Lata 
contendo 400 gramas. 

MILUPA 2 / 
DANONE 

LT 100 R$ 15,35 R$ 1.535,00 

4 Fórmula infantil especial,  
semielementar e 
hipoalergênica Nas 
seguintes especificações 
mínimas:À base de proteína 
extensamente hidrolisada, 
Indicada para uso de 
lactentes desde o 
nascimento, nos casos de 
má absorção e alergia 
alimentar à proteína intacta 
do leite e/ou soja; Isenta de 
lactose, sacarose e 
glúten.Deverá constar na 
embalagem data de 
fabricação, lote,  data de 
validade e registro no 
Ministério da Saúde.Lata 
contendo 400 gramas. 

PREGOMIN PEPTI 
/ DANONE 

LT 350 R$ 96,20 R$ 33.670,00 

9 Fórmula infantil elementar à 
base de 100% de 
aminoácidos livres Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Isenta de lactose, 
galactose, sacarose, frutose 
e glúten;Indicada para 
lactentes desde o 
nascimento, portadores de 
alergias às proteínas 
intactas ou hidrolisadas do 
leite de vaca e de soja, e/ou 
para uso como fórmula de 
nutrição enteral 
precoce/mínima em terapia 
intensiva neonatal e 
pediátrica, transição de 
nutrição parenteral para 
enteral, síndrome do 
intestino curto e outros 
distúrbios absortivos 
moderados a graves. Deverá 
constar na embalagem data 
de fabricação, lote,  data de 
validade e registro no 
Ministério da 
Saúde.Embalagem 
contendo 400g. 

NEOCATE LCP / 
DANONE 

LT 100 R$ 139,80 R$ 13.980,00 

11 Fórmula infantil de 
seguimento para lactentes 
de 0 a 12 meses nas 
seguintes especificações 
mínimas: Isento de lactose e 
de proteínas animais (100% 
proteínas de origem 
vegetal), para lactentes 
alérgicos às proteínas do 
leite de vaca ou intolerantes 
à lactose; não conter glúten. 
Deverá constar na 
embalagem data de 
fabricação, lote, data de 
validade e Registro no 

APTAMIL SOJA 1 
E 2 / DANONE 

LT 100 R$ 31,60 R$ 3.160,00 
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Ministério da Saúde. Lata 
contendo 400 gramas. 

15 Fórmula infantil de partida 
para lactentes 0 a 6 meses 
de vida Nas seguintes 
especificações 
mínimas:Modificada em sua 
relação caseína/proteína do 
soro do leite, possuindo 
100% de lactose como fonte 
de carboidrato; Isento de  
glúten;Não conter 
prebióticos. Deverá constar 
na embalagem data de 
fabricação, lote,  data de 
validade e registro no 
Ministério da Saúde.Lata 
contendo 400 gramas. 

MILUPA 1 / 
DANONE 

LT 100 R$ 14,90 R$ 1.490,00 

19 Suplemento infantil em pó 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Sem sabor;Padrão 
hipercalórico;Isento de 
lactose, glúten e fibras;Sem 
conservante ou 
aromatizante;Nutricionalmen
te completo;Indicado para 
prevenção da desnutrição e 
recuperação do estado 
Nutricional;Indicado para 
crianças a partir de 1 ano de 
idade.Lata com 400 gramas. 

FORTINI PÓ / 
DANONE 

LT 600 R$ 69,30 R$ 41.580,00 

SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
5 Fórmula oligomérica em pó 

com as seguintes 
especificações mínimas:  
Para crianças de 1 até 10 
anos;À base de peptídeos de 
cadeia curta;Isocalórica na 
diluição 
padrão;Nutricionalmente 
completa;Sem adição de 
fibras, lactose e 
glúten;Indicada para 
pacientes com problemas de 
má absorção da proteína 
intacta. Deverá constar na 
embalagem data de 
fabricação, lote,  data de 
validade e registro no 
Ministério da Saúde.Lata 
contendo 400 gramas. 

PEPTAMEN 
JÚNIOR PÓ - 

NESTLÉ 

LT 100 R$ 207,45 R$ 20.745,00 

8 Dieta em pó para uso oral ou 
enteral com as seguintes 
especificações:  
Polimérica;Nutricionalmente 
completaNormocalórica;Baix
o teor de carboidratos;Com 
100% de proteínas de 
origem animal;Isenta de 
glúten, colesterol, lactose e 
fibras;Com 25% de TCM no 
total de lipídios, máximo 44% 
de carboidratos; Indicada 
para pacientes portadores 
de doença inflamatória 
intestinal. Deverá constar na 
embalagem data de 
fabricação, lote,  data de 
validade e registro no 
Ministério da Saúde.Lata 
contendo 400 gramas. 

MODULEN / 
NESTLE 

LT 120 R$ 405,00 R$ 48.600,00 

12 Fórmula infantil com as 
seguintes especificações 
mínimas: Para lactentes de 0 
a 12 meses;Com proteínas 
do soro do leite parcialmente 

NAN HA - NESTLÉ LT 200 R$ 21,00 R$ 4.200,00 
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hidrolisadas em peptídeos 
com reduzida 
alergenicidade;Para uso de 
lactentes que necessitem de 
prevenção primária da 
sensibilização à proteína 
heteróloga, adicionada de 
ferro;Densidade calórica até 
70Kcal/100ml;Isento de 
glúten.Deverá constar na 
embalagem data de 
fabricação, lote,  data de 
validade e registro no 
Ministério da Saúde.Lata 
contendo 400 gramas. 

14 Fórmula infantil nas 
seguintes especificações 
mínimas: Para recém 
nascidos pré termo e/ou 
recém nascidos de muito 
baixo peso;De baixa 
osmolaridade;Densidade 
calórica: até 85Kcal/100ml. 
Na distribuição calórica, até 
13% deverá ser proveniente 
de proteínas;Isento de 
glúten.Deverá constar na 
embalagem data de 
fabricação, lote,  data de 
validade e registro no 
Ministério da Saúde.Lata 
contendo 400 gramas. 

PRÉ NAN - 
NESTLÉ 

LT 200 R$ 32,00 R$ 6.400,00 

16 Fórmula infantil com as 
seguintes especificações 
mínimas: Para lactentes de 0 
a 12 meses de vida que 
apresentem regurgitação 
e/ou refluxo gastroesofágico; 
Enriquecida com ferro e 
vitaminas;Densidade 
calórica até 70 
kcal/100ml.Deverá constar 
na embalagem data de 
fabricação, lote, data de 
validade e registro no 
Ministério da Saúde.Lata 
contendo 400g. 

NAN AR - NESTLÉ LT 350 R$ 12,38 R$ 4.333,00 

TOTAL R$404.043,00 
 

  

ITENS FRUSTRADOS 
17 

 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
V A L O R    T O T A L :    R$404.043,00  
 

Telêmaco Borba, 14 de setembro de 2017.  
 

 
  

 
Prefeito   
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES COLETIVAS DAS 
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES ABAIXO RELACIONADAS   

Gestão 2017 – 2021. 
 
 

Inscrições de Chapas a partir de 15/09/2017 até 15/10/2017, após as 
inscrições será marcado o dia da eleição. 

 
 

1. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Alto das 
Oliveiras, o Presidente João Maria Rodrigues vem, por meio deste, 
CONVOCAR todos os moradores do Bairro Alto das Oliveiras para participar 
da Eleição da nova diretoria.  

 
2. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Parque 

Limeira Área 02, o Presidente Vanderlei Bergamaci vem, por meio deste, 
CONVOCAR todos os moradores do bairro Parque Limeira Área 02 para 
participar da Eleição da nova diretoria.  
 

3. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Área IV e X, 
o Presidente José Maria dos Santos vem, por meio deste, CONVOCAR todos 
os moradores do Bairro Área IV e X para participar da Eleição da nova 
diretoria.  
 

4. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Água Verde 
Área 7, o Presidente João Maria Batista vem, por meio deste, CONVOCAR 
todos os moradores do bairro Água Verde Área 7 para participar da Eleição da 
nova diretoria.  
 

5. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Bom Jesus, 
a Presidente Patrícia Pereira da Silva vem, por meio deste, CONVOCAR todos 
os moradores do Bairro Bom Jesus para participar da Eleição da nova diretoria.  
 

6. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Bona Vila, a 
Presidente Ivete Lurdes Pereira vem, por meio deste, CONVOCAR todos os 
moradores do Bairro Bona Vila para participar da Eleição da nova diretoria.  
 

7. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores Gralha Azul Centro, o 
Presidente Rossine de Paiva vem, por meio deste, CONVOCAR todos os 
moradores do Bairro Centro para participar da Eleição da nova diretoria.  
 

8. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Jardim 
Progresso Área 06, a Presidente Jane Alves Machado Wyshniwski vem, por 
meio, deste CONVOCAR todos os moradores do Bairro Jardim Progresso 
Área 06 para participar da Eleição da nova diretoria.  
 

9. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Monte 
Carlo, o Presidente Jaime Ramos vem, por meio deste, CONVOCAR todos os 
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moradores do bairro Bairro Monte Carlo para participar da Eleição da nova 
diretoria.  
 

10. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Rio Alegre, 
o Presidente Marcos Mauricio Sinkoski vem, por meio deste, CONVOCAR 
todos os moradores do Bairro Rio Alegre para participar da Eleição da nova 
diretoria.  
 

11. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Jardins San 
Rafael e São Félix, o Presidente Daltro Silveira vem, por meio deste, 
CONVOCAR todos os moradores do bairro Jardins San Rafael e São Félix 
para participar da Eleição da nova diretoria.  
 

12. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro São Jorge, o 
Presidente Ozéias de Jesus Silva vem, por meio deste, CONVOCAR todos os 
moradores do Bairro São Jorge para participar da Eleição da nova diretoria.  
 

13. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Jardim São 
Silvestre, o Presidente Lourival Humberto Rodrigues vem, por meio deste, 
CONVOCAR todos os moradores do Bairro Jardim São Silvestre para 
participar da Eleição da nova diretoria.  
 

14. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Triângulo, a 
Presidente Maria Sinhara Feitosa vem, por meio deste, CONVOCAR todos os 
moradores do bairro Triângulo para participar da Eleição da nova diretoria.  
 

15. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Vila 
Cristina, o Presidente Domingos Eloir Camargo vem, por meio deste, 
CONVOCAR todos os moradores do Bairro Vila Cristina para participar da 
Eleição da nova diretoria.  
 

16. Conforme prevê Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Vila Rosa, o 
Presidente Reginaldo Luiz Pinto vem, por meio deste, CONVOCAR todos os 
moradores do Bairro Vila Rosa para participar da Eleição da nova diretoria.  
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INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 
 Se houver mais de uma chapa inscrita até o prazo final de inscrição, 

aí então será marcado o dia da eleição. 
 Havendo apenas uma chapa inscrita, será feito assembleia para que 

esta seja aclamada vencedora.  
 Para concorrer aos cargos da Diretoria, os candidatos deverão 

registrar a chapa composta por: Presidente, Vice-Presidente, 1º 
Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro, três Diretores 
e três conselheiros fiscais no mínimo. 

 Para inscrição da chapa o interessado deverá solicitar dois (02) 
formulários de composição de chapa com o atual Presidente da 
Associação, preenchê-los e devolvê-los para o (a) Presidente até o 
prazo final de inscrição, que será impreterivelmente no dia 
15/10/2017 até as 17h00min. 

 Para concorrer aos cargos de Presidente e Vice-Presidente é 
necessário ser proprietário de residência e morar no Bairro. 

 Poderão votar e ser votados apenas moradores do Bairro, homens e 
mulheres casados ou solteiros.  

 Poderão votar todos os moradores com idade acima de 16 anos.  
 No momento da eleição o eleitor deverá apresentar documento de 

identidade, (RG, CPF, CNH ou Registro), acompanhado de um 
comprovante de residência, (fatura de luz, água ou telefone) assinar a 
lista de presença e votar. 

 Será expressamente proibida a propaganda, boca-de-urna, e a 
permanência dos candidatos ou pessoas com quaisquer materiais das 
chapas concorrentes no ambiente da sessão de votação. 

 Cada chapa deverá apresentar dois fiscais para auxiliar na eleição. 
 Qualquer dúvida sobre o processo da eleição entrar em contato com a 

presidente do Bairro ou pelos telefones: (42) 99975-5145 falar com 
Daltro e (42) 99945-2665 falar com Flenik.  

 
 
 

Telêmaco Borba, 14 de setembro de 2017. 
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