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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 5 4 4, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas, de conformidade com o disposto nos Arts. 2º, 5º, alíneas 
“e” e “h” e 6º, do Decreto Lei Federal n.º 3.365/41, com as alterações da Lei n.º 2.786/56, em 
consonância com o Contrato de Concessão para Exploração de Serviços Públicos de Abaste-
cimento de Água e de Coleta, Remoção e Tratamento de Esgotos Sanitários,

R E S O L V E

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de constituição de servidão em favor 
da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, a faixa de áreas de terreno abaixo 
descrita:

Faixa de Servidão de Passagem da Rede Coletora de Esgotos: 108,90m²

Proprietária: José Lacerda Russo, ou a quem de direito pertencer.
Situação: Dentro da chácara nº 279, na cidade de Telêmaco Borba, constante da Inscrição 

nº 4, Averbação nº 3.914, Livro 8A, Folhas 173, do Cartório de Registro de Imóveis de Tibagi, 
com a seguinte descrição:

• Ponto inicial “1” de coordenadas E 539416,67, N 7309676,84, situado no alinha-
mento predial da rua Espírito Santo e a 2,65 metros do vértice da divisa com o lote nº 29 da 
quadra 234; De onde segue no azimute 244º12’14” e distância de 34,70 metros até encontrar o 
ponto “2” de coordenadas E 539385,42, N 7309661,74; Daí prossegue no azimute 158º10’59” 
e distância de 37,90 metros até o ponto “3” de coordenadas E 539399,52, N 7309626,50 na 
divisa com o lote nº 23 e a 2,50 metros do vértice de divisa com o lote nº 24 da quadra 234; 
Perfazendo a extensão total de 72,60 metros que definem o eixo de faixa com 1,50 metros de 
largura e área com atingimento de 108,90 metros quadrados. As coordenadas estão georefe-
renciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro – UTM/SAD69, MC 51ºWGr. 

Art. 2º Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR a promover 
todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição de servi-
dão na área descrita no artigo 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 3º Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão em favor da Compa-
nhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o direito 
atribuído à Empresa de praticar todos os atos de execução e manutenção da área descrita no 
artigo 1º deste Decreto.

Art. 4º O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão limitará o uso e gozo da 
mesma ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, 
da prática dentro da referida área, de quaisquer atos que causem danos à mesma, incluídos 
entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar 
explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 5º A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, poderá invocar em juízo, 
quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de 
junho de 1941 e suas alterações.

Art. 6º O ônus decorrente da instituição de servidão da área a que se refere o artigo 1º 
deste Decreto, ficará exclusivamente por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – 
SANEPAR.

Art. 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 13 de 

novembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O   N.º 2 4 5 4 0, DE 09 DE NOVEMBRO 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 RETIFICAR o artigo primeiro do Decreto n.º 24535, publicado no Boletim Oficial no 
dia 08-10-2017, Edição nº 1094, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

”Art. 1º CONCEDER FUNÇÃO GRATIFICADA, símbolo FG-19, denominado ENCARRE-
GADO DE SERVIÇO II, na Secretaria Municipal de Assistência Social, aos servidores abaixo 
relacionado:

Nº Nome Mat. FUNÇÃO Concessão em
01 ELIELMA DE OLIVEIRA SILVA 9.003 ENCARREGADO DE SERVIÇO II 06/11/2017
02 GEOVANILDA DA SILVA PINTO 9.067 ENCARREGADO DE SERVIÇO II 06/11/2017
03 JONATHAN MATHEUS NOVAK 10.025 ENCARREGADO DE SERVIÇO II 06/11/2017

         
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário e ratificam-se os demais termos do De-

creto n.º 24535, publicado no Boletim Oficial no dia 08-10-2017, Edição nº 1094.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 09 de no-

vembro de 2017. 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 5 4 3, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas, de conformidade com o disposto nos Arts. 2º, 5º, alíneas 
“e” e “h” e 6º, do Decreto Lei Federal n.º 3.365/41, com as alterações da Lei n.º 2.786/56, em 
consonância com o Contrato de Concessão para Exploração de Serviços Públicos de Abaste-
cimento de Água e de Coleta, Remoção e Tratamento de Esgotos Sanitários,

R E S O L V E

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fim de desapropriação, em favor da Com-
panhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, a área abaixo descrita, destinada a instalação 
da Estação Elevatória de Esgotos, conforme abaixo especificado:

Estação Elevatória de Esgotos – EEE-Loteamento Casa Bela: 300,00m2
Proprietária: Maria de Lourdes Kroll Ciumachevicz, Leopoldo Marcos Ciumachevicz e Ju-

liana Ciumachevicz, ou a quem de direito pertencer.
Situação: Parte de uma área de terras desmembrado da área remanescente denominado 

B, em Telêmaco Borba, constante da Matrícula nº 32.513, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Telêmaco Borba, com a seguinte descrição:

Inicia-se no marco denominado 0=PP, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasilei-
ro, DATUM – SIRGAS 2000, MC-51ºW, coordenadas Plano Retangulares Relativos, Sistema 
UTM: E=548145.325m e N=7312357.059m dividindo-o com o OERIKA ALBUQUERQUE DE 
SOUZA; Daí segue confrontando com OERIKA ALBUQUERQUE DE SOUZA com o azimute 
de 72º39’29” e a distância de 30.00m até o marco ‘1’ (E=548173.961m e N=73112366.000m); 
Daí segue confrontando com MARIA DE LOURDES KROLL CIUMACHEVICZ, LEOPOL-
DO MARCOS CIUMACHEVICZ e JULIANA CIUMACHEVICZ com o azimute de 324º00’39” 
e a distância de 10.00m até o marco ‘2’ (E=548168.083m e N=7312374.094m); Daí segue 
confrontando com MARIA DE LOURDES KROLL CIUMACHEVICZ, LEOPOLDO MARCOS 
CIUMACHEVICZ e JULIANA CIUMACHEVICZ com o azimute de 252º35’24” e a distância de 
30.00m até o marco ‘3’ (E=548139.457m e N=7312365.118m); Daí segue confrontando com 
MARIA DE LOURDES KROLL CIUMACHEVICZ, LEOPOLDO MARCOS CIUMACHEVICZ e 
JULIANA CIUMACHEVICZ com o azimute de 134º37’44” e a distância de 1.89m até o marco 
‘4’ (E=548140.804m e N=7312363.789m); Daí segue confrontando com MARIA DE LOURDES 
KROLL CIUMACHEVICZ, LEOPOLDO MARCOS CIUMACHEVICZ e JULIANA CIUMACHE-
VICZ com o 

azimute de 145º12’16” e a distância de 3.90m até o marco ‘5’ (E=548143.029m e 
N=7312360.587m); Daí segue confrontando com MARIA DE LOURDES KROLL CIUMACHE-
VICZ, LEOPOLDO MARCOS CIUMACHEVICZ e JULIANA CIUMACHEVICZ com o azimute de 
146º56’56” e a distância de 4.21m até o marco ‘0=PP’ (E=548145.325m e N=7312357.058m); 
Início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área 
superficial de 300,00 m2. 

Art. 2º Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR a promover 
todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da desapropriação da 
área descrita no artigo 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 3º Fica reconhecida a conveniência da desapropriação em favor da Companhia de 

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 10 a 13 de Novembro 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
10.11 AVA2018, BAQ9843, ALF0670, DFM1476, AVA2018
13.11 LXI3698, AOH2443, CLN8671, AZJ8903

Telêmaco Borba, 14 de Novembro de 2017.

Saneamento do Paraná – SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o direito atri-
buído à Empresa de praticar todos os atos de registros da área descrita no artigo 1º deste 
Decreto.

Art. 4º A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, poderá invocar em juízo, 
quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de 
junho de 1941 e suas alterações.

Art. 5º O ônus decorrente da desapropriação da área a que se refere o artigo 1º deste 
Decreto, ficará exclusivamente, por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SA-
NEPAR.

Art. 6º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 13 de 

novembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 5 4 5, DE 14 DE NOVEMBRO 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. 1º EXTINGUIR o benefício de Pensão por Morte concedida a PEDRO RODRIGUES 
DOS SANTOS, através do decreto n.º 22276, de 19 de agosto de 2015, de acordo com o II, 
art. 41° da Lei Municipal n° 968/1993, conforme consta nos Autos de Processo Protocolado 
sob nº 108/2015-FUNPREV.
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D E C R E T O N.º 2 4 5 4 8, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas, e de conformidade com a Lei Municipal n.º 968 de 26 
de novembro de 1993,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora MARLENE RIBEIRO 
RIBAS, matrícula nº 8324, do Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado do 
Paraná, ocupante do cargo de Cozinheira, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com 
proventos proporcionais de R$ 831,26 (oitocentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos) 
mensais, equiparados ao Salário Mínimo Federal, calculados com base no tempo de serviço 
de 24 (vinte e quatro) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias, tendo por fundamento 
legal a presente concessão o Art. 40, § 1º, III, “b” da Constituição Federal, bem como artigo 11 
da Lei Municipal 968/1993, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo FUNPREV 
n.º 110/2017.

Art. 2º Determinar o desligamento da servidora MARLENE RIBEIRO RIBAS, do Serviço 
Público Municipal, a partir da publicação deste Decreto.

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revogadas as 
disposições em contrário.

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

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 5 4 9  DE 14 DE NOVEMBRO 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 7 de novembro de 2017, a servidora JUCIMARA 
GUIMARÃES BARBOSA DOS SANTOS, matrícula nº 9625, do cargo do quadro de provimen-
to efetivo denominado Auxiliar de serviços gerais, lotada na Seção de Triagem e Benefícios 
Eventuais, na Divisão de Proteção Social Básica, da Secretaria Municipal de Assistência So-
cial.  

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

novembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 5 5 0, DE 14 DE NOVEMBRO 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 27 de outubro de 2017, o servidor LUCIMAR 
FERNANDES OLIVEIRA CARVALHO, matrícula nº 10.294, do cargo do quadro de provimento 
em efetivo denominado vigia, lotado na Seção de Vigilância Patrimonial, na Divisão de Admi-
nistração da Secretaria Municipal de Administração.

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

novembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 5 4 6, DE 14 DE NOVEMBRO 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. 1º CONCEDER, APOSENTADORIA DE PROFESSOR, a servidora BEATRIZ DA 
LUZ OLIVEIRA MACHADO, matrícula nº 3851, do Poder Executivo do Município de Telêmaco 
Borba, Estado do Paraná, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado 
PROFESSOR, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos integrais de R$ 
3.536,98 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) mensais, calcu-
lados com base no tempo de serviço de 30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias, 
tendo por fundamento legal a presente concessão o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03, 
bem como artigo 10, III, § 1º, § 2º da Lei 968/1993, conforme consta nos Autos de Processo 
Administrativo FUNPREV n.º 115/2017.

Art. 2º Determinar o desligamento da servidora BEATRIZ DA LUZ OLIVEIRA MACHADO, 
do Serviço Público Municipal, a partir da publicação deste Decreto.

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as dis-
posições em contrário.

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

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 5 4 2, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR, os servidores abaixo relacionados:

I – CASSIA RENATA FABRICIO, matrícula nº 9563, para o cargo do quadro de provimento 
em comissão, símbolo CC-05, denominado ASSISTENTE EXECUTIVO I, no Gabinete da Se-
cretaria Municipal de Saúde, a partir de 06/11/2017;

Permanecendo em consequência, afastada do cargo de provimento efetivo denominado 
de TÉC MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR I / ENFERMAGEM, lotada PSF CAIC, Programa 
Saúde da Família, na Secretaria Municipal de Saúde;

II– ISABELLI ADAMOVISKI, matrícula nº 8646, para o cargo do quadro de provimento em 
comissão, símbolo CC-04, denominado CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJA-
MENTO URBANO, na Divisão de Projetos e Planejamento Urbano, da Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, a partir de 07/11/2017;

Permanecendo em consequência, afastada do cargo de provimento efetivo denominado 
de TÉC MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR I / ENEGENHARIA CÍVIL, lotada no Gabinete da 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente.

III – LUIZ FELIPE FEITOZA LOYOLA, matrícula nº 21.941, para o cargo do quadro de pro-
vimento em comissão, símbolo CC-07, denominado CHEFE DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO 
MECÂNICA, na Seção de Manutenção Mecânica, na Divisão de Pavimentação e Máquinas, na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a partir de 07/11/2017;

Ficando em consequência vago o cargo de provimento em comissão denominado ASSIS-
TENTE I, símbolo CC-08, no Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 13 de 

novembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 5 4 7, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas, e de conformidade com a Lei Municipal n.º 968 de 26 
de novembro de 1993. 

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ao servidor ACIR FERNANDES 
DE LIMA, matrícula nº 7760, do Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado do 
Paraná, ocupante do cargo de Artifice de Obras Serv. Públicos/Armador, lotado na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, com proventos integrais de R$ 1.942,28 (hum mil 
novecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) mensais, calculados com base 
no tempo de serviço de 31 (trinta e um) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias, tendo 
por fundamento legal a presente concessão o Art. 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal, 
combinados com os artigos 6-A da Emenda 41/03 e Emenda 70/2012, conforme consta nos 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 14 de no-

vembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

Autos de Processo Administrativo FUNPREV n.º 109/2017.
Art. 2º Determinar o desligamento do servidor ACIR FERNANDES DE LIMA do Serviço 

Público Municipal, a partir da publicação deste Decreto.
Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

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

novembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 5 5 1, DE 14 DE NOVEMBRO 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 à Maternidade à servidora Claudia de Paula Almeida Be-
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lizario, matrícula nº 10019, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado 
Agente Administrativo I/Administrativo Contábil Financeiro, lotada na Escola Municipal São 
Silvestre, da Secretaria Municipal de Educação, no período de 24 de outubro de 2017 à 20 de 
fevereiro de 2018, nos termos do Art. 132 da Lei Municipal n.º 1883/12, conforme consta nos 
Autos de Processo Administrativo N.º 010748/2017.

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

novembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 5 5 2, DE 14 DE NOVEMBRO 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 à Maternidade à servidora Jessica Davidoski, matrícula nº 
9500, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor de Educação 
Infantil, lotada na CMEI – Cecilia Meireles, da Secretaria Municipal de Educação, no período 
de 05 de outubro de 2017 à 01 de fevereiro de 2018, nos termos do Art. 132 da Lei Municipal 
n.º 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 010408/2017.

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

novembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O   N.º 2 4 5 5 3, DE 14 DE NOVEMBRO 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 RETIFICAR artigo primeiro do Decreto 24527 de 31 de outubro de 2017, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º EXONERAR, a partir de 30/10/2017, a servidora MARTA REGINA STOEKLY, ma-
trícula nº 10.361, do cargo do quadro de provimento em comissão símbolo CC-05, denomina-
do ASSISTENTE EXECUTIVO I, no Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde.

Permanecendo a ocupar o cargo de provimento efetivo denominado de Técnico Municipal 
de Nível Superior I /Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde. ”

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário e ratificam-se os demais termos do De-
creto 24527 de 31 de outubro de 2017.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 14 de no-
vembro 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 9 7

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 AUTORIZAR a concessão de ADIANTAMENTO no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e 
trezentos reais), ao servidor ANDERSON ROGÉRIO WENDT, ocupante do cargo denominado 
Assistente I, na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, CPF n.º 023.681.369-
24, nos termos da Lei nº 1674/2008.

Elemento da despesa:

33.90.39.96.00 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          R$  1.800,00
33.90.30.96.00 Material de Consumo                                        R$     500,00
  Total:                                       R$  2.300,00

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

novembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 5 5 4, DE 14 DE NOVEMBRO 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 
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 TRABALHA-

RÁ EM EXTEN. JORNADA
A PARTIR DE:

1 10512 KAMILA MIRANDA ALVES 
GAVRONSKI

Escola Municipal Profº Paulo Frei-
re

07/11/2017

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

novembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O   N.º 2 4 5 4 1, 09 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando de 
suas atribuições legais, com base Lei Municipal nº 1366/2002, que institui a Contribuição para 
o da Iluminação Pública,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica instituído o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) para a atuali-
zação dos valores referentes a base de cálculo do Contribuição Para o Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública no Município de Telêmaco Borba a partir de 01/01/2018. 

Art. 2º - os valores referentes à base de cálculo da contribuição serão atualizados anual-
mente, com base no INPC (acumulado de janeiro a dezembro) do ano anterior. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2018, após sua publicação. 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 09 de no-
vembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º 114-2017
Processo Licitatório DISPENSA Nº 030/2017
Protocolo Nº 37262/2017
Data 09/10/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada COPEL -  COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚ-

BLICA EM ÁREAS DE DOMINO PÚBLICO
Valor R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais)
Prazo de Execução 12 (doze) meses
Prazo de Vigência 12 (doze) meses
Dotação 67-02.001.0004.0122.0401.2008.3339039

216-06.005.0004.0122.0401.2035.3339039
293-08.001.0015.0122.1502.2044.3339039
359-08.005.0015.0452.1503.2052.3339039
390-09.002.0022.0551.2201.2056.3339039
419-10.001.0027.0122.2701.2062.3339039
614-11.005.0012.0361.1201.2098.3339039
547-11.004.0012.0361.1201.2083.3339039
623-11.006.0012.0364.1201.2099.3339039
656-12.001.0010.0301.1001.2102.3339039
811-13.001.0008.0244.0801.2129.3339039
998-14.001.0015.0121.1501.2159.3339039
102-02.010.0006.0182.0601.2017.3339039
1062-11.004.0012.0361.1201.2083.3339039
1070-11.005.0012.0365.1201.2097.3339039
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 119/2017  

PROTOCOLO Nº 42849/2017  
 
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: 
 
SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA. 
 

LOTE 1 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Bandeira Cônica tipo I, nas 

seguintes especificações 
mínimas: 
Com placa de 2,00 x 1,00m, 
totalmente refletiva. 
Composto por coluna e 
braço projetado, 
galvanizado a fogo; 
Confeccionada em chapa de 
aço SAE1020; 
Coluna: 
Com altura total de 5 metros 
úteis e 1 metro engastada 
no solo; 
Diâmetro no topo de 123 
mm e na base inferior de 
187 mm formando um 
desenvolvimento cônico 
constante; 
Aletas antigiro, localizadas a 
100 mm da base inferior e 
soldadas à coluna em 
ângulo de 180º; 
A Coluna deverá ter uma 
fundação para implantação 
confeccionada em bloco de 
concreto armado de 
dimensão 0,70 x 0,70 x 
1,20m, fixada através de 
flange; 
Braço: 
Com projeção de 5,00m, 
com diâmetro de 123 mm na 
base inferior junto à flange e 
76 mm no inicio da parte 
horizontal, garantindo um 
desenvolvimento cônico 
constante; 
A parte horizontal do braço 
tem um desenvolvimento 
cilíndrico constante de 76 
mm entre o ponto de 
concordância da curva e a 
ponta do braço; 
Fixação do braço: 
Caixa quadrada, de chapa 
de aço soldada à estrutura 
da coluna, localizada no 
topo superior, medindo 150 
mm de lado, provida de 4 
furos rosqueados, rosca 
1/2". 
Placa: 
Confeccionada em aço 
galvanizado à quente 
número #18, espessura 
nominal de 1,25mm, 
segundo a norma NBR 
11904; 
A placa deverá receber no 
verso acabamento em 

SINASC UN 50,0000 R$5.240,00 R$262.000,00 
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pintura com tinta a pó 
poliéster, na cor preto fosco, 
com espessura de 50 
Micras  que passará por um 
processo de secagem em 
estufa a 200°C; 
Face principal totalmente 
revestida com película tipo I 
Prismática; 
O modelo do layout da placa 
será fornecido pelo 
contratante; 
Na face deverá ser 
impressa pelo processo 
serigráfico em letras 
brancas com no máximo 
4,0cm de altura, os dizeres 
com a identificação do 
fornecedor, mês e ano de 
fabricação; 
Produto deverá ser entregue 
instalado. 
Conforme Termo de 
Referência. 

LOTE 2 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Bandeira Cônica tipo II, nas 

seguintes especificações 
mínimas: 
Com placa de 3,00 x 1,50m, 
totalmente refletiva. 
Composto por coluna e 
braço projetado, 
galvanizado a fogo; 
Confeccionada em chapa de 
aço SAE1020; 
Coluna: 
Com altura total de 5,50 
metros úteis e 1 metro 
engastada no solo; 
Diâmetro no topo de 181 
mm e na base inferior de 
236 mm formando um 
desenvolvimento cônico 
constante; 
Aletas antigiro, localizadas a 
100 mm da base inferior e 
soldadas à coluna em 
ângulo de 180º; 
A Coluna deverá ter uma 
fundação para implantação 
confeccionada em bloco de 
concreto armado de 
dimensão 0,70 x 0,70 x 
1,20m, fixada através de 
flange; 
Braço: 
Com projeção de 5,00m, 
com diâmetro de 181mm na 
base inferior junto à flange e 
76 mm no inicio da parte 
horizontal, garantindo um 
desenvolvimento cônico 
constante; 
A parte horizontal do braço 
tem um desenvolvimento 
cilíndrico constante de 76 
mm entre o ponto de 
concordância da curva e a 
ponta do braço; 
Fixação do braço: 
Caixa quadrada, de chapa 
de aço soldada à estrutura 
da coluna, localizada no 
topo superior, medindo 150 
mm de lado, provida de 4 
furos rosqueados, rosca 
1/2". 

SINASC UN 50,0000 R$6.940,00 R$347.000,00 
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Placa: 
Confeccionada em aço 
galvanizado à quente 
número #18, espessura 
nominal de 1,25mm, 
segundo a norma NBR 
11904; 
A placa deverá receber no 
verso acabamento em 
pintura com tinta a pó 
poliéster, na cor preto fosco, 
com espessura de 50 
Micras  que passará por um 
processo de secagem em 
estufa a 200°C; 
Face principal totalmente 
revestida com película tipo I 
Prismática no fundo e 
película tipo tipo III 
Prismática para letras; 
O modelo do layout da placa 
será fornecido pelo 
contratante; 
Na face deverá ser 
impressa pelo processo 
serigráfico em letras 
brancas com no máximo 
4,0cm de altura, os dizeres 
com a identificação do 
fornecedor, mês e ano de 
fabricação; 
Produto deverá ser entregue 
instalado. 
Conforme Termo de 
Referência. 

 
LOTE 3 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Placa de logradouro com 

placa de publicidade 
contendo; 
- (02) duas placas de 
logradouro de 0,60 x 0,25m 
em chapa de aço #18, em 
impressão digital em ambos 
os lados de cada placa, com 
película refletiva tipo I - 
Prismática e aplicação de 
Overlay para proteção da 
impressão  
- (01) uma placa de 
publicidade de 0,60 x 0,50m 
em chapa de aço #18, com 
impressão digital em ambos 
os lados da placa, com 
película refletiva tipo I - 
Prismática e aplicação de 
overlay para proteção da 
impressão digital,  
- 01 um poste de aço 
galvanizado a fogo com 
2.1/2" de diâmetro, 2,65mm 
de parede e 3,00m de altura 
com aletas anti-giro e 
fechado para não infiltrar 
água 
Suporte para placa soldado 
em ângulo 90º. 
Produto deverá ser entregue 
instalado. 
Conforme Termo de 
Referência. 

SINASC UN 5.000,0000 R$354,00 R$1.770.000,00 

 
 LOTE 4 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Protetor de pedestre, tipo III, 

nas seguintes 
especificações mínimas: 

SINASC UN 200,0000 R$780,00 R$156.000,00 
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Confeccionado em aço SAE 
1010/1020; 
Placa em aço galvanizado 
#18; 
Perfil em L 5/8"x1/8" para 
fixação da placa; 
Pintura em cor específica 
em esmalte sintético semi-
brilho. 
Revestimento da placa com 
película totalmente refletiva, 
grau técnico de ambos os 
lados. 
Dimensões:  
Comprimento: 1.154 mm;  
Altura total: 1.177 mm;  
Altura livre: 777 mm; 
Raio de curvatura das 
extremidades: 250 mm; 
Tubo externo: 3" (76,20 
mm); 
Espessura da parede: 2 
mm, galvanizado a fogo e 
pintado na cor amarela; 
Placa: 1000 x 500 mm. 
Produto deverá ser entregue 
instalado. 
Conforme Termo de 
Referência. 

 
 LOTE 5 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Retirada de placa aérea, 

com equipamento caminhão 
plataforma pantográfica, 
conforme Termo de 
Referência. 

SINASC UN 50,0000 R$474,51 R$23.725,40 

2 Placa nas medidas 2,00 x 
1,00 m, confeccionada em 
aço galvanizado a quente, 
nº #18, espessura nominal 
de 1,25mm, conforme NBR-
11904; 
A placa deverá receber no 
verso acabamento em 
pintura com tinta a pó 
poliéster, na cor preto fosco, 
com espessura de 50 
Micras  que passará por um 
processo de secagem em 
estufa a 200°C; 
Face principal totalmente 
revestida com película tipo I 
Prismática; 
O modelo do layout da placa 
será fornecido pelo 
contratante; 
Na face deverá ser 
impressa pelo processo 
serigráfico em letras 
brancas com no máximo 
4,0cm de altura, os dizeres 
com a identificação do 
fornecedor, mês e ano de 
fabricação; 
Produto deverá ser entregue 
instalado com equipamento 
caminhão plataforma 
pantográfica. 
Conforme Termo de 
Referência. 

SINASC UN 50,0000 R$604,49 R$30.224,60 

TOTAL R$2.588.950,00 
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LOTES  FRUSTRADOS 
Nenhum Lote Frustado 

 

LOTES  DESERTOS 
Nenhum Lote Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$2.588.950,00  
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 13 de novembro de 2017.  
 
 

  
 

Prefeito   
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 130/2017  

PROTOCOLO Nº 47365/2017  
 
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: 
 
COPAVA VEICULOS LTDA 
 

Lote 06 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Peças, materiais e 

acessórios genuínos ou 
originais  VOLKSWAGEN 
para veículos da linha leve e 
utilitários, em empresa 
autorizada pelo fabricante, 
conforme termo de 
referência. 

 
 
 
- 

GLB 1,0000 R$168.400,0
0 

R$168.400,00 

2 Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em 
autorizada VOLKSWAGEN 
pelo fabricante para 
veículos leves e utilitários, 
conforme termo de 
referência. 

 
 
- 

HORA 400,0000 R$130,00 R$52.000,00 

TOTAL R$220.400,00 
 

  

LOTE FRUSTRADO 
01 

 

 
 

LOTES DESERTOS 
02, 03, 04, 05, 07, 08 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$220.400,00  
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 13 de novembro de 2017.  
 
 

  
 

Prefeito   
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 133/2017  

PROTOCOLO Nº 51715/2017  
 
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: 
WU COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO EVENTOS E VIAGENS - EIRELI - EPP 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Prestação de serviços para execução 

de Viagem Cultural: 
Trajeto de ida e volta Telêmaco Borba 
a Curitiba em ônibus executivo. 
Conforme Termo de Referência. 

 GLB 1 R$ 12.900,00 R$ 12.900,00 

2 Prestação de serviços para execução 
de Viagem Cultural: 
Percurso:  
Telêmaco Borba a Curitiba em ônibus 
executivo; 
Curitiba a Morretes - Serra Verde, de 
trem; 
Trajeto de ida e volta. 
Conforme Termo de Referência. 

 GLB 1 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 

TOTAL R$32.700,00 
 

  

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustrado 

 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$32.700,00  
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 14 de novembro 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 50651  
b)        Pregão Presencial nº 142/2017  
c)        Data da adjudicação: 14/11/2017  
d)        Objeto: Aquisição de utensílios domésticos.  
  
EMPRESA: JCSBUENO 
 

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

18 Caixa plástica com tampa nas seguintes especificações 
mínimas Tipo organizadora;Cor branca;Dimensões (AxLxP) 
30x63x42,5 cm;Retangular;Capacidade 65 litros;Caixa e tampa 
em polipropileno ou polietileno de alta 
densidade;Inquebrável;Resistente;Atóxico;Inodoro;Liso nas 
partes internas e externas. 

SAN 
REMO 

70 UN R$105,25 

18 Caixa plástica com tampa nas seguintes especificações 
mínimas Tipo organizadora;Cor branca;Dimensões (AxLxP) 
30x63x42,5 cm;Retangular;Capacidade 65 litros;Caixa e tampa 
em polipropileno ou polietileno de alta 
densidade;Inquebrável;Resistente;Atóxico;Inodoro;Liso nas 
partes internas e externas. 

SAN 
REMO 

30 UN R$105,25 

20 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno de alta densidade; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 
Com capacidade para 24,5 litros; 
Nas dimensões 54,4x33,8x19,1 cm. 

UNINJET 10 UN R$27,94 

20 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno de alta densidade; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 
Com capacidade para 24,5 litros; 
Nas dimensões 54,4x33,8x19,1 cm. 

UNINJET 5 UN R$27,94 

20 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno de alta densidade; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 
Com capacidade para 24,5 litros; 
Nas dimensões 54,4x33,8x19,1 cm. 

UNINJET 50 UN R$27,94 

33 Carro funcional de limpeza úmida e seca Nas seguintes 
especificações mínimas:Confeccionado em plástico de alto 
impacto;De fácil organização dos acessórios e equipamentos 
de limpeza úmida ou seca;Composto de: 1 Balde espremedor 
DOBLO 30 Litros;1 Cabo de Alumínio 1,40 m com punho; 1 
Cabo de alumínio 1,40;1 Haste Americana;2 Refis de Algodão 
320 g (mop úmido);1 Armação ou suporte Mop;2 Refis Mop Pó; 
1 Pá coletora com cabo;1 Placa Sinalizadora;Com saco de 
vinil.Carro com rodízios reforçados;Base em 
polipropileno.Medida do carro: 88x30x55 cm 

BRALIM
PIA 

17 UN R$1.161,30 
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33 Carro funcional de limpeza úmida e seca Nas seguintes 
especificações mínimas:Confeccionado em plástico de alto 
impacto;De fácil organização dos acessórios e equipamentos 
de limpeza úmida ou seca;Composto de: 1 Balde espremedor 
DOBLO 30 Litros;1 Cabo de Alumínio 1,40 m com punho; 1 
Cabo de alumínio 1,40;1 Haste Americana;2 Refis de Algodão 
320 g (mop úmido);1 Armação ou suporte Mop;2 Refis Mop Pó; 
1 Pá coletora com cabo;1 Placa Sinalizadora;Com saco de 
vinil.Carro com rodízios reforçados;Base em 
polipropileno.Medida do carro: 88x30x55 cm 

BRALIM
PIA 

1 UN R$1.161,30 

59 Dispenser para papel toallha interfolhado Nas seguintes 
especificações mínimas:Composto plástico transparente com 
alta resistência ao impacto;Contornos arredondados;Para 
papel toalha interfolha 2 ou 3 dobras;Saída de papel ‘’folha a 
folha’’;Com paredes revestidas.;Dimensões (AxLxP) 310 x 260 
x x130 mm.Acompanha kit para fixação. 

PREMIS
SE 

4 UN R$35,48 

59 Dispenser para papel toallha interfolhado Nas seguintes 
especificações mínimas:Composto plástico transparente com 
alta resistência ao impacto;Contornos arredondados;Para 
papel toalha interfolha 2 ou 3 dobras;Saída de papel ‘’folha a 
folha’’;Com paredes revestidas.;Dimensões (AxLxP) 310 x 260 
x x130 mm.Acompanha kit para fixação. 

PREMIS
SE 

5 UN R$35,48 

59 Dispenser para papel toallha interfolhado Nas seguintes 
especificações mínimas:Composto plástico transparente com 
alta resistência ao impacto;Contornos arredondados;Para 
papel toalha interfolha 2 ou 3 dobras;Saída de papel ‘’folha a 
folha’’;Com paredes revestidas.;Dimensões (AxLxP) 310 x 260 
x x130 mm.Acompanha kit para fixação. 

PREMIS
SE 

10 UN R$35,48 

60 Dispenser para sabonete líquido e álcool gel Nas seguintes 
especificações mínimas:De parede;Para sabonete líquido e 
álcool gel;Capacidade para refil de 800ml;Confeccionado com 
injeção de poliestireno e ABS de baixa densidade;Dimensões: 
0,40 x 0,28 x 0,295m;Compátível com refil ou reservatório de 
sabonete líquido;Sistema de abertura: travas laterais 
adicionadas por pressão ou chave.Acompanha kit para fixação. 

PREMIS
SE 

6 UN R$33,12 

60 Dispenser para sabonete líquido e álcool gel Nas seguintes 
especificações mínimas:De parede;Para sabonete líquido e 
álcool gel;Capacidade para refil de 800ml;Confeccionado com 
injeção de poliestireno e ABS de baixa densidade;Dimensões: 
0,40 x 0,28 x 0,295m;Compátível com refil ou reservatório de 
sabonete líquido;Sistema de abertura: travas laterais 
adicionadas por pressão ou chave.Acompanha kit para fixação. 

PREMIS
SE 

5 UN R$33,12 

60 Dispenser para sabonete líquido e álcool gel Nas seguintes 
especificações mínimas:De parede;Para sabonete líquido e 
álcool gel;Capacidade para refil de 800ml;Confeccionado com 
injeção de poliestireno e ABS de baixa densidade;Dimensões: 
0,40 x 0,28 x 0,295m;Compátível com refil ou reservatório de 
sabonete líquido;Sistema de abertura: travas laterais 
adicionadas por pressão ou chave.Acompanha kit para fixação. 

PREMIS
SE 

100 UN R$33,12 

60 Dispenser para sabonete líquido e álcool gel Nas seguintes 
especificações mínimas:De parede;Para sabonete líquido e 
álcool gel;Capacidade para refil de 800ml;Confeccionado com 
injeção de poliestireno e ABS de baixa densidade;Dimensões: 
0,40 x 0,28 x 0,295m;Compátível com refil ou reservatório de 
sabonete líquido;Sistema de abertura: travas laterais 
adicionadas por pressão ou chave.Acompanha kit para fixação. 

PREMIS
SE 

10 UN R$33,12 

61 Dispenser/suporte para copos descartáveis de água Nas 
seguintes especificações mínimas:Acionado através de 
dispositivo semiautomático (botão/alavanca);Estrutura 
fechada;Formato tubular;O tubo para colocação dos copos 
deverá ser de material transparente em acrílico;Para fixação 
em parede;Capacidade para 100 copos de 180 ou 200 
ml;Sistema de liberação de 1 copo por vez;Produto 
confeccionado em material plástico injetado de alto 
impacto.Padrão conforme normas da ABNT.Deverá 
acompanhar parafusos e buchas para fixação. 

FREE 
CUP 

1 UN R$50,37 

61 Dispenser/suporte para copos descartáveis de água Nas 
seguintes especificações mínimas:Acionado através de 
dispositivo semiautomático (botão/alavanca);Estrutura 
fechada;Formato tubular;O tubo para colocação dos copos 
deverá ser de material transparente em acrílico;Para fixação 
em parede;Capacidade para 100 copos de 180 ou 200 
ml;Sistema de liberação de 1 copo por vez;Produto 
confeccionado em material plástico injetado de alto 
impacto.Padrão conforme normas da ABNT.Deverá 
acompanhar parafusos e buchas para fixação. 

FREE 
CUP 

1 UN R$50,37 

61 Dispenser/suporte para copos descartáveis de água Nas 
seguintes especificações mínimas:Acionado através de 

FREE 
CUP 

25 UN R$50,37 
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dispositivo semiautomático (botão/alavanca);Estrutura 
fechada;Formato tubular;O tubo para colocação dos copos 
deverá ser de material transparente em acrílico;Para fixação 
em parede;Capacidade para 100 copos de 180 ou 200 
ml;Sistema de liberação de 1 copo por vez;Produto 
confeccionado em material plástico injetado de alto 
impacto.Padrão conforme normas da ABNT.Deverá 
acompanhar parafusos e buchas para fixação. 

78 Garrafa térmica com as seguintes especificações mínimas: 
corpo externo em aço inox, ampola de vidro com capacidade 
para 1000 ml, com botão de  pressão na parte superior,alça 
móvel em polipropileno. 

ALADIN 2 UN R$62,00 

78 Garrafa térmica com as seguintes especificações mínimas: 
corpo externo em aço inox, ampola de vidro com capacidade 
para 1000 ml, com botão de  pressão na parte superior,alça 
móvel em polipropileno. 

ALADIN 5 UN R$62,00 

78 Garrafa térmica com as seguintes especificações mínimas: 
corpo externo em aço inox, ampola de vidro com capacidade 
para 1000 ml, com botão de  pressão na parte superior,alça 
móvel em polipropileno. 

ALADIN 1 UN R$62,00 

127 Suporte para copo descartável de água redondo em aço inox; 
com tubo em acrílico para copos de 180 / 200 ml; medindo no 
mínimo 7,5 cm de diâmetro x 50 cm de altura. O produto possui 
garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas 
abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo 
parafusos e buchas. 

ALD 
INOX 

4 UN R$45,98 

127 Suporte para copo descartável de água redondo em aço inox; 
com tubo em acrílico para copos de 180 / 200 ml; medindo no 
mínimo 7,5 cm de diâmetro x 50 cm de altura. O produto possui 
garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas 
abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo 
parafusos e buchas. 

ALD 
INOX 

2 UN R$45,98 

128 Suporte para copo descartável de café redondo em aço 
inox;com tubo em acrílico para copos de 50ml; medindo no 
mínimo 6,5 cm de diâmetro x 50 cm de altura. O produto possui 
garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas 
abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo 
parafusos e buchas. 

ALD 
INOX 

4 UN R$32,98 

128 Suporte para copo descartável de café redondo em aço 
inox;com tubo em acrílico para copos de 50ml; medindo no 
mínimo 6,5 cm de diâmetro x 50 cm de altura. O produto possui 
garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas 
abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo 
parafusos e buchas. 

ALD 
INOX 

1 UN R$32,98 

128 Suporte para copo descartável de café redondo em aço 
inox;com tubo em acrílico para copos de 50ml; medindo no 
mínimo 6,5 cm de diâmetro x 50 cm de altura. O produto possui 
garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas 
abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo 
parafusos e buchas. 

ALD 
INOX 

1 UN R$32,98 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 40.255,89 
 
       

EMPRESA: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP 
 

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

1 Açucareiro com as seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado totalmente em aço inox;Com alça;Com 
tampa;Tampa presa ao corpo do açucareiro com sistema abre 
e fecha;Com colher ou pá para servir também em aço 
inox;Capacidade de 450 gramas;Espessura das paredes 0,6 
mm. 

ARTINO
X / INOX 

1 UN R$46,00 

1 Açucareiro com as seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado totalmente em aço inox;Com alça;Com 
tampa;Tampa presa ao corpo do açucareiro com sistema abre 
e fecha;Com colher ou pá para servir também em aço 
inox;Capacidade de 450 gramas;Espessura das paredes 0,6 
mm. 

ARTINO
X / INOX 

2 UN R$46,00 

2 Açucareiro de mesa nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em aço inox 18/10;Polido por dentro e por 
fora;Capacidade mínima de 250 g;Tampa com dobradiça fixa 
ao açucareiro e apoio para levantar a tampa;Com alça;Com  
colher ou pá em aço inox para servir. 

ARTINO
X / INOX 

2 UN R$36,00 

2 Açucareiro de mesa nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em aço inox 18/10;Polido por dentro e por 
fora;Capacidade mínima de 250 g;Tampa com dobradiça fixa 

ARTINO
X / INOX 

1 UN R$36,00 
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ao açucareiro e apoio para levantar a tampa;Com alça;Com  
colher ou pá em aço inox para servir. 

2 Açucareiro de mesa nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em aço inox 18/10;Polido por dentro e por 
fora;Capacidade mínima de 250 g;Tampa com dobradiça fixa 
ao açucareiro e apoio para levantar a tampa;Com alça;Com  
colher ou pá em aço inox para servir. 

ARTINO
X / INOX 

1 UN R$36,00 

6 Assadeira retangular tipo hotel nas seguintes especificações 
mínimas: Assadeira em alumínio reforçado;Dimensões (CxLxA) 
50 x 34 x 7 cm; Espessura das paredes de 3mm;Com alças de 
aluminio;Sem tampa. 

GENIAL 2 UN R$74,90 

10 Bacia quadrada graduada Com as seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em Polipropileno;Formato: 
quadrado;Capacidade: 21,5 litros;Dimensões: 418 x 410 x 205 
mm;Cor: Branca. 

PLASVA
LE 

1 UN R$25,10 

11 Bacia quadrada graduada Com as seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em Polipropileno;Formato: 
quadrado;Capacidade: 39 litros;Dimensões: 510 x 505 x 245 
mm;Cor: Branca. 

PLASVA
LE 

1 UN R$33,50 

19 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno de alta densidade; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 
Com capacidade para 10 litros; 
Nas dimensões 41x29x13 cm. 

PLASUTI
L 

10 UN R$21,30 

19 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno de alta densidade; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 
Com capacidade para 10 litros; 
Nas dimensões 41x29x13 cm. 

PLASUTI
L 

7 UN R$21,30 

19 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno de alta densidade; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 
Com capacidade para 10 litros; 
Nas dimensões 41x29x13 cm. 

PLASUTI
L 

34 UN R$21,30 

19 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno de alta densidade; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 
Com capacidade para 10 litros; 
Nas dimensões 41x29x13 cm. 

PLASUTI
L 

70 UN R$21,30 

21 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 

PLASUTI
L 

35 UN R$27,90 
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Com capacidade para 20 litros; 
Nas dimensões 36,0x26,5x23,0 cm. 

22 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 
Com capacidade para 30 litros; 
Nas dimensões 30,0x30,0x42,0 cm. 

PLASUTI
L 

34 UN R$36,80 

22 Caixa plástica organizadora nas seguintes especificações 
mínimas:  
Material em polipropileno ou polietileno; 
Atóxico; 
Resistente; 
Inodoro; 
Liso nas partes internas e externas; 
Com tampa encaixável; 
Com travas laterais sob pressão; 
Corpo transparente; 
Com capacidade para 30 litros; 
Nas dimensões 30,0x30,0x42,0 cm. 

PLASUTI
L 

42 UN R$36,80 

 
EMPRESA: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP 
 

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

23 Caixa plástica vazada nas seguintes especificações mínimas: 
Cor verde;Capacidade para 45 litros;Sem tampa;Com 
ombreiras;Empilhável;Encaixável;Colunas arredondadas e 
fundo reto;Confeccionada em polietileno (Pead).Medidas 
externas: 310 x 360 x 556 mm. 

RALF 30 UN R$22,40 

47 Concha nas seguintes especificações mínimas: Modelo 
hotel;100% alumínio polido;Cabo com 50 cm;Concha com 
diâmetro de 14 cm;Alumínio com espessura de 3 mm. 

GENIAL 5 UN R$16,90 

47 Concha nas seguintes especificações mínimas: Modelo 
hotel;100% alumínio polido;Cabo com 50 cm;Concha com 
diâmetro de 14 cm;Alumínio com espessura de 3 mm. 

GENIAL 5 UN R$16,90 

51 Conjunto de pote plástico com as seguintes especificações 
mínimas: com tampa;corpo transparente; com borda 
reforçada;composto de 05 potes sendo;01 com 950 ml, 01 com 
1,7 litros;01 com 3,1 litros;01 com 4,75 litros ;01 com 8 litros. 

Jaguar 1 CJ R$32,10 

51 Conjunto de pote plástico com as seguintes especificações 
mínimas: com tampa;corpo transparente; com borda 
reforçada;composto de 05 potes sendo;01 com 950 ml, 01 com 
1,7 litros;01 com 3,1 litros;01 com 4,75 litros ;01 com 8 litros. 

Jaguar 2 CJ R$32,10 

51 Conjunto de pote plástico com as seguintes especificações 
mínimas: com tampa;corpo transparente; com borda 
reforçada;composto de 05 potes sendo;01 com 950 ml, 01 com 
1,7 litros;01 com 3,1 litros;01 com 4,75 litros ;01 com 8 litros. 

Jaguar 1 CJ R$32,10 

51 Conjunto de pote plástico com as seguintes especificações 
mínimas: com tampa;corpo transparente; com borda 
reforçada;composto de 05 potes sendo;01 com 950 ml, 01 com 
1,7 litros;01 com 3,1 litros;01 com 4,75 litros ;01 com 8 litros. 

Jaguar 2 CJ R$32,10 

67 Faca de mesa nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado totalmente em aço inox;Acabamento 
polido;Largura total da faca  na área dos dentes não inferior a 
20 mm; Comprimento total não inferior a 190 mm.Deverá vir 
gravado na faca de forma permanente sua marca comercial. 

MARTIN
AZZO 

20 UN R$2,80 

67 Faca de mesa nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado totalmente em aço inox;Acabamento 
polido;Largura total da faca  na área dos dentes não inferior a 
20 mm; Comprimento total não inferior a 190 mm.Deverá vir 
gravado na faca de forma permanente sua marca comercial. 

MARTIN
AZZO 

8 UN R$2,80 

74 Forma para pudim com tubo Com as seguintes especificações 
mínimas:Em alumínio resistente,Nº: 28Diâmetro: 28 cm,Altura: 
12 cm,Espessura das paredes de 3 mm. 

GENIAL 2 UN R$26,40 

75 Garfo de mesa com as seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado totalmente em aço inox;Medidas (CxL) 190 x 20 
mm;Com 4 dentes longos;Acabamento polido.Deverá vir 
gravado no garfo de forma permanente sua marca comercial. 

MARTIN
AZZO 

20 UN R$1,40 

75 Garfo de mesa com as seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado totalmente em aço inox;Medidas (CxL) 190 x 20 

MARTIN
AZZO 

10 UN R$1,40 
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mm;Com 4 dentes longos;Acabamento polido.Deverá vir 
gravado no garfo de forma permanente sua marca comercial. 

76 Garrafa térmica  em aço inox nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para 1,8 litros;Sistema de servir por 
pressão;Base giratória;Compacta;Design moderno;Ampola em 
aço inox;Aço inox por dentro e por fora;Com alça;Com bico 
para servir. 

BRINOX 10 UN R$185,30 

76 Garrafa térmica  em aço inox nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para 1,8 litros;Sistema de servir por 
pressão;Base giratória;Compacta;Design moderno;Ampola em 
aço inox;Aço inox por dentro e por fora;Com alça;Com bico 
para servir. 

BRINOX 2 UN R$185,30 

76 Garrafa térmica  em aço inox nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para 1,8 litros;Sistema de servir por 
pressão;Base giratória;Compacta;Design moderno;Ampola em 
aço inox;Aço inox por dentro e por fora;Com alça;Com bico 
para servir. 

BRINOX 4 UN R$185,30 

76 Garrafa térmica  em aço inox nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para 1,8 litros;Sistema de servir por 
pressão;Base giratória;Compacta;Design moderno;Ampola em 
aço inox;Aço inox por dentro e por fora;Com alça;Com bico 
para servir. 

BRINOX 12 UN R$185,30 

76 Garrafa térmica  em aço inox nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para 1,8 litros;Sistema de servir por 
pressão;Base giratória;Compacta;Design moderno;Ampola em 
aço inox;Aço inox por dentro e por fora;Com alça;Com bico 
para servir. 

BRINOX 20 UN R$185,30 

76 Garrafa térmica  em aço inox nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para 1,8 litros;Sistema de servir por 
pressão;Base giratória;Compacta;Design moderno;Ampola em 
aço inox;Aço inox por dentro e por fora;Com alça;Com bico 
para servir. 

BRINOX 3 UN R$185,30 

76 Garrafa térmica  em aço inox nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para 1,8 litros;Sistema de servir por 
pressão;Base giratória;Compacta;Design moderno;Ampola em 
aço inox;Aço inox por dentro e por fora;Com alça;Com bico 
para servir. 

BRINOX 4 UN R$185,30 

76 Garrafa térmica  em aço inox nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para 1,8 litros;Sistema de servir por 
pressão;Base giratória;Compacta;Design moderno;Ampola em 
aço inox;Aço inox por dentro e por fora;Com alça;Com bico 
para servir. 

BRINOX 6 UN R$185,30 

85 Jarra em polipropileno com tampa capacidade para 1 litro Nas 
seguintes especificações mínimas:Com alça;Atóxica;Com 
retentor de gelo e bico direcionador;Design 
redondo;Transparente. 

Jaguar 1 UN R$7,80 

85 Jarra em polipropileno com tampa capacidade para 1 litro Nas 
seguintes especificações mínimas:Com alça;Atóxica;Com 
retentor de gelo e bico direcionador;Design 
redondo;Transparente. 

Jaguar 2 UN R$7,80 

103 Panela de pressão, com as seguintes especificações mínimas: 
Com capacidade de 4,5 litros;Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança no sistema 
tradicional;Válvula com pino permitindo e escape do excesso 
de pressão;Cabo reforçado em material antitermico;Cabo com 
presilha metálica no cabo para fechamento;Com asa 
ergonômica em material antitermico.Produto com selo do 
INMETRO.Produto com manual de instruções e termo de 
garantia em português. 

PANELU
Z 

1 UN R$46,10 

103 Panela de pressão, com as seguintes especificações mínimas: 
Com capacidade de 4,5 litros;Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança no sistema 
tradicional;Válvula com pino permitindo e escape do excesso 
de pressão;Cabo reforçado em material antitermico;Cabo com 
presilha metálica no cabo para fechamento;Com asa 
ergonômica em material antitermico.Produto com selo do 
INMETRO.Produto com manual de instruções e termo de 
garantia em português. 

PANELU
Z 

1 UN R$46,10 

103 Panela de pressão, com as seguintes especificações mínimas: 
Com capacidade de 4,5 litros;Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança no sistema 
tradicional;Válvula com pino permitindo e escape do excesso 
de pressão;Cabo reforçado em material antitermico;Cabo com 
presilha metálica no cabo para fechamento;Com asa 
ergonômica em material antitermico.Produto com selo do 
INMETRO.Produto com manual de instruções e termo de 
garantia em português. 

PANELU
Z 

2 UN R$46,10 
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103 Panela de pressão, com as seguintes especificações mínimas: 
Com capacidade de 4,5 litros;Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança no sistema 
tradicional;Válvula com pino permitindo e escape do excesso 
de pressão;Cabo reforçado em material antitermico;Cabo com 
presilha metálica no cabo para fechamento;Com asa 
ergonômica em material antitermico.Produto com selo do 
INMETRO.Produto com manual de instruções e termo de 
garantia em português. 

PANELU
Z 

3 UN R$46,10 

103 Panela de pressão, com as seguintes especificações mínimas: 
Com capacidade de 4,5 litros;Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança no sistema 
tradicional;Válvula com pino permitindo e escape do excesso 
de pressão;Cabo reforçado em material antitermico;Cabo com 
presilha metálica no cabo para fechamento;Com asa 
ergonômica em material antitermico.Produto com selo do 
INMETRO.Produto com manual de instruções e termo de 
garantia em português. 

PANELU
Z 

2 UN R$46,10 

103 Panela de pressão, com as seguintes especificações mínimas: 
Com capacidade de 4,5 litros;Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança no sistema 
tradicional;Válvula com pino permitindo e escape do excesso 
de pressão;Cabo reforçado em material antitermico;Cabo com 
presilha metálica no cabo para fechamento;Com asa 
ergonômica em material antitermico.Produto com selo do 
INMETRO.Produto com manual de instruções e termo de 
garantia em português. 

PANELU
Z 

2 UN R$46,10 

115 Prato liso para sobremesa, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Em vidro temperado transparente; 
Formato redondo; 
Medidas (DxA) 19,0x1,9 cm; 
Com borda; 
O produto totalmente sem avaria. 

DURALE
X 

200 UN R$4,60 

133 Tábua para corte de alimentos nas seguintes especificações 
mínimas: Cor branca;Dimensões (AxLxE) 50 x 30 x 1,5 
cm;Confeccionada em polipropileno;Atóxica com aditivo 
antibacteriano;Antiderrapante;Bordas arredondadas;Fácil 
higienização e resistente a produtos químicos;Produto 
embalado em plástico descartável;O produto deverá atender às 
especificações técnicas e normas relativas a fabricação de 
utensílios plásticos para contato com alimentos.Deverá seguir 
padrão internacional de cores. 

KITPLAS 5 UN R$52,10 

136 Tábuas para corte de alimentos nas seguintes especificações 
mínimas: Cor vermelha;Dimensões (AxLxE) 50 x 30 x 1,5 
cm;Confeccionada em polipropileno;Atóxica com aditivo 
antibacteriano;Antiderrapante;Bordas arredondadas;Fácil 
higienização e resistente a produtos químicos;Produto 
embalado em plástico descartável;O produto deverá atender às 
especificações técnicas e normas relativas a fabricação de 
utensílios plásticos para contato com alimentos.Deverá seguir 
padrão internacional de cores. 

KITPLAS 5 UN R$52,20 

136 Tábuas para corte de alimentos nas seguintes especificações 
mínimas: Cor vermelha;Dimensões (AxLxE) 50 x 30 x 1,5 
cm;Confeccionada em polipropileno;Atóxica com aditivo 
antibacteriano;Antiderrapante;Bordas arredondadas;Fácil 
higienização e resistente a produtos químicos;Produto 
embalado em plástico descartável;O produto deverá atender às 
especificações técnicas e normas relativas a fabricação de 
utensílios plásticos para contato com alimentos.Deverá seguir 
padrão internacional de cores. 

KITPLAS 5 UN R$52,20 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 21.584,10 
 
       

EMPRESA: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME 
 

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

7 Avental com as seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em vinil transparente impermeável e fosco;Com 
amarras nas costas e no pescoço;Com espessura de 
0,20mm;Medindo: 70 cm de largura x 120 cm de comprimento. 

LINABRA 15 UN R$8,90 

7 Avental com as seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em vinil transparente impermeável e fosco;Com 
amarras nas costas e no pescoço;Com espessura de 
0,20mm;Medindo: 70 cm de largura x 120 cm de comprimento. 

LINABRA 30 UN R$8,90 

12 Balança digital pesadora nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para até 30 kg;Resolução de 5g;Peso 

BD 1 UN R$196,00 
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inicial em 100g;Display LED vermelho de baixo 
consumo;Perfeita visibilidade mesmo em ambiente de 
claridade elevada;Visor duplo para indicação de peso 
(Operador e Cliente);Gabinete confeccionado em plástico ABS, 
com acabamento de boa qualidade, resistente e durável;Prato 
de pesagem em aço inoxidável espelhado;4 teclas;Teclado do 
painel da balança tipo “membrana” durável e de fácil 
digitação;Pés reguláveis;Dimensões do prato: 
340x240mm;Painel em policarbonato resistente.Voltagem 110v 
ou bivolt.Produto com Selo do INMETRO. 

13 Bandeja (caixa) térmica para marmitex  Nas seguintes 
especificações mínimas:Bandeja para acondicionamento de 4 
marmitex; Em polietileno atóxico com anti UV;Cor azul;Para 
acondicionamento embalagens marmitex nº  9;Sem tampa;Cor 
incorporada a quente com paredes duplas;Fabricada pelo 
processo de roto moldagem sem soldas ou 
emendas;Empilhável;Formato anatômico;Com isolamento 
térmico em poliuretano expandido (pu);Medidas externas: 
430x430mm e 50mm de profundidade. 

VERSA 30 UN R$119,99 

24 Caixa térmica, capacidade para 34 litros, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com alça superior retrátil; 
Com tampa removível; 
Atóxica; 
Com anti-UV; 
Parede interna e externa da caixa/tampa em polipropileno ou 
polietileno de alta densidade; 
Isolamento térmico em poliuretano ou polietileno. 

INVICTA 2 UN R$115,00 

38 Chaleira em alumínio polido capacidade para 3,0 litros Nas 
seguintes especificações mínimas:Alumínio com espessura de 
1,2 mm;Alça dobrável;Alça com pegador em baquelite 
antitérmico;Tampa com pegador em baquelite 
antitérmico;Tampa com encaixe;Altamente durável e higiênica. 

NICOPA
N 

17 UN R$52,00 

38 Chaleira em alumínio polido capacidade para 3,0 litros Nas 
seguintes especificações mínimas:Alumínio com espessura de 
1,2 mm;Alça dobrável;Alça com pegador em baquelite 
antitérmico;Tampa com pegador em baquelite 
antitérmico;Tampa com encaixe;Altamente durável e higiênica. 

NICOPA
N 

6 UN R$52,00 

43 Colher de café nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada totalmente em aço inox;Acabamento 
polido;Sem emendas;Medidas aproximadas: (CxLxA) 
9,0x2,0x0,50 cm; Espessura de 1 mm;Deverá estar gravado na 
colher o nome do fabricante. 

BRINOX 70 UN R$2,70 

 
EMPRESA: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME 
 

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

62 Escada doméstica em alumínio com as seguintes 
especificações mínimas: Com 5 degraus;Escada de 
abrir;Abertura em ‘’A’’;Totalmente 100% alumínio;Capacidade 
para 100 kg;Pés, degraus e patamar antiderrapantes;Com 
dupla trava de segurança;Patamar largo com travamento 
automático;Pés antiderrapantes;O produto deverá estar de 
acordo do a norma NBR 13430. 

ALUMAS
A 

1 UN R$145,00 

62 Escada doméstica em alumínio com as seguintes 
especificações mínimas: Com 5 degraus;Escada de 
abrir;Abertura em ‘’A’’;Totalmente 100% alumínio;Capacidade 
para 100 kg;Pés, degraus e patamar antiderrapantes;Com 
dupla trava de segurança;Patamar largo com travamento 
automático;Pés antiderrapantes;O produto deverá estar de 
acordo do a norma NBR 13430. 

ALUMAS
A 

1 UN R$145,00 

62 Escada doméstica em alumínio com as seguintes 
especificações mínimas: Com 5 degraus;Escada de 
abrir;Abertura em ‘’A’’;Totalmente 100% alumínio;Capacidade 
para 100 kg;Pés, degraus e patamar antiderrapantes;Com 
dupla trava de segurança;Patamar largo com travamento 
automático;Pés antiderrapantes;O produto deverá estar de 
acordo do a norma NBR 13430. 

ALUMAS
A 

17 UN R$145,00 

62 Escada doméstica em alumínio com as seguintes 
especificações mínimas: Com 5 degraus;Escada de 
abrir;Abertura em ‘’A’’;Totalmente 100% alumínio;Capacidade 
para 100 kg;Pés, degraus e patamar antiderrapantes;Com 
dupla trava de segurança;Patamar largo com travamento 
automático;Pés antiderrapantes;O produto deverá estar de 
acordo do a norma NBR 13430. 

ALUMAS
A 

8 UN R$145,00 

66 Estrado plástico retangular nas seguintes especificações 
mínimas: Cor preta;Confeccionado em polietileno de alta 
densidade (PEAD);Injetado;Placas moduláveis com encaixe 

SK. 
PLÁSTIC

OS 

50 UN R$80,99 
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macho e fêmea;Superfície antiderrapante;Nas medidas 
(AxLxC) 13 x 41 x 82 cm.Produto deverá atender as normas da 
ANVISA. 

66 Estrado plástico retangular nas seguintes especificações 
mínimas: Cor preta;Confeccionado em polietileno de alta 
densidade (PEAD);Injetado;Placas moduláveis com encaixe 
macho e fêmea;Superfície antiderrapante;Nas medidas 
(AxLxC) 13 x 41 x 82 cm.Produto deverá atender as normas da 
ANVISA. 

SK. 
PLÁSTIC

OS 

2 UN R$80,99 

79 Garrafão térmico com as seguintes especificações mínimas: 
Com bocal removível; Alça ergonômica;Com copo 
multiuso;Capacidade 5 litros;Medidas: 30cm de altura x 19cm 
de largura. 

INVICTA 2 UN R$35,80 

79 Garrafão térmico com as seguintes especificações mínimas: 
Com bocal removível; Alça ergonômica;Com copo 
multiuso;Capacidade 5 litros;Medidas: 30cm de altura x 19cm 
de largura. 

INVICTA 10 UN R$35,80 

89 Kit de ferramentas p/jardinagem nas seguintes especificações 
mínimas: Peças resistentes, anatômicas e ergonômicas;Cabos 
de madeira;Ferramentas produzidas em aço carbono ao 
boro;Com pintura eletrostática a pó;Composto de:1 pá 
estreita;1 pá larga;1 garfo de 4 dentes;1 garfo de 3 pontas;1 
escardilho de 5 dentes;1 tesoura de poda com cabo plástico;1 
pr. Luva de malha;Ferramentas acondicionadas em bolsa de 
lona ou material similar, com cinturão de nylon e fivela de nylon 
ou plástico resistente. 

TRAMO
NTINA 

69 KIT R$92,80 

89 Kit de ferramentas p/jardinagem nas seguintes especificações 
mínimas: Peças resistentes, anatômicas e ergonômicas;Cabos 
de madeira;Ferramentas produzidas em aço carbono ao 
boro;Com pintura eletrostática a pó;Composto de:1 pá 
estreita;1 pá larga;1 garfo de 4 dentes;1 garfo de 3 pontas;1 
escardilho de 5 dentes;1 tesoura de poda com cabo plástico;1 
pr. Luva de malha;Ferramentas acondicionadas em bolsa de 
lona ou material similar, com cinturão de nylon e fivela de nylon 
ou plástico resistente. 

TRAMO
NTINA 

32 KIT R$92,80 

90 Lixeira com pedal nas seguintes especificações mínimas:  
Capacidade para 100 litros; 
Na cor branca  
Lixeira confeccionada em polipropileno;  
Com tampa; 
Formato retangular;  
Abertura e fechamento da tampa pelo sistema de pedal; 

MARFINI
TE 

34 UN R$129,79 

90 Lixeira com pedal nas seguintes especificações mínimas:  
Capacidade para 100 litros; 
Na cor branca  
Lixeira confeccionada em polipropileno;  
Com tampa; 
Formato retangular;  
Abertura e fechamento da tampa pelo sistema de pedal; 

MARFINI
TE 

20 UN R$129,79 

90 Lixeira com pedal nas seguintes especificações mínimas:  
Capacidade para 100 litros; 
Na cor branca  
Lixeira confeccionada em polipropileno;  
Com tampa; 
Formato retangular;  
Abertura e fechamento da tampa pelo sistema de pedal; 

MARFINI
TE 

5 UN R$129,79 

91 Lixeira em aço inox com pedal nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para 15 litros;Corpo em aço inox 
AISI430, polido;Tampa em aço;Acionamento da tampa com 
haste de metal;Recipiente plástico interno.Dimensões (AxD) 
480 x 250 mm. 

VIEL 38 UN R$116,65 

91 Lixeira em aço inox com pedal nas seguintes especificações 
mínimas: Capacidade para 15 litros;Corpo em aço inox 
AISI430, polido;Tampa em aço;Acionamento da tampa com 
haste de metal;Recipiente plástico interno.Dimensões (AxD) 
480 x 250 mm. 

VIEL 17 UN R$116,65 

94 Mangueira para gás nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em plástico PVC flexível;Sem emenda;Para uso 
doméstico de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP);Camada 
interna deverá ser perfeitamente lisa, sem costura e isenta de 
quaisquer partículas estranhas que em serviço possam ser 
arrastadas pelo gás ou combinadas com este;Transparente e 
incolor;Com tarja amarela indicando sua utilização;Conforme 
norma  ABNT NBR 8613;Com prazo de validade de 5 
anos;Comprimento 1,20 metros. 

PLASBO
ND 

3 UN R$8,00 

94 Mangueira para gás nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em plástico PVC flexível;Sem emenda;Para uso 
doméstico de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP);Camada 

PLASBO
ND 

3 UN R$8,00 
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interna deverá ser perfeitamente lisa, sem costura e isenta de 
quaisquer partículas estranhas que em serviço possam ser 
arrastadas pelo gás ou combinadas com este;Transparente e 
incolor;Com tarja amarela indicando sua utilização;Conforme 
norma  ABNT NBR 8613;Com prazo de validade de 5 
anos;Comprimento 1,20 metros. 

94 Mangueira para gás nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em plástico PVC flexível;Sem emenda;Para uso 
doméstico de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP);Camada 
interna deverá ser perfeitamente lisa, sem costura e isenta de 
quaisquer partículas estranhas que em serviço possam ser 
arrastadas pelo gás ou combinadas com este;Transparente e 
incolor;Com tarja amarela indicando sua utilização;Conforme 
norma  ABNT NBR 8613;Com prazo de validade de 5 
anos;Comprimento 1,20 metros. 

PLASBO
ND 

5 UN R$8,00 

102 Panela de pressão, capacidade para 7 litros Com as seguintes 
especificações mínimas:Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança;Com fechamento 
externo;Com asa ergonômica em material antitermico. 
Espessura das paredes de 3 mm;Com cabo e asa em baquelite 
com material antitérmico, resistente a alta temperatura;O 
produto não pode desprender resíduos de alumínio.Produto 
certificado pelo INMETRO. 

ALUMINI
O 

GLOBO 

1 UN R$91,00 

102 Panela de pressão, capacidade para 7 litros Com as seguintes 
especificações mínimas:Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança;Com fechamento 
externo;Com asa ergonômica em material antitermico. 
Espessura das paredes de 3 mm;Com cabo e asa em baquelite 
com material antitérmico, resistente a alta temperatura;O 
produto não pode desprender resíduos de alumínio.Produto 
certificado pelo INMETRO. 

ALUMINI
O 

GLOBO 

1 UN R$91,00 

102 Panela de pressão, capacidade para 7 litros Com as seguintes 
especificações mínimas:Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança;Com fechamento 
externo;Com asa ergonômica em material antitermico. 
Espessura das paredes de 3 mm;Com cabo e asa em baquelite 
com material antitérmico, resistente a alta temperatura;O 
produto não pode desprender resíduos de alumínio.Produto 
certificado pelo INMETRO. 

ALUMINI
O 

GLOBO 

2 UN R$91,00 

102 Panela de pressão, capacidade para 7 litros Com as seguintes 
especificações mínimas:Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança;Com fechamento 
externo;Com asa ergonômica em material antitermico. 
Espessura das paredes de 3 mm;Com cabo e asa em baquelite 
com material antitérmico, resistente a alta temperatura;O 
produto não pode desprender resíduos de alumínio.Produto 
certificado pelo INMETRO. 

ALUMINI
O 

GLOBO 

1 UN R$91,00 

102 Panela de pressão, capacidade para 7 litros Com as seguintes 
especificações mínimas:Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança;Com fechamento 
externo;Com asa ergonômica em material antitermico. 
Espessura das paredes de 3 mm;Com cabo e asa em baquelite 
com material antitérmico, resistente a alta temperatura;O 
produto não pode desprender resíduos de alumínio.Produto 
certificado pelo INMETRO. 

ALUMINI
O 

GLOBO 

1 UN R$91,00 

102 Panela de pressão, capacidade para 7 litros Com as seguintes 
especificações mínimas:Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança;Com fechamento 
externo;Com asa ergonômica em material antitermico. 
Espessura das paredes de 3 mm;Com cabo e asa em baquelite 
com material antitérmico, resistente a alta temperatura;O 
produto não pode desprender resíduos de alumínio.Produto 
certificado pelo INMETRO. 

ALUMINI
O 

GLOBO 

2 UN R$91,00 

102 Panela de pressão, capacidade para 7 litros Com as seguintes 
especificações mínimas:Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança;Com fechamento 
externo;Com asa ergonômica em material antitermico. 
Espessura das paredes de 3 mm;Com cabo e asa em baquelite 
com material antitérmico, resistente a alta temperatura;O 
produto não pode desprender resíduos de alumínio.Produto 
certificado pelo INMETRO. 

ALUMINI
O 

GLOBO 

1 UN R$91,00 

102 Panela de pressão, capacidade para 7 litros Com as seguintes 
especificações mínimas:Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança;Com fechamento 
externo;Com asa ergonômica em material antitermico. 
Espessura das paredes de 3 mm;Com cabo e asa em baquelite 
com material antitérmico, resistente a alta temperatura;O 

ALUMINI
O 

GLOBO 

2 UN R$91,00 
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produto não pode desprender resíduos de alumínio.Produto 
certificado pelo INMETRO. 

102 Panela de pressão, capacidade para 7 litros Com as seguintes 
especificações mínimas:Confeccionada em alumínio 
polido;Com válvulas de segurança;Com fechamento 
externo;Com asa ergonômica em material antitermico. 
Espessura das paredes de 3 mm;Com cabo e asa em baquelite 
com material antitérmico, resistente a alta temperatura;O 
produto não pode desprender resíduos de alumínio.Produto 
certificado pelo INMETRO. 

ALUMINI
O 

GLOBO 

2 UN R$91,00 

112 Pote plástico retangular, capacidade 1,8 litros, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Pote transparente; 
Com tampa; 
Livre de BPA. 

SAN 
REMO 

10 UN R$13,00 

120 Regador plástico para jardim, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Com capacidade entre 2 a 3 litros; 
Com bico alongado direcional; 
Atóxico; 
Com alça ergonômica. 

TRAMO
NTINA 

50 UN R$41,30 

120 Regador plástico para jardim, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Com capacidade entre 2 a 3 litros; 
Com bico alongado direcional; 
Atóxico; 
Com alça ergonômica. 

TRAMO
NTINA 

30 UN R$41,30 

125 Rodo mágico com refil, nas seguintes especificações mínimas:  
Super absorvente; 
Refil confeccionado em PVA; 
Comprimento do refil 27 cm; 
Cabo em alumínio com extensor; 
Puxador anatômico confeccionado em fibra de carbono; 
Com sistema de auto-torção; 
Duplo roletes. 

KALA 17 UN R$33,80 

125 Rodo mágico com refil, nas seguintes especificações mínimas:  
Super absorvente; 
Refil confeccionado em PVA; 
Comprimento do refil 27 cm; 
Cabo em alumínio com extensor; 
Puxador anatômico confeccionado em fibra de carbono; 
Com sistema de auto-torção; 
Duplo roletes. 

KALA 3 UN R$33,80 

125 Rodo mágico com refil, nas seguintes especificações mínimas:  
Super absorvente; 
Refil confeccionado em PVA; 
Comprimento do refil 27 cm; 
Cabo em alumínio com extensor; 
Puxador anatômico confeccionado em fibra de carbono; 
Com sistema de auto-torção; 
Duplo roletes. 

KALA 1 UN R$33,80 

125 Rodo mágico com refil, nas seguintes especificações mínimas:  
Super absorvente; 
Refil confeccionado em PVA; 
Comprimento do refil 27 cm; 
Cabo em alumínio com extensor; 
Puxador anatômico confeccionado em fibra de carbono; 
Com sistema de auto-torção; 
Duplo roletes. 

KALA 5 UN R$33,80 

126 Suporte fixo para TV LCD nas seguintes especificações 
mínimas: Para instalação em  parede plana;Com regulagem 
37" até 60";Com ângulo de visão frontal;Fixação não inferior a 
4 pontos;Padrão de furação vesa: 200, 300, 400, 600, 
780x480mm;Em aço;Cor preta;Suportar peso não inferior a 50 
kg;Pintura em epóxi;Deve acompanhar kit de acessórios para 
fixação. 

BRASFO
RMA 

14 UN R$99,80 

126 Suporte fixo para TV LCD nas seguintes especificações 
mínimas: Para instalação em  parede plana;Com regulagem 
37" até 60";Com ângulo de visão frontal;Fixação não inferior a 
4 pontos;Padrão de furação vesa: 200, 300, 400, 600, 
780x480mm;Em aço;Cor preta;Suportar peso não inferior a 50 
kg;Pintura em epóxi;Deve acompanhar kit de acessórios para 
fixação. 

BRASFO
RMA 

1 UN R$99,80 

126 Suporte fixo para TV LCD nas seguintes especificações 
mínimas: Para instalação em  parede plana;Com regulagem 
37" até 60";Com ângulo de visão frontal;Fixação não inferior a 
4 pontos;Padrão de furação vesa: 200, 300, 400, 600, 
780x480mm;Em aço;Cor preta;Suportar peso não inferior a 50 

BRASFO
RMA 

3 UN R$99,80 
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kg;Pintura em epóxi;Deve acompanhar kit de acessórios para 
fixação. 

126 Suporte fixo para TV LCD nas seguintes especificações 
mínimas: Para instalação em  parede plana;Com regulagem 
37" até 60";Com ângulo de visão frontal;Fixação não inferior a 
4 pontos;Padrão de furação vesa: 200, 300, 400, 600, 
780x480mm;Em aço;Cor preta;Suportar peso não inferior a 50 
kg;Pintura em epóxi;Deve acompanhar kit de acessórios para 
fixação. 

BRASFO
RMA 

17 UN R$99,80 

141 Torneira elétrica com as seguintes especificações mínimas: 
Tensão 220 V;Potencia 5400 W;Classe de potência D;Bica 
móvel;Com 3 temperaturas de água (fria, morna e quente);Com 
arejador;Registro com abertura em 1/4" de volta;Vazão não 
inferior a 3 litros por minuto;Engate com rede hidráulica de 
rosca com bitola de ½";Distancia entre a parede e o arejador 
não inferior a 260 mm;Altura do arejador até o manipulo não 
inferior a 150 mm;Torneira com resistência 
substituível;Regulagem da temperatura da água na própria 
torneira. 

LORENZ
ETTI 

17 UN R$138,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 49.236,24 
 
       
 
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior.  
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