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TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 62953/2017
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º: 55/2017
OBJETO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM – SISTEMA INTEGRADO DE BI-

BLIOTECAS – PUC/PR
FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SER-

VIÇOS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
CREDOR: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC
CNPJ N.º 76.659.820/0001-51
VALOR GLOBAL: R$ 4.382,40
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA

453 10.004.13.392.1301.2067.3390.39 000 PRÓPRIA

Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no art. 25, 
da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido protocolo e Parecer Jurídico 
acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 06 DE DE-
ZEMBRO de 2017.

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 62799/2017
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º: 54/2017
OBJETO: SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO E EXA-

MES ESPECIAIS DE AUDIOMETRIA
FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SER-

VIÇOS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 (DOZE) MESES
CREDOR: CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO E 

MEIO AMBIENTE LTDA ME
CNPJ N.º 08.528.930/0001-24
VALOR GLOBAL: R$ 40.000,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA

197 06.004.122.0401.2032.3390.39 000 PRÓPRIA

Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no art. 37, 
inciso XXI, bem como o art 25, da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido 
protocolo e Parecer Jurídico acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do 
mesmo Diploma Legal.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 06 DE DE-
ZEMBRO de 2017.

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 62789/2017
PROCESSO DE DISPENSA N.º: 35/2017
OBJETO: CURSO TÉCNICAS DE CONFECÇÃO INDUSTRIAL
FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 (NOVE) MESES
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
CREDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CNPJ N.º: 03.776.284/0016-87
VALOR GLOBAL: R$ 58.000,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA

407 09.003.11.333.2201.2060.3390.39 000 PRÓPRIA

Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no art. 24 
inciso XIII da Lei nº 8.666/93, em consonância com o contido no referido protocolo e Parecer 
Jurídico acostado aos autos.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ,  06 DE 
DEZEMBO DE 2017.

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

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

foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de 
trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 29/01/2018, o 
qual será remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Documento de 

Habilitação
APG2489  116100E007643637  29/09/2017  58780  06566167756
BEE6667  116100E007936123  29/09/2017  72340  01970547380

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 29/01/2018, o qual será 
remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração

ACS2060  116100E007936112  29/09/2017  56143  R$ 195,23
AEE3323  279150H000016222  21/09/2017  55412  R$ 195,23
AEX8071  116100E007935894  01/10/2017  72340  R$ 130,16
AGF0182  279150H000016058  02/10/2017  55413  R$ 195,23
AGP8584  279150H000016129  22/09/2017  55412  R$ 195,23
AGX7635  116100E007936115  29/09/2017  54522  R$ 195,23
AIG6954  116100E007936127  29/09/2017  72340  R$ 130,16
AJB6831  116100E007936107  22/09/2017  55411  R$ 195,23
ANF4787  116100E007936106  22/09/2017  65300  R$ 195,23
ANF4787  116100E007642152  20/09/2017  72340  R$ 130,16
ANH9059  116100E007640862  01/10/2017  70561  R$ 293,47
AOL2127  116100E007936118  29/09/2017  72340  R$ 130,16
APD3637  116100E007935895  01/10/2017  72340  R$ 130,16
APL2579  116100E007935888  25/09/2017  55250  R$ 130,16
APX5783  116100E007642295  26/09/2017  54526  R$ 195,23
AQH5907  116100E007935623  23/09/2017  60501  R$ 293,47
AQU9792  116100E007639688  23/09/2017  65300  R$ 195,23
ARG1010  116100E007934016  21/09/2017  54521  R$ 195,23
ASF2228  279150H000016059  02/10/2017  76331  R$ 293,47
ASL8175  116100E007935896  01/10/2017  57380  R$ 293,47
ASN4685  116100E007643881  26/09/2017  70722  R$ 293,47
ASS8975  116100E007934031  30/09/2017  55250  R$ 130,16
ATA7294  116100E007934028  28/09/2017  72340  R$ 130,16
ATN7045  116100E007934029  28/09/2017  65300  R$ 195,23
ATU6008  279150H000015431  25/09/2017  76331  R$ 293,47
AUA4481  116100E007640161  26/09/2017  60501  R$ 293,47
AUJ8939  116100E007936117  29/09/2017  60501  R$ 293,47
AUK0038  116100E007639889  01/10/2017  65300  R$ 195,23
AUR2834  116100E007639690  24/09/2017  65300  R$ 195,23
AWC5185  116100E007936114  29/09/2017  55250  R$ 130,16
AWD2686  279150H000015436  29/09/2017  54526  R$ 195,23
AWU0031  116100E007934724  30/09/2017  54600  R$ 130,16
AWX0135  279150H000015433  27/09/2017  76331  R$ 293,47
AWY2855  116100E007936108  22/09/2017  54522  R$ 195,23
AXC3155  116100E007934270  26/09/2017  57380  R$ 293,47
AXG9707  116100E007936119  29/09/2017  54521  R$ 195,23
AXH7086  116100E007644404  21/09/2017  61810  R$ 195,23
AYQ3374  279150H000015435  27/09/2017  76331  R$ 293,47 
BAC5832  116100E007640160  26/09/2017  54522  R$ 195,23
BAJ8398  116100E007643638  29/09/2017  54526  R$ 195,23
BBQ1605  116100E007639886  01/10/2017  65300  R$ 195,23
BCA9994  116100E007639888  01/10/2017  65300  R$ 195,23
BMC8818  116100E007643636  29/09/2017  54522  R$ 195,23
BZM0746  116100E007936124  29/09/2017  54522  R$ 195,23
CKX9842  116100E007642391  21/09/2017  55680  R$ 195,23
CTC3329  279150H000016130  22/09/2017  55412  R$ 195,23
DMM2657  116100E007639605  26/09/2017  54521  R$ 195,23
EEP0821  116100E007934722  27/09/2017  72340  R$ 130,16
EUG0764  116100E007934020  21/09/2017  54521  R$ 195,23
GAP2273  116100E007936121  29/09/2017  60501  R$ 293,47
GAP2273  116100E007936122  29/09/2017  72340  R$ 130,16
GAP2273  116100E007936120  29/09/2017  60501  R$ 293,47
GXZ4640  116100E007642390  20/09/2017  60501  R$ 293,47
LAR9299  116100E007642392  21/09/2017  54521  R$ 195,23
LYL1368  116100E007936116  29/09/2017  54950  R$ 195,23

MGA2424  116100E007936125  29/09/2017  72340  R$ 130,16
MGA3151  116100E007640159  21/09/2017  70481  R$ 293,47
NBQ3395  116100E007935892  01/10/2017  72340  R$ 130,16
NPF6111  116100E007936113  29/09/2017  53800  R$ 130,16
NYA5107  116100E007934027  28/09/2017  72340  R$ 130,16
NYC0967  116100E007936126  29/09/2017  72340  R$ 130,16

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 26/01/2018, o qual será 
remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração
AVT8260  279150NIC0001801  06/12/2017  50020  R$ 293,47
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P O R T A R I A   Nº 3 8 2 2

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

R E S O L V E 

Art. 1º DESIGNAR, a servidora CLAUDICÉIA ROSA NIEVOLA – matrícula 7382, ocupante 
do Cargo de Chefe da Divisão de Administração de Ensino, para, a partir de 11 de dezembro 
de 2017, assinar os documentos: Ordens de Compra, Liquidações, Notas de Empenho, Requi-
sição ao Compras, Memorandos, Ofícios, Termos de Referência, entre outros, em substituição 
a Secretária Municipal de Educação em sua falta, ausência ou impedimento. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 08 de de-

zembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N° 264/2017
Pregão Presencial Nº. 149/2017
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado J.C.S. BUENO SUPRIMENTOS - ME
Objeto AQUISIÇÃO DE FORMULADOS
Valor R$ 334.835,00
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 05/12/2018

D E C R E T O N.º 2 4 6 1 8, DE 08 DE DEZEMBRO 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 dezembro de 2017, o servidor ANTONIO 

P O R T A R I A   Nº 3 8 2 1

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 Suprimentos de Fundos no valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), a servidora CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES, ocupante do car-
go denominado Oficial de Gabinete, CPF 701.486.789-04, nos termos do Art. 4º da Lei nº 
1341/2002.

Elemento da despesa:
33.90.39.96.00 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica     R$      500,00
33.90.36.96.00 Serviços de Terceiros Pessoa Física        R$      500,00
33.90.30.96.00      Material de consumo                                R$    1.500,00 
                              Total:                                                         R$    2.000,00
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 08 de de-

zembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

EDITAL 22/2017 – Convocação de Conselheiro Tutelar e assumir a 
titularidade no Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas atribui-
ções legais vem por meio deste tornar público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, para a 
vaga disponível de Conselheiro Tutelar Titular.

O Edital solicita o comparecimento do candidato suplente abaixo relacionado conforme a 
lista de classificação:

7º CÉSAR LÚCIO SUTIL GABRIEL

O suplente convocado à vaga, terá 5 dias úteis para se apresentar ao CMDCA e assumir 
a função disponível. Ressaltamos ainda que este órgão de defesa de direitos da criança e do 
adolescente poderá novamente recorrer a lista de suplentes a vaga ao cargo de Conselheiro 
Tutelar em sua ordem de classificação, conforme preconiza o artigo 57 da Lei 1673/2008. 

Telêmaco Borba, 08 de dezembro de 2017. 

CLEVERSON SILVA DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CMDCA/TB

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 06 de Dezembro 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

06.12 DOS3039, ALF0670, AYN4025, BBD6017, APV5072, AZS8642, AFK5634, 
AXA6725, AKL3690, KLR8436, DYI8401

Telêmaco Borba, 06 de Dezembro de 2017.

D E C R E T O N.º 2 4 6 1 9, DE 08 DE DEZEMBRO 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 AUTORIZAR A REMUNERAÇÃO de acordo com o Art. 17 da Lei 1883/12 a partir 

de 06/11/2017 à servidora CASSIA RENATA FABRICIO, matrícula n.º 9563, ocupante do cargo 
do quadro de provimento efetivo denominado TÉCNICO MUNICIPAL NÍVEL SUPERIOR I/
ENFERMAGEM, conforme opção protocolada através dos Autos de Processo Administrativo 
N.º 011289/2017,  servidora nomeada para ocupar o cargo do quadro de provimento em co-
missão denominado ASSISTENTE EXECUTIVO I, na Secretaria Municipal de Saúde, através 
do Decreto 24542.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 08 de de-

zembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

MOREIRA, matrícula nº 21.881, do cargo do quadro de provimento em comissão denominado 
CHEFE DA SEÇÃO DE EDIFICAÇÕES, lotado na Seção de Edificações, na Divisão de Obras, 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme consta no processo adminis-
trativo nº 011721/2017.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 08 de 

dezembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

D E C R E T O Nº  2 4 6 1 7 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 

5º Inciso V da Lei Municipal nº 2159 de 

27/12/2016, na forma prevista pelo inciso II 

e IV do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 

Federal nº 4.320, de 17/03/1964. 

 

R E S O L V E 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 

2017, do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante 

recursos conforme demonstrativo abaixo: 

 
FONTE 615 - RECURSO OPERAÇÕES DE CRÉDITO AFPR/EQUIPAMENTOS – 

EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.003 Divisão de Pavimentação e Máquinas   

15.451.1502.1054 

Aquisição de Veículos Pesados, 
Máquinas e Equipamentos 
Rodoviários   

1228 – 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 615 1.000.000,00 
    
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000.000,00 
 

TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES 1.000.000,00 
 

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos 

do artigo 1º, é indicado como recurso a Operação de Crédito da Fonte de Recurso 

nº 615 no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

 

 

 

 

 

Parágrafo Único. Fica alterada a 

programação financeira e o cronograma de desembolso financeiro das fontes de 

recurso constantes neste artigo. 

Art. 3º Para fins de compatibilização 

orçamentária do exercício de 2017; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e 

incisos da Lei Municipal nº. 2024/2014 – PPA 2014/2017 e Art. 52º inciso III da Lei 

Municipal nº. 2151/2016 – LDO 2017; ficam alteradas as metas financeiras dos 

programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 08 de 

dezembro de 2017. 

 

 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 

 
Celso Elli Burakoviski 

Secretário Municipal de Finanças 
 
 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

D E C R E T O Nº  2 4 6 0 3 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 

4º Inciso I alínea “a” e pelo artigo 5º Inciso I 

da Lei Municipal nº 2159 de 27/12/2016, na 

forma prevista pelos incisos II e III do 

parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17/03/1964. 

 

R E S O L V E 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 

2017, do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 2.674.500,00 (dois milhões, 

seiscentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais), para reforço das dotações 

orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo 

abaixo: 

FONTE 000– RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

10.00 
Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura e Recreação   

10.001 Gabinete do Secretário - SMECR   
27.122.2701.2062 Manutenção do Gabinete da SMECR   
416 - 3390.14.00 Diárias – Pessoal Civil 000 7.500,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 7.500,00 
 

FONTE 000– RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.003 Divisão de Pavimentação e Máquinas   

15.451.1502.2262 
Manutenção e Segurança da Malha 
Viária Urbana - Emenda 16   

1226 – 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 000 1.777.000,00 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTOS 1.777.000,00 
 

FONTE 101– RECURSO FUNDEB 60% – EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.004 Ensino Fundamental   

12.361.1201.2082 
Manutenção do Ensino Fundamental - 
FUNDEB 60%   

535 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 101 365.000,00 

    
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.005 Educação Infantil   

12.365.1201.2097 
Manutenção das Atividades dos 
CMEIs/Educadores   

591 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 101 300.000,00 

    
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTOS 665.000,00 

 
FONTE 103 – RECURSO 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 

FUNDEB - EXERCICIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.005 Educação Infantil   

12.365.1201.2098 
Manutenção das Atividades dos 
CMEIs/Apoio   

604 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 103 2.000,00 

    
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTO 2.000,00 

 
FONTE 511– RECURSO TAXAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXERCÍCIO 

CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.003 divisão de Pavimentação e Máquinas   

15.451.1502.2262 
Manutenção e Segurança da Malha 
Viária Urbana - Emenda 16   

1227 – 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 511 223.000,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTOS 223.000,00 
 

TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES 2.674.500,00 
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Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos 

do artigo 1º, é indicado como recurso o Excesso de Arrecadação da Fonte de 

Recurso nº 000 no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), e 

Cancelamento Total/Parcial da Fonte de Recurso nº 000, 101, 103 e 511 no valor 

de R$ 2.667.000,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil reais) conforme 

demonstrativo Abaixo: 

 

FONTE 000– RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.003 Divisão de Pavimentação e Máquinas   

15.451.1502.2262 
Manutenção e Segurança da Malha 
Viária Urbana - Emenda 16   

1132 – 3390.39.00 Material de consumo 000 274.000,00 
    
90.00 Reserva de Contingência   
90.99 Reserva de Contingência   
99.999.9999.9052 Reserva de Contingência   
1044 – 9999.99.00 Reserva de Contingência 000 1.503.000,00 
    

TOTAL DE CANCELAMENTOS 1.777.000,00 
 

FONTE 101– RECURSO FUNDEB 60% – EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.004 Ensino Fundamental   

12.361.1201.2082 
Manutenção do Ensino Fundamental - 
FUNDEB 60%   

538 - 3191.13.00 Obrigações Patronais 101 150.000,00 

1060 - 3391.97.00 
 Aporte para Cobertura do Déficit 
Atuarial 101 135.000,00 

    
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.004 Ensino Fundamental   

12.366.1201.2088 
Manutenção da Educação Jovens e 
Adultos   

560 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 101 60.000,00 

562- 3191.13.00 Obrigações Patronais 101 10.000,00 
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1059 - 3391.97.00 
 Aporte para Cobertura do Déficit 
Atuarial 101 10.000,00 

    
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.005 Educação Infantil   
    

12.365.1201.2092 

Manutenção das Atividades Educação 
Infantil - turmas de 4 a 5 anos das 
Escolas Municipais   

581 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 101 180.000,00 

584 - 3191.13.00 Obrigações Patronais 101 60.000,00 

1064 - 3391.97.00 
 Aporte para Cobertura do Déficit 
Atuarial 101 60.000,00 

    
TOTAL DE CANCELAMENTOS 665.000,00 

 

FONTE 103 – RECURSO 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 
FUNDEB - EXERCICIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.005 Educação Infantil   

12.365.1201.2098 
Manutenção das Atividades dos 
CMEIs/Apoio   

1067 - 3391.97.00 
Aporte para cobertura do déficit 
atuarial - RPPS 103 2.000,00 

    
TOTAL DE CANCELAMENTO 2.000,00 

 

FONTE 511– RECURSO TAXAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXERCÍCIO 
CORRENTE 

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.003 divisão de Pavimentação e Máquinas   

15.451.1502.2262 
Manutenção e Segurança da Malha 
Viária Urbana - Emenda 16   

1170 – 3390.39.00 Material de Consumo 511 223.000,00 
    

TOTAL DE CANCELAMENTOS 223.000,00 
 

TOTAL GERAL DE CANCELAMENTOS 2.667.000,00 
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Parágrafo Único. Fica alterada a 

programação financeira e o cronograma de desembolso financeiro das fontes de 

recurso constantes neste artigo. 

Art. 3º Para fins de compatibilização 

orçamentária do exercício de 2017; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e 

incisos da Lei Municipal nº. 2024/2014 – PPA 2014/2017 e Art. 52º inciso III da Lei 

Municipal nº. 2151/2016 – LDO 2017; ficam alteradas as metas financeiras dos 

programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 05 de 

dezembro de 2017. 

 

 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 

 
Celso Elli Burakoviski 

Secretário Municipal de Finanças 
 
 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

TELÊMACO BORBA – PR 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº003 /2017 SME/SIME 

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , no uso das atribuições   e 

considerando: 

 A Lei nº 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 As Deliberações nº 14/99 e nº16/99, do CEE para elaboração da Proposta 

Pedagógica e do Regimento Escolar das instituições da rede municipal e privada que 

integram o Sistema Municipal de Ensino. 

 A Resolução nº 04/10, do CNE/CEB, que Define Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica. 

 

INSTRUÇÃO 

1. Compete ao Sistema Municipal de Ensino –SIME 

1.1-Elaborar as Instruções e Orientações sobre a Proposta Pedagógica e Regimento 

Escolar. 

1.2-Articular e subsidiar as Escolas, Centros Municipais de Educação Infantil-CMEIs  e 

Centros de Educação Infantil-CEIs quanto aos encaminhamentos referentes à 

elaboração, execução e acompanhamento da Proposta Pedagógica e Regimento 

Escolar. 

2. Compete a Secretaria Municipal de Educação 

2.1-Atribuições da(o) Secretária(o): 

a) Assinar o Ato Administrativo de aprovação do Regimento Escolar ou Adendo 

Regimental em consonância com o Parecer de Análise do Regimento Escolar e Parecer 

de Verificação da Legalidade referente a Proposta Pedagógica de cada instituição de 

ensino de sua jurisdição, conforme orientações emanadas pelo Sistema Municipal de 

Ensino-SIME (Anexo I). 

2.2-Atribuições da Equipe Técnica Pedagógica  e Secretaria Geral / Estrutura de 

Funcionamento: 



Telêmaco Borba, 08 de dezembro de 2017 11
Edição 1108

2 
 

a) Orientar e acompanhar as instituições de ensino das redes Municipal e Privada, que 

integram o Sistema Municipal de Ensino, na elaboração, reelaboração e execução da 

Proposta Pedagógica e Regimento Escolar, em atendimento à legislação vigente; 

b) Estabelecer o prazo de entrega da Proposta Pedagógica e do Regimento Interno e 

seus Adendos, às instituições de ensino ao Sistema Municipal de Ensino, considerando 

que a vigência dos mesmos será a partir do ano subsequente ao de sua aprovação. 

c) Emitir Parecer de verificação de legalidade da proposta Pedagógica referente à 

elaboração/reelaboração que será incorporada ao Ato Administrativo que aprova o 

Regimento Escolar ou seu Adendo (Anexo II); 

d) Emitir Parecer de análise para aprovação do Regimento Escolar e de seu(s) 

Adendo(s), observando o Parecer de verificação da legalidade da Proposta Pedagógica 

(Anexo III); 

e) Incorporar ao Ato Administrativo os números dos Parecer de análise da Proposta 

Pedagógica e do Regimento Escolar e seus Adendos, conforme dispositivos legais e 

submetê-lo à assinatura da Secretária Municipal de Educação (Anexo I). 

3. Compete à Instituição de Ensino: 

a) Elaborar a Proposta Pedagógica, Regimento Escolar e o Adendo Regimental (quando 

houver), sob orientação do Sistema Municipal de Ensino de sua jurisdição, em 

atendimento as normas e à legislação educacional vigente; 

b) Encaminhar a Proposta Pedagógica, o Regimento Escolar  e o Adendo Regimental 

(quando houver), após apreciação do Conselho Escolar e/ou entidade mantenedora, ao 

Sistema Municipal de Ensino para análise e aprovação, observando o prazo de entrega 

estabelecido pelo SIME; 

c) Reelaborar a Proposta Pedagógica, sempre que ocorrer mudanças no processo 

educacional, as quais serão resultantes de um contínuo processo de discussão e 

avaliação no âmbito da instituição para atender às necessidades da comunidade escolar, 

adequando a referida modificação aos dispositivos da legislação educacional vigente. 

4. Proposta Pedagógica: 

4.1-Apresenta a identificação e o aspecto histórico da instituição, o diagnóstico da 

comunidade escolar, os fundamentos legais, conceituais, filosóficos, ideológicos, 

metodológicos e operacionais, os princípios didático-pedagógicos e o planejamento de 

suas ações, a fim de organizar e nortear a prática pedagógica. 
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4.2-Deve ser o instrumento teórico-metodológico que subsidia o desenvolvimento, o 

acompanhamento e a avaliação do processo de ensino e aprendizagem nas práticas 

pedagógicas e nas ações desenvolvidas na instituição de ensino, com vistas a uma 

melhoria na qualidade da educação. 

4.3-Subsidia as ações educacionais, permeado pelo planejamento e pela avaliação dos 

impactos destas nos resultados, com vistas ao redimensionamento da organização dos 

impactos destas nos resultados, com vistas ao redimensionamento da organização do 

trabalho pedagógico na instituição de ensino. 

4.4-A elaboração da Proposta Pedagógica envolve todos os segmentos da comunidade 

escolar e expressa autonomia (pedagógica, administrativa e gestão financeira) e a 

identidade da instituição de ensino. 

5. Legalidade e Legitimidade da Proposta Pedagógica: 

5.1-A elaboração da proposta Pedagógica está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº9394/96, nos seus artigos 12,13,14 e 15. 

5.2-A Proposta Pedagógica, em seus princípios, fundamentos e encaminhamentos, 

devem ser legitimados(a) pelo Regimento Escolar, o qual, da mesma forma, deve ser 

construído coletivamente e aprovado pelo Conselho Escolar e/ou entidade mantenedora. 

6.Elaboração da Proposta Pedagógica: 

6.1-A Proposta Pedagógica deverá ser construída coletivamente, aprovada e 

acompanhada em sua efetivação pelo Conselho Escolar e/ou entidade mantenedora, em 

conformidade com o dispositivo na Constituição Federal, artigos 205,206 e 209 com o 

artigo 14 da LDB nº 9394/96. 

6.2-Caberá à equipe gestora da instituição de ensino, coordenar e acompanhar a 

elaboração/reelaboração e implementação da Proposta Pedagógica, construída 

coletivamente e apreciada pelo Conselho Escolar e/ou entidade mantenedora. 

6.3-A instituição de ensino deverá elaborar uma única Proposta Pedagógica, 

contemplando todas as suas ofertas de ensino, de forma que as ações e intenções 

previstas e explicitadas no documento se torne um projeto de escola em sua totalidade, 

evitando a fragmentação e a incoerência. 

7-Elementos da Proposta Pedagógica: 

A Proposta Pedagógica deve expressar o movimento da prática pedagógica, de forma 

dinâmica e não fragmentada. A Proposta Pedagógica deverá conter: a identificação da 
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instituição de ensino e os elementos situacionais (diagnóstico), conceituais (fundamentos 

teóricos) e operacionais (planejamento). 

7.1-Identificação da instituição de ensino: 

 Localização, aspecto histórico, dependência administrativa (mantenedora), 

caracterização do atendimento (etapas1, modalidades de ensino2 e regime de 

funcionamento), estrutura física, materiais e espaços pedagógicos, recursos humanos 

(equipe gestora, corpo docente e demais funcionários), instância colegiadas, quantidade 

de alunos e perfil da comunidade escolar. 

7.2-Diagnóstico da instituição de ensino (Marco Situacional): 

Explicitar o perfil socioeconômico da comunidade escolar e as necessidades de avanços 

da prática pedagógica quanto: à gestão escolar; ensino-aprendizagem; atendimento 

educacional especializado ao público alvo da educação especial; articulação entre as 

etapas de ensino; articulação entre diretores, pedagogos, professores e demais 

profissionais da educação; articulação da instituição de ensino com os pais e/ou 

responsáveis; a formação continuada dos profissionais da educação, acompanhamento 

e realização da hora-atividade (nas instituições públicas); a organização do tempo e do 

espaço pedagógico, índices de aproveitamento escolar (indicadores internos e externos), 

índices de abandono/ evasão e relação idade-ano/série; a relação entre os profissionais 

da educação e alunos; os critérios de organização das turmas. 

7.3-Fundamentos (Marco Conceitual): 

Apresenta, conforme etapa  e modalidade de cada instituição de ensino, os princípios 

didático-pedagógicos relacionados à concepção de: educação; homem (infância, 

adolescência, juventude, adulto e idoso); mundo; sociedade; cidadania; formação 

humana integral; cultura; trabalho; escola; gestão escolar; currículo; cuidar e educar; 

alfabetização e letramento; conhecimento; tecnologia; ensino-aprendizagem; avaliação; 

tempo e espaço pedagógico; formação continuada; educação inclusiva e diversidade. 

7.4-Planejamento (Marco Operacional): 

A partir do diagnóstico da instituição de ensino definem-se as linhas de ação, a curto, 

médio e longo prazo, na perspectiva pedagógica, administrativa e político-social (relação 

com a comunidade escolar e as diferentes esferas sociais), à luz das concepções 

                                                           
1  Conforme a Constituição Federal 1988, art.208, entende-se por etapa da Educação Básica: educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio. 
 
2  Na LDB nº9394/96, entende-se por modalidades de ensino: educação especial, educação profissional , 
educação de jovens e adultos 
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assumidas no marco conceitual, a fim de ressignificar a prática pedagógica e a 

reorganização do trabalho pedagógico escolar. 

7.4.1-Calendário Escolar 

Atender ao disposto na LDB nº9394/96, art.23 e 24 e legislação vigente, garantindo um 

total de no mínimo 800 horas e 200 dias letivos. 

7.4.2-Ações didático-pedagógicas 

Apresenta, conforme a oferta da instituição de ensino, a descrição dos programas, dos 

projetos, das atividades escolares em geral que serão desenvolvidas durante o tempo e 

o espaço escolar, de acordo com sua organização, objetivos, possibilidades, 

encaminhamentos, recursos (humanos, físicos, materiais e financeiros), período de 

execução, formas de acompanhamento e avaliação. Estas ações precisam estar 

articuladas com a Proposta Pedagógica Curricular. 

7.4.3-Ações referentes à flexibilização do currículo 

Apresenta a flexibilização curricular considerando os alunos público-alvo da educação 

especial, os alunos atendidos pelo Serviço de Apoio á rede Escolarização 

Hospitalar/SAREH, alunos afastados pelo Decreto-Lei nº 1044/69 e pela Lei nº 6202/75, 

atendimento aos alunos em cumprimento de medida socioeducativa, alunos do 

Programa de Aceleração de Estudos (PAE) e outras situações que requeiram a 

flexibilização curricular. 

7.4.4-Proposta Pedagógica Curricular 

Constitui-se em um documento que fundamenta e sistematiza a organização do 

conhecimento no currículo. Expressa os fundamentos conceituais, metodológicos e 

avaliativos de cada disciplina/componente curricular/áreas do conhecimento, elencados 

na Matriz Curricular, assim como os conteúdos de ensino dispostos de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais,.e demais leis vigente (Anexo VI) por etapas e 

modalidades de ensino. 

A proposta Pedagógica Curricular, de acordo com as etapas e modalidades de ensino, 

ofertadas pela instituição de ensino, deve ser constituída pelos seguintes elementos: 

a) Matriz Curricular que contemple as disciplinas da Base Nacional Comum, Parte 

Diversificada e as disciplinas específicas do curso; 

b) Forma de organização do conhecimento no currículo: conteúdos estruturantes e 

básicos, abordagem teórico-metodológica e critérios de avaliação presentes nas 

Orientações Curriculares . 
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8.Legislação vigente que deve estar articulada ao currículo escolar da Educação 
Básica 

A legislação vigente (Anexo VI) deve ser cumprida pelas instituições de ensino no âmbito do 

currículo escolar, como ação didático-pedagógica e/ou expressa na Proposta Pedagógica 

Curricular, em consonância com a organização teórico-metodológica definida, conforme 

etapa e modalidade de ensino ofertada pela instituição escolar: 

a) Educação Infantil; 

b) Ensino Fundamental, inclusive Educação de Jovens e Adultos. 

9.Avaliação Institucional 

      a) A avaliação  institucional deve constar na Proposta Pedagógica da instituição  de 

ensino . 

     b) A avaliação institucional será realizada anualmente envolvendo todos os segmentos 

da comunidade escolar com o objetivo de avaliar ações pedagógicas desenvolvidas na 

instituição de ensino para redimensionar o processo educativo com vistas à melhoria na 

qualidade da educação. 

   c) Para a realização da avaliação institucional pressupõe-se a delimitação de indicadores 

e instrumentos, em consonância com a legislação vigente e orientações regulamentas pela 

mantenedora, articulados com a proposta pedagógica. 

10.Periodicidade da Proposta Pedagógica 

A Proposta Pedagógica das instituições de ensino deve ser revisto anualmente face às 

estratégias utilizadas no diagnóstico, os princípios  didático-pedagógicos definidos, o 

planejamento das ações, por todos os segmentos da comunidade escolar. 

 

11.Publicização da Proposta Pedagógica 

Cabe às instituições de ensino disponibilizarem as edições da Proposta Pedagógica, por 

meios impressos e/ou digital, a fim de subsidiar as sucessivas reavaliações da prática 

pedagógica e consequentemente sua revisão e a realização do processo de avaliação 

institucional. 

12. Organização e estrutura do Regimento Escolar 

a) Seguir as orientações e sugestões do SIME para elaboração do Regimento Escolar. 
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b) A matéria a ser regimentada deverá ser distribuída em Títulos, Capítulos, Seções, 

Artigos, Parágrafo, Incisos e/ou Alíneas, conforme disposição técnica legislativa. 

c) Os componentes regimentais devem ser dispostos em artigos. 

d) O Artigo pode ser desdobrado em Parágrafos, Incisos e/ou Alíneas. A redação deve ser 

em um único período, referir-se a um só assunto. A numeração dos artigos deve ser 

contínua, até o final do Regimento, em ordinais até o nono, em cardinias do 10 em diante. 

e) O Parágrafo exemplifica ou modifica a norma geral do conteúdo do artigo, deve 

apresentar conteúdo intimamente vinculado ao artigo numerados em ordinais até o nono 

Parágrafo. Quando existir mais de um parágrafo utilizar o símbolo § (exemplo § 1º) e, 

quando for o caso de um só, deve ser indicado por extenso “Parágrafo Único”. 

f) Incisos são utilizados na especificação de: atribuições, competências, finalidades, 

objetivos, etc. 

13.Organização e estrutura de Adendo Regimental de alteração e/ou de acréscimo: 

a) Observar as orientações e sugestões para elaboração de Adendos Regimentais de 

alterações e/ou acréscimos. 

b) Para acrescentar nova matéria ao Regimento Escolar, em forma de Adendo, deve-se 

identificar nas suas Seções, os dispositivos do(s) artigo(s) que apresentam sentido 

relacional com o assunto dessa nova matéria. Se necessário, acrescentar ao número desse 

artigo, letra(s) maiúscula(s), por exemplo, (Art.___-A, Art.___-B), e/ou acrescentar nos seus 

complementos com parágrafo(s) e/ou inciso(s) / alíneas, tanto quantos forem necessários, 

dispondo a nova matéria. 

c) Para alterar a matéria identificada nos dispositivos de artigos do regimento Escolar, que 

necessitam ser alterados por Adendo Regimental, deve-se indicar o artigo e/ou seus 

complementos e dispor a matéria atualizada, com a nova redação. 

14.Anexos: 

a) Anexo I- Ato Administrativo de aprovação do Regimento Escolar. 

b) Anexo II- Parecer de verificação de legalidade da Proposta Pedagógica. 

c) Anexo III- Parecer de análise do Regimento Escolar. 

d) Anexo IV-Parecer da análise para aprovação de Adendo Regimental de Alteração e/ou de 

Acréscimo. 
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e) Anexo V-Ato Administrativo de aprovação de Adendo Regimental de Alteração e/ou de 

Acréscimo. 

f) Anexo VI-Legislação vigente que deve estar articulada ao currículo escolar nas etapas e 

modalidades de ensino da Educação Básica. 

15.Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Telêmaco Borba, 20  de novembro  de 2017. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro 
RG. 6449536-4 

Secretária Municipal de Educação - T. Borba 
Decreto nº. 23.757/17 
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MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

RESOLUÇÃO Nº 01/2017 

 

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das suas atribuições 
que lhe foram delegadas, considerando: a LDB nº9394/96, as Deliberações nº 03/98, 
05/05, 08/06 e 02/10, todas do Conselho Estadual de Educação, e o Parecer 
nº01/2017da CEI/CME, 

 

RESOLVE: 

Art.1º-CREDENCIAR para a oferta da Educação Básica o CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O FUTURO, situado na Rua 
Peroba, 18, do município e SIME de Telêmaco Borba, mantido por Beatriz 
Pinheiro Correa Carneiro. 

§1º Com o presente ato, a instituição de ensino fica CREDENCIADA para a oferta 
de Educação Básica pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da 
publicação da Resolução. 

§2º A representante legal da mantenedora deverá solicitar a renovação do 
credenciamento, 180 (cento e oitenta) dias antes de expirar o prazo concedido 
no parágrafo 1º. 

Art.2º-AUTORIZAR o funcionamento da Educação Infantil, na instituição de ensino 
credenciada no artigo 1º, pelo prazo de 02 (dois) anos, para atuar na educação 
de crianças de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação da 
presente Resolução. 

§1º A instituição de ensino foi criada pelo Código do Ato 315 – enquadramento de 
microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, datada 
de 08/06/2016, no Tabelionato Oliveira Carla Beatriz Brandão Oliveira, Protocolo 
nº 163971005 de 08/07/2016, NIRE: 41108092554. 

§2º A representante legal da mantenedora deverá solicitar a renovação da 
autorização para funcionamento, 180 (cento e oitenta) dias antes de 
terminar a vigência da autorização. 

 
§3º Quando ocorrer a cessação da oferta ou da instituição de ensino, a 

representante legal da mantenedora deverá oficializar à SME/SIME, a fim 
de formalizá-la legalmente. 

Art.3º-Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Telêmaco Borba, 21 de novembro de 2017. 

Referente ao Protocolo nº 003472/20017. 

Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
Pregão Presencial N.º 156/2017 

 
PROTOCOLO Nº 38957/2017 

 
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: 
M. GIROLDO DECORA LTDA ME 
 

Lote 6: LOTE 06 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Cortina de malha com as 

seguintes especificações 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2; 100% poliéster; Nas 
medidas de 2,30 m de 
largura por 1,30 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 
28mm, com acabamento 
nas pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção. 

PASSO A PASSO UN 7,0000 R$307,42 R$2.151,94 

2 Cortina de malha com as 
seguintes especificações 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2; 100% poliéster; Nas 
medidas de 3,00 m de 
largura por 1,60 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 
28mm, com acabamento 
nas pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção. 

PASSO A PASSO UN 8,0000 R$434,76 R$3.478,09 
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3 Cortina black-out, nas 
seguintes especificações 
mínimas: Cor cinza; 
Confeccionada em 100% 
PVC antialérgico; Lavável; 
Deverá bloquear 95% da 
iluminação externa; Nas 
medidas (LxA) 3,65x2,10 
metros; Com varão de 
diâmetro de 28 mm, com 
acabamento nas pontas e 
argolas de PVC; A cortina 
deverá ser entregue 
instalada. 

PASSO A PASSO UN 1,0000 R$335,33 R$335,33 

4 Cortina black-out com as 
seguintes especificações 
mínimas: Cor a definir pelo 
usuário; Confeccionada em 
100% PVC antialérgico; 
Lavável; Bloqueio de 95% 
da iluminação externa; Nas 
medidas 3,50 m de largura 
por 2,55 m de altura; Deverá 
acompanhar varão com 
diâmetro de 28 mm, com 
acabamento nas pontas e 
argolas de PVC; A cortina 
deverá ser entregue 
instalada pelo fornecedor. A 
confirmação das medidas 
deverá ser feita pela 
empresa vencedora “in 
loco”, sendo também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção. 

PASSO A PASSO UN 1,0000 R$491,02 R$491,02 

5 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Confeccionada em 
malha polibel; Gramatura 
280 g/m2;100% poliéster; 
Nas medidas de3,50 m de 
largura por  2,00m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

PASSO A PASSO UN 20,0000 R$564,59 R$11.291,72 

6 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Confeccionada em 
malha polibel; Gramatura 
280 g/m2; 100% poliéster; 
Nas medidas de 2,30 m de 
largura por 1,70 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 

PASSO A PASSO UN 14,0000 R$329,75 R$4.616,51 
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medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC;A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

7 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Confeccionada em 
malha polibel; Gramatura 
280 g/m2; 100% poliéster; 
Nas medidas de2,20 m de 
largura por2,00 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

PASSO A PASSO UN 4,0000 R$366,92 R$1.467,68 

8 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2; 100% poliéster; Nas 
medidas de 3,80m de 
largura por 1,50 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC;A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção. 

PASSO A PASSO UN 6,0000 R$472,62 R$2.835,71 

9 Cortina de malha com as 
seguintes especificações 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 

PASSO A PASSO UN 59,0000 R$363,37 R$21.439,04 
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g/m2;100% poliéster; Nas 
medidas de 2,70 m de 
largura por 1,60 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 
28mm, com acabamento 
nas pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção. 

10 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Confeccionada em 
malha polibel; Gramatura 
280 g/m2;100% poliéster; 
Nas medidas de 3,40 m de 
largura por 1,80 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

PASSO A PASSO UN 3,0000 R$495,91 R$1.487,72 

11 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2;100% poliéster; Nas 
medidas de 1,40 m de 
largura por 2,20 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 

PASSO A PASSO UN 2,0000 R$260,68 R$521,37 
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confecção 
12 Cortina black-out com as 

seguintes especificações 
mínimas: Cor a definir pelo 
usuário; Confeccionada em 
100% PVC antialérgico; 
Lavável; Bloqueio de 95% 
da iluminação externa; Nas 
medidas 2,50 m de largura 
por 1,50 m de altura; Deverá 
acompanhar varão com 
diâmetro de 28 mm, com 
acabamento nas pontas e 
argolas de PVC; A cortina 
deverá ser entregue 
instalada pelo fornecedor. A 
confirmação das medidas 
deverá ser feita pela 
empresa vencedora “in 
loco”, sendo também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção. 

PASSO A PASSO UN 2,0000 R$262,47 R$524,95 

13 Cortina modelo black-out 
em PVC cor a definir pelo 
usuário, confeccionada em 
100% PVC antialérgico, 
lavável, deve bloquear no 
mínimo 95% da iluminação 
externa, com varão de 
diâmetro mínimo de 28 mm, 
com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC, janela com as 
seguintes medidas: 2,60 m 
de largura por 1,60 m de 
altura. a cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor 

PASSO A PASSO UN 3,0000 R$314,79 R$944,38 

14 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2; 100% poliéster; Nas 
medidas de 3,00 m de 
largura por 2,00 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

PASSO A PASSO UN 84,0000 R$471,07 R$39.569,62 

15 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2; 100% poliéster; Nas 
medidas de 5,00 m de 
largura por 2,000 m de 
altura; A proporção de 
tecido a ser franzido em 

PASSO A PASSO UN 32,0000 R$795,89 R$25.468,48 



Telêmaco Borba, 08 de dezembro de 201729
Edição 1108

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

cada cortina corresponde a 
3 vezes a medida da janela; 
Deverá vir incluso varão, na 
cor Imbuia, com diâmetro de 
28 mm, com acabamento 
nas pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

16 Cortina black-out com as 
seguintes especificações 
mínimas: Cor a definir pelo 
usuário; Confeccionada em 
100% PVC antialérgico; 
Lavável; Bloqueio de 95% 
da iluminação externa; Nas 
medidas 2,40 m de largura 
por 1,60 m de altura; Deverá 
acompanhar varão com 
diâmetro de 28 mm, com 
acabamento nas pontas e 
argolas de PVC; A cortina 
deverá ser entregue 
instalada pelo fornecedor. A 
confirmação das medidas 
deverá ser feita pela 
empresa vencedora “in 
loco”, sendo também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção. 

PASSO A PASSO UN 6,0000 R$274,09 R$1.644,56 

17 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2; 100% poliéster; Nas 
medidas de 3,00 m de 
largura por 2,50 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

PASSO A PASSO UN 9,0000 R$577,82 R$5.200,39 

18 Cortina confeccionada em 
PVC black-out, Com as 
seguintes especificações 
mínimas: Cor a definir pelo 
usuário, Confeccionada em 
100% PVC antialérgico, 
Lavável, Deve bloquear no 
mínimo 95% da iluminação 
externa, Sendo a janela com 

PASSO A PASSO UN 1,0000 R$272,75 R$272,75 
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as seguintes medidas: 
2,57m de largura por 1,70m 
de altura. Devera vir incluso 
varão com diâmetro de 28 
mm e com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC, A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor. A confirmação 
das medidas deve ser feita 
pela empresa vencedora "in 
loco", sendo também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes das confecções 
das mesmas. 

19 Cortina black-out com as 
seguintes especificações 
mínimas: Cor a definir pelo 
usuário; Confeccionada em 
100% PVC antialérgico; 
Lavável; Bloqueio de 95% 
da iluminação externa; Nas 
medidas 1,70 m de largura 
por 0,85 m de altura; Deverá 
acompanhar varão com 
diâmetro de 28 mm, com 
acabamento nas pontas e 
argolas de PVC; A cortina 
deverá ser entregue 
instalada pelo fornecedor. A 
confirmação das medidas 
deverá ser feita pela 
empresa vencedora “in 
loco”, sendo também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção. 

PASSO A PASSO UN 2,0000 R$103,50 R$206,99 

20 Cortina modelo black-out 
em PVC cor a definir pelo 
usuário, confeccionada em 
100% PVC antialérgico, 
lavável, deve bloquear no 
mínimo 95% da iluminação 
externa, com varão de 
diâmetro mínimo de 28 mm, 
com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC, janela com as 
seguintes medidas: 1,64 m 
de largura por 1,84 m de 
altura. a cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor 

PASSO A PASSO UN 2,0000 R$187,51 R$375,02 

21 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Confeccionada em 
malha polibel; Gramatura 
280 g/m2;100% poliéster; 
Nas medidas de 2,80 m de 
largura por 1,75 de altura; A 
proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC;A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 

PASSO A PASSO UN 4,0000 R$434,67 R$1.738,68 
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vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

22 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Confeccionada em 
malha polibel; Gramatura 
280 g/m2; 100% poliéster; 
Nas medidas de 7,20 m de 
largura por 2,00 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

PASSA TEMPO UN 20,0000 R$1.149,07 R$22.981,33 

23 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Confeccionada em 
malha polibel; Gramatura 
280 g/m2; 100% poliéster; 
Nas medidas de 2,50 m de 
largura por 1,70 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

PASSO A PASSO UN 56,0000 R$357,26 R$20.006,30 

24 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2; 100% poliéster; Nas 
medidas de 2,90 m de 
largura por 2,50 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 

PASSO A PASSO UN 9,0000 R$574,34 R$5.169,05 
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mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

25 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2; 100% poliéster; Nas 
medidas de 5,20 m de 
largura por 1,70 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC; A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

PASSO A PASSO UN 1,0000 R$732,97 R$732,97 

26 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Confeccionada em 
malha polibel; Gramatura 
280 g/m2; 100% poliéster; 
Nas medidas de 4,20 m de 
largura por 1,70 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC;A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

PASSO A PASSO UN 1,0000 R$599,56 R$599,56 

27 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Confeccionada em 
malha polibel; Gramatura 
280 g/m2;100% poliéster; 
Nas medidas de 4,10 m de 

PASSO A PASSO UN 4,0000 R$792,97 R$3.171,87 
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largura por 2,20 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC;A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

28 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2;100% poliéster; Nas 
medidas de 3,0 m de largura 
por 2,20 m de altura; A 
proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC;A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

PASSO A PASSO UN 5,0000 R$522,91 R$2.614,55 

29 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Confeccionada em 
malha polibel; Gramatura 
280 g/m2;100% poliéster; 
Nas medidas de 1,50 m de 
largura por 1,50 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC;A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

PASSO A PASSO UN 1,0000 R$200,92 R$200,92 

30 Cortina de malha com as PASSO A PASSO UN 25,0000 R$314,98 R$7.874,38 
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seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Confeccionada em 
malha polibel; Gramatura 
280 g/m2;100% poliéster; 
Nas medidas de 2,60 m de 
largura por 1,30 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC;A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

31 Cortina de malha com as 
seguintes especificações 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2; 100% poliéster; Nas 
medidas de 2,30 m de 
largura por 1,80 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 
28mm, com acabamento 
nas pontas, com argolas de 
PVC;A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção. 

PASSO A PASSO UN 64,0000 R$348,30 R$22.291,29 

32 Cortina de malha com as 
seguintes especificações: 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2;100% poliéster; Nas 
medidas de 4,00 m de 
largura por 1,80 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC;A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 

PASSO A PASSO UN 6,0000 R$586,08 R$3.516,49 
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responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção 

33 Cortina de malha com as 
seguintes especificações 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2; 100% poliéster; Nas 
medidas de 1,50 m de 
largura por 1,20 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 
28mm, com acabamento 
nas pontas, com argolas de 
PVC;A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção. 

PASSO A PASSO UN 2,0000 R$169,46 R$338,91 

34 Cortina de malha com as 
seguintes especificações 
Cor a definir pelo usuário; 
Confeccionada em malha 
polibel; Gramatura 280 
g/m2; 100% poliéster; Nas 
medidas de 1,80 m de 
largura por 1,30 m de altura; 
A proporção de tecido a ser 
franzido em cada cortina 
corresponde a 3 vezes a 
medida da janela; Deverá vir 
incluso varão, na cor 
Imbuia, com diâmetro de 28 
mm, com acabamento nas 
pontas, com argolas de 
PVC;A cortina deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor; A confirmação 
das medidas deverá ser 
feita pela empresa 
vencedora "in loco", sendo 
também de 
responsabilidade da 
empresa vencedora o envio 
de mostruário de cor e 
tecido antes de sua 
confecção. 

PASSO A PASSO UN 2,0000 R$220,19 R$440,39 

VALDEMIR BARELLA ME 
 

Lote 1: LOTE 01 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Persiana vertical 

confeccionada em tecido 
100% poliéster, nas 
seguintes especificações 
mínimas: Lâminas na cor 
bege; Lâminas com 76 mm 
de largura; Com comandos 
laterais; Comando em 
cordão ou nylon para girar 
as lâminas; Comando em 
cordão ou nylon para abrir e 
fechar as lâminas; Com 
sistema de abertura total e 
parcial da persiana; 

INOVA UN 3,0000 R$391,94 R$1.175,83 
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Com lâminas móveis, nas 
medidas (LxA) 3,00 m x  
0,90cm; Com sanefa 
confeccionada em PVC com 
acabamento em tecido 
100% poliéster na mesma 
cor das lâminas; 
Sanefa comprimento 3,30 
m,  largura 10 cm;  
Sanefas com ponteiras; 
Abertura central. 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
O produto deverá ser 
entregue instalado. 

2 Persiana vertical 
confeccionada em tecido 
100% poliéster, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Lâminas na cor bege; 
Lâminas com 76 mm de 
largura; 
Com comandos laterais; 
Comando em cordão ou 
nylon para girar as lâminas; 
Comando em cordão ou 
nylon para abrir e fechar as 
lâminas; 
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana; 
Com lâminas móveis, nas 
medidas (LxA) 3,50 m x  
0,90 cm; 
Com sanefa confeccionada 
em PVC com acabamento 
em tecido 100% poliéster na 
mesma cor das lâminas; 
Sanefa comprimento 3,80 
m,  largura 10 cm;  
Sanefas com ponteiras; 
Abertura central. 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
O produto deverá ser 
entregue instalado. 

INOVA UN 6,0000 R$455,03 R$2.730,21 

3 Persiana vertical 
confeccionada em tecido 
100% poliéster, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Lâminas na cor bege; 
Lâminas com 76 mm de 
largura; 
Com comandos laterais; 
Comando em cordão ou 
nylon para girar as lâminas; 
Comando em cordão ou 
nylon para abrir e fechar as 
lâminas; 
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana; 
Com lâminas móveis, nas 
medidas (LxA) 3,50 m x  
0,80 cm; 
Com sanefa confeccionada 
em PVC com acabamento 
em tecido 100% poliéster na 
mesma cor das lâminas; 
Sanefa comprimento 3,80 
m,  largura 10 cm;  
Sanefas com ponteiras; 
Abertura central. 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
O produto deverá ser 
entregue instalado. 

INOVA UN 9,0000 R$451,21 R$4.060,89 

4 Persiana vertical 
confeccionada em tecido 

INOVA UN 4,0000 R$307,82 R$1.231,28 
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100% poliéster, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Lâminas na cor bege; 
Lâminas com 76 mm de 
largura; 
Com comandos laterais; 
Comando em cordão ou 
nylon para girar as lâminas; 
Comando em cordão ou 
nylon para abrir e fechar as 
lâminas; 
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana; 
Com lâminas móveis, nas 
medidas (LxA) 2,30 m x  
0,90cm; 
Com sanefa confeccionada 
em PVC com acabamento 
em tecido 100% poliéster na 
mesma cor das lâminas; 
Sanefa comprimento 2,60 
m,  largura 10 cm;  
Sanefas com ponteiras; 
Abertura central. 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
O produto deverá ser 
entregue instalado. 

5 Persiana vertical 
confeccionada em tecido 
100% poliéster, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Lâminas na cor bege; 
Lâminas com 76 mm de 
largura; 
Com comandos laterais; 
Comando em cordão ou 
nylon para girar as lâminas; 
Comando em cordão ou 
nylon para abrir e fechar as 
lâminas; 
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana; 
Com lâminas móveis, nas 
medidas (LxA) 2,25 m x 
0,90cm; 
Com sanefa confeccionada 
em PVC com acabamento 
em tecido 100% poliéster na 
mesma cor das lâminas; 
Sanefa comprimento2,55 m,  
largura 10 cm;  
Sanefas com ponteiras; 
Abertura central. 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
O produto deverá ser 
entregue instalado. 

INOVA UN 1,0000 R$305,92 R$305,92 

6 Persiana vertical 
confeccionada em tecido 
100% poliéster, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Lâminas na cor bege; 
Lâminas com 76 mm de 
largura; 
Com comandos laterais; 
Comando em cordão ou 
nylon para girar as lâminas; 
Comando em cordão ou 
nylon para abrir e fechar as 
lâminas; 
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana; 
Com lâminas móveis, nas 
medidas (LxA) 4,13 m x 
2,98 m; 

INOVA UN 2,0000 R$1.107,00 R$2.213,99 
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Com sanefa confeccionada 
em PVC com acabamento 
em tecido 100% poliéster na 
mesma cor das lâminas; 
Sanefa comprimento 4,43 
m,  largura 10 cm;  
Sanefas com ponteiras; 
Abertura central. 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
O produto deverá ser 
entregue instalado. 

7 Persiana vertical 
confeccionada em tecido 
100% poliéster, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Lâminas na cor bege; 
Lâminas com 76 mm de 
largura; 
Com comandos laterais; 
Comando em cordão ou 
nylon para girar as lâminas; 
Comando em cordão ou 
nylon para abrir e fechar as 
lâminas; 
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana; 
Com lâminas móveis, nas 
medidas (LxA) 7,04 m x 
2,98 cm; 
Com sanefa confeccionada 
em PVC com acabamento 
em tecido 100% poliéster na 
mesma cor das lâminas; 
Sanefa comprimento 7,34 
m,  largura 10 cm;  
Sanefas com ponteiras; 
Abertura central. 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
O produto deverá ser 
entregue instalado. 

INOVA UN 1,0000 R$1.794,33 R$1.794,33 

8 Persiana vertical 
confeccionada em tecido 
100% poliéster, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Lâminas na cor bege; 
Lâminas com 76 mm de 
largura; 
Com comandos laterais; 
Comando em cordão ou 
nylon para girar as lâminas; 
Comando em cordão ou 
nylon para abrir e fechar as 
lâminas; 
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana; 
Com lâminas móveis, nas 
medidas (LxA) 6,76 m x 
2,98 m; 
Com sanefa confeccionada 
em PVC com acabamento 
em tecido 100% poliéster na 
mesma cor das lâminas; 
Sanefa comprimento 7,06 
m,  largura 10 cm;  
Sanefas com ponteiras; 
Abertura central. 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
O produto deverá ser 
entregue instalado. 

INOVA UN 1,0000 R$1.721,68 R$1.721,68 

9 Persiana vertical 
confeccionada em tecido 
100% poliéster, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 

INOVA UN 1,0000 R$559,24 R$559,24 
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Lâminas na cor bege; 
Lâminas com 76 mm de 
largura; 
Com comandos laterais; 
Comando em cordão ou 
nylon para girar as lâminas; 
Comando em cordão ou 
nylon para abrir e fechar as 
lâminas; 
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana; 
Com lâminas móveis, nas 
medidas (LxA) 2,17 m x 
2,98 m; 
Com sanefa confeccionada 
em PVC com acabamento 
em tecido 100% poliéster na 
mesma cor das lâminas; 
Sanefa comprimento 2,47 
m,  largura 10 cm;  
Sanefas com ponteiras; 
Abertura central. 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
O produto deverá ser 
entregue instalado. 

10 Persiana vertical 
confeccionada em tecido 
100% poliéster, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Lâminas na cor bege; 
Lâminas com 76 mm de 
largura; 
Com comandos laterais; 
Comando em cordão ou 
nylon para girar as lâminas; 
Comando em cordão ou 
nylon para abrir e fechar as 
lâminas; 
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana; 
Com lâminas móveis, nas 
medidas (LxA) 4,90 m x 
2,79 m; 
Com sanefa confeccionada 
em PVC com acabamento 
em tecido 100% poliéster na 
mesma cor das lâminas; 
Sanefa comprimento 5,20 
m,  largura 10 cm;  
Sanefas com ponteiras; 
Abertura central. 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
O produto deverá ser 
entregue instalado. 

INOVA UN 1,0000 R$1.175,83 R$1.175,83 

11 Persiana vertical 
confeccionada em tecido 
100% poliéster, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Lâminas na cor bege; 
Lâminas com 76 mm de 
largura; 
Com comandos laterais; 
Comando em cordão ou 
nylon para girar as lâminas; 
Comando em cordão ou 
nylon para abrir e fechar as 
lâminas; 
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana; 
Com lâminas móveis, nas 
medidas (LxA) 2,79 m x 
2,98 m; 
Com sanefa confeccionada 
em PVC com acabamento 
em tecido 100% poliéster na 

INOVA UN 1,0000 R$720,80 R$720,80 
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mesma cor das lâminas; 
Sanefa comprimento 3,09 
m,  largura 10 cm;  
Sanefas com ponteiras; 
Abertura central. 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
O produto deverá ser 
entregue instalado. 

Lote 2: LOTE 02 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Persiana vertical nas 

seguintes especificações 
mínimas:  
Confeccionada em tecido 
juta;  
Lâminas com 89 mm de 
largura,  na cor creme;  
Com comandos laterais;  
Altura dos comandos:  
1,50m;  
Com comandos em cordão 
para girar as lâminas, e para 
abrir e fechar as lâminas;  
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana;  
Acionamento central;  
Com lâminas móveis;  
Medidas (LxA) 0,70 cm  x 
0,60 cm;  
Com sanefa confeccionada 
em PVC e acabamento em 
tecido juta na mesma cor 
das lâminas; Sanefa 
comprimento 1,00 m, 
largura 89 mm;  
Sanefa  com ponteiras;  
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
A persiana deverá ser 
entregue e instalada pelo 
fornecedor. 

INOVA UN 1,0000 R$119,58 R$119,58 

2 Persiana vertical nas 
seguintes especificações 
mínimas:  
Confeccionada em tecido 
juta;  
Lâminas com 89 mm de 
largura,  na cor creme;  
Com comandos laterais;  
Altura dos comandos:  
1,50m;  
Com comandos em cordão 
para girar as lâminas, e para 
abrir e fechar as lâminas;  
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana;  
Acionamento central;  
Com lâminas móveis;  
Medidas (LxA) 1,00m  x 
1,50m;  
Com sanefa confeccionada 
em PVC e acabamento em 
tecido juta na mesma cor 
das lâminas; Sanefa 
comprimento 1,30 m,  
largura 89 mm;  
Sanefa  com ponteiras;  
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
A persiana deverá ser 
entregue e instalada pelo 
fornecedor. 

INOVA UN 2,0000 R$159,72 R$319,44 

3 Persiana vertical nas 
seguintes especificações 
mínimas:  
Confeccionada em tecido 
juta;  

INOVA UN 1,0000 R$245,98 R$245,98 
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Lâminas com 89 mm de 
largura,  na cor creme;  
Com comandos laterais;  
Altura dos comandos:  
1,50m;  
Com comandos em cordão 
para girar as lâminas, e para 
abrir e fechar as lâminas;  
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana;  
Acionamento central;  
Com lâminas móveis;  
Medidas (LxA) 2,00 m  x 
1,00 m;  
Com sanefa confeccionada 
em PVC e acabamento em 
tecido juta na mesma cor 
das lâminas; Sanefa 
comprimento 2,30 m,  
largura 89 mm;  
Sanefa  com ponteiras;  
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico.  
A persiana deverá ser 
entregue e instalada pelo 
fornecedor. 

Lote 3: LOTE 03 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Persiana vertical 100% PVC 

nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor palha; Nas medidas 
(LxA) 2,70 x 2,00 metros; 
Palhetas com lâminas com 
90 mm de largura; Liso; 
Lavável; Antialérgico; 
Resistente ao sol; Com 
comandos laterais; Altura 
dos comandos: 1,50 metros, 
Comando em cordão para 
girar as lâminas e comando 
em cordão para abrir e 
fechar as lâminas; Com 
sistema de abertura total e 
parcial da persiana; Com 
palhetas móveis. Persiana 
completa, com trilhos, 
comandos, prendedores, 
parafusos, palhetas, 
cordões e todos os demais 
itens necessários a sua 
instalação e funcionamento. 
A persiana deverá ser 
entregue instalada pelo 
fornecedor. 

INOVA UN 2,0000 R$495,00 R$990,00 

Lote 4: LOTE 04 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Persiana vertical nas 

seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionada em tecido 
juta; 
Lâminas com 89 mm de 
largura,  na cor bege; 
Com comandos laterais; 
Com comandos em cordão 
para girar as lâminas, e para 
abrir e fechar as lâminas; 
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana; 
Acionamento central; 
Com lâminas móveis; 
Medidas (LxA) 3,15 x 2,95 
m; 
Com sanefa confeccionada 
em PVC e acabamento em 
tecido juta na mesma cor 
das lâminas; 

INOVA UN 1,0000 R$801,61 R$801,61 
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Sanefa nas medidas (CxL) 
3,45 x 89 mm; 
Sanefa com ponteiras; 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico. 
A persiana deverá ser 
entregue e instalada pelo 
fornecedor. 

2 Persiana vertical nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionada em tecido 
juta; 
Lâminas com 89 mm de 
largura, na cor bege; 
Com comandos laterais; 
Com comandos em cordão 
para girar as lâminas, e para 
abrir e fechar as lâminas; 
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana; 
Acionamento central; 
Com lâminas móveis; 
Medidas (LxA) 3,30 x 1,20 
m; 
Com sanefa confeccionada 
em PVC e acabamento em 
tecido juta na mesma cor 
das lâminas; 
Sanefa nas medidas (CxL) 
3,60 x 89 mm; 
Sanefa com ponteiras; 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico. 
A persiana deverá ser 
entregue e instalada pelo 
fornecedor. 

INOVA UN 1,0000 R$430,32 R$430,32 

3 Persiana vertical nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionada em tecido 
juta; 
Lâminas com 89 mm de 
largura, na cor bege; 
Com comandos laterais; 
Com comandos em cordão 
para girar as lâminas, e para 
abrir e fechar as lâminas; 
Com sistema de abertura 
total e parcial da persiana; 
Acionamento central; 
Com lâminas móveis; 
Medidas (LxA) 3,10 x 1,20 
m; 
Com sanefa confeccionada 
em PVC e acabamento em 
tecido juta na mesma cor 
das lâminas; 
Sanefa nas medidas (CxL) 
3,45 x 89 mm; 
Sanefa com ponteiras; 
Trilho em alumínio com 
prendedores em acrílico. 
A persiana deverá ser 
entregue e instalada pelo 
fornecedor. 

INOVA UN 1,0000 R$408,08 R$408,08 

Lote 5: LOTE 05 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Persiana horizontal em 

alumínio nas seguintes 
especificações mínimas:  
Cor a definir pelo usuário; 
Nas dimensões (LxA) 4,10 x 
3,10 metros; 
Com lâminas de 25 mm de 
largura; 
Sem furo aparente; 
Com comando em haste 

INOVA UN 1,0000 R$1.584,37 R$1.584,37 
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para abrir e fechar as 
lâminas; 
Com comando para subir e 
descer as lâminas; 
Com palhetas móveis. 
Persiana completa, com 
trilhos, comandos, 
prendedores, parafusos, 
palhetas, cordões e todos 
os demais itens necessários 
a sua instalação e 
funcionamento. A persiana 
deverá ser entregue 
instalada pelo fornecedor. 

2 Persiana horizontal em 
alumínio nas seguintes 
especificações mínimas:  
Cor a definir pelo usuário; 
Nas dimensões (LxA) 2,83 x 
3,10 metros; 
Com lâminas de 25 mm de 
largura; 
Sem furo aparente; 
Com comando em haste 
para abrir e fechar as 
lâminas; 
Com comando para subir e 
descer as lâminas; 
Com palhetas móveis. 
Persiana completa, com 
trilhos, comandos, 
prendedores, parafusos, 
palhetas, cordões e todos 
os demais itens necessários 
a sua instalação e 
funcionamento. A persiana 
deverá ser entregue 
instalada pelo fornecedor. 

INOVA UN 1,0000 R$1.105,63 R$1.105,63 

TOTAL R$239.695,00 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustado 

 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
V A L O R    T O T A L :    R$239.695,00 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 7 de dezembro de 2017. 
 
 
 
  
 

Prefeito 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O(A) Pregoeiro(a)   WELITON FRANCO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 59923  
b)        Pregão Presencial nº 165/2017  
c)        Data da adjudicação:  
d)        Objeto: Registro de preços para serviço de fotografia e revelação de fotos 3X4  
 
 
 

 
EMPRESA: CRISTIANE TIEMI KOGA 

Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Serviço de fotografia e revelação de fotos, formato 
3x4, colorida, nas seguintes especificações 
mínimas:  
Kit contendo 3  fotos; 
Padrão documento;  
Enquadramento 1/3 corpo e 2/3 rosto;  
Plano de fundo branco;  
Papel fino, liso e brilhante;  
Fotos nítidas, sem manchas e/ou descoramentos. 
Conforme Termo de Referência. 

300,00 KIT R$6,00 

 

 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 1.800,00 
 
 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.800,00 
 
 

  
 

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

 
 
 
 

Telêmaco Borba, 08 de dezembro de 2017  
 
 
 

  
WELITON FRANCO  

Pregoeiro   
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O(A) Pregoeiro(a)   WELITON FRANCO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 57164  
b)        Pregão Presencial nº 167/2017  
c)        Data da adjudicação:  
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de assentos esportivos instalados  
 

 
 
EMPRESA: GENERAL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 
 

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

1 Cadeira tipo esportiva monobloco em 
polipropileno copolímero PP, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Largura do assento: 420 milímetros; 
Profundidade do assento: 440 milímetros; 
Altura do encosto: 330 milímetros; 
Espessura do polipropileno: 4 milímetros; 
Concha única injetada; 
Cantos arredondados; 
Classificação de resistência ao fogo V0 
de flamabilidade; 
Proteção contra raios ultravioleta; 
Dreno para escoamento de água no 
assento; 
Fixação do assento direto no piso; 
Fixação através de 4 (quatro) parafusos 
com bucha de nylon; 
Tampa de difícil remoção para os 
parafusos fixados no local de assento do 
bem; 
Com numeração sequencial, através de 
letras e números; 
Etiqueta de numeração injeta em 
polipropileno copolímero ou silkado; 
Fixação da etiqueta através de dois 
arrebites, quando através de numeração 
injetada; 
Produto certificado para uso em eventos 
esportivos conforme Norma ABNT 
15.925:2011; 
Produto de acordo com as Portarias do 
INMETRO nº 590 e 622; 
Manutenção da Certificação em vigência. 

KANGO 3.000,00 UN R$90,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 270.000,00 
 
 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 270.000,00 
 

 

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

Telêmaco Borba, 08 de dezembro  de 2017 
 
 
 

WELITON FRANCO  
Pregoeiro 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
Pregão Presencial N.º 100/2017 

 
PROTOCOLO Nº 38952/2017 

 
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: 
H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
11 Reator de uso externo, para 

lâmpada de vapor de sódio 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Eletromagnético; 
Potência da lâmpada 70 W; 
Tensão 220 V; 
Frequência 60 Hz; 
Com base para rele padrão 
Copel; 
Com rabicho para ligação 
de 1,50 m; 
Núcleo construído em ferro 
silício de baixas perdas 
magnéticas; 
Bobina construída com fio 
de cobre esmaltado com 
rigidez elétrica superior a 05 
KV; 
Ligação através de cabos 
elétricos flexíveis com 
isolamento em PVC que 
suporte temperaturas de 
100ºC; 
Com esquema de ligação 
impresso em etiquetas de 
identificação; 
Invólucro confeccionado em 
chapa de aço SAE 
1010/1020; 
Isolamento interno do 
conjunto bobina e núcleo a 
base de resina de poliéster 
de alta dissipação térmica; 
Reator de alto fator de 
potência dotado de 
capacitor para correção do 
fator de potência. 
Com selo Procel de 
eficiência energética. 

HIDROWATS UN 1.500,0000 R$44,00 R$66.000,00 

12 Lampada de descarga a 
vapor metalico, padrão 
universal,  Com as 
seguintes especificações 
mínimas: Cor branca neutra, 
150W;Soquete modelo 
RX7S-24;Soquete duplo 
contato;Temperatura de cor 
4200K;Fluxo luminoso (lm) 
= 12.500;Diâmetro 
23mm;Vida mediana 
aproximadamente 10.000 
h;Aplicação para uso interno 
ou externo;Para instalação 
em luminárias fechadas, 
sem reator;Posição de 
funcionamento horizontal +/- 

FLC UN 600,0000 R$33,00 R$19.800,00 
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45 graus. 
14 Reator de uso externo, para 

lâmpada de vapor de sódio 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Eletromagnético; 
Potência da lâmpada 70 W; 
Tensão 220 V; 
Frequência 60 Hz; 
Com base para rele padrão 
Copel; 
Com rabicho para ligação 
de 1,50 m; 
Núcleo construído em ferro 
silício de baixas perdas 
magnéticas; 
Bobina construída com fio 
de cobre esmaltado com 
rigidez elétrica superior a 5 
KV; 
Ligação através de cabos 
elétricos flexíveis com 
isolamento em PVC que 
suporte temperaturas de 
100ºC; 
Com esquema de ligação 
impresso em etiquetas de 
identificação; 
Invólucro confeccionado em 
chapa de aço SAE 
1010/1020; 
Isolamento interno do 
conjunto bobina e núcleo a 
base de resina de poliéster 
de alta dissipação térmica; 
Reator de alto fator de 
potência dotado de 
capacitor para correção do 
fator de potência. 
Com selo Procel de 
eficiência energética. 

HIDROWATS UN 300,0000 R$37,50 R$11.250,00 

17 Reator de uso interno, para 
lâmpada de vapor de sódio 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Eletromagnético; 
Potência da lâmpada 400 
W; 
Tensão 220 V; 
Frequência 60 Hz; 
Com base para rele padrão 
Copel; 
Com rabicho para ligação 
de 1,50 m; 
Núcleo construído em ferro 
silício de baixas perdas 
magnéticas; 
Bobina construída com fio 
de cobre esmaltado com 
rigidez elétrica superior a 5 
KV; 
Ligação através de cabos 
elétricos flexíveis com 
isolamento em PVC que 
suporte temperaturas de 
100ºC; 
Com esquema de ligação 
impresso em etiquetas de 
identificação; 
Invólucro confeccionado em 
chapa de aço SAE 
1010/1020; 
Isolamento interno do 
conjunto bobina e núcleo a 
base de resina de poliéster 
de alta dissipação térmica; 
Reator de alto fator de 
potência dotado de 
capacitor para correção do 

HIDROWATS UN 600,0000 R$43,50 R$26.100,00 
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fator de potência. 
Com selo Procel de 
eficiência energética. 

18 Reator de uso interno, para 
lâmpada de vapor metálico 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Eletromagnético; 
Potência da lâmpada 400 
W; 
Tensão 220 V; 
Frequência 60 Hz; 
Com base para rele padrão 
Copel; 
Com rabicho para ligação 
de 1,50 m; 
Núcleo construído em ferro 
silício de baixas perdas 
magnéticas; 
Bobina construída com fio 
de cobre esmaltado com 
rigidez elétrica superior a 5 
KV; 
Ligação através de cabos 
elétricos flexíveis com 
isolamento em PVC que 
suporte temperaturas de 
100ºC; 
Com esquema de ligação 
impresso em etiquetas de 
identificação; 
Invólucro confeccionado em 
chapa de aço SAE 
1010/1020; 
Isolamento interno do 
conjunto bobina e núcleo a 
base de resina de poliéster 
de alta dissipação térmica; 
Reator de alto fator de 
potência dotado de 
capacitor para correção do 
fator de potência. 
Com selo Procel de 
eficiência energética. 

HIDROWATS UN 600,0000 R$75,00 R$45.000,00 

19 Reator de uso interno, para 
lâmpada de vapor de sódio 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Eletromagnético; 
Potência da lâmpada 250 
W; 
Tensão 220 V; 
Frequência 60 Hz; 
Com base para rele padrão 
Copel; 
Com rabicho para ligação 
de 1,50 m; 
Núcleo construído em ferro 
silício de baixas perdas 
magnéticas; 
Bobina construída com fio 
de cobre esmaltado com 
rigidez elétrica superior a 5 
KV; 
Ligação através de cabos 
elétricos flexíveis com 
isolamento em PVC que 
suporte temperaturas de 
100ºC; 
Com esquema de ligação 
impresso em etiquetas de 
identificação; 
Invólucro confeccionado em 
chapa de aço SAE 
1010/1020; 
Isolamento interno do 
conjunto bobina e núcleo a 
base de resina de poliéster 
de alta dissipação térmica; 

HIDROWATS UN 400,0000 R$34,50 R$13.800,00 
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Reator de alto fator de 
potência dotado de 
capacitor para correção do 
fator de potência. 
Com selo Procel de 
eficiência energética. 

22 Lâmpada vapor de sódio, 
bulbo ovóide , potencia  250 
W, base E 40, fluxo 
luminoso de no mínimo 
25.000 lumens, vida média 
não inferior a 31.000 h 

GOLDEN UN 500,0000 R$22,50 R$11.250,00 

23 Lâmpada vapor de sódio, 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Bulbo ovóide;Com 
acabamento revestido;Cor 
branca;Potencia 400 
W;Base E 40;Durabilidade 
média de 24.000 
horas;Temperatura de cor 
1.950 K;IRC 25;Tensão 100 
V;Fluxo luminoso de 48.000 
Im;Eficiência luminosa de 
122 Im/W. 

GOLDEN UN 500,0000 R$34,50 R$17.250,00 

D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA LTDA - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
21 Lâmpada vapor de sódio 

70W , 220V, base E27, no 
minimo 5600 lumens, vida 
média minima de 28000 
horas, a lampada deve 
obedecer as especificações 
iec 60662. 

SANLIGTH UN 2.000,0000 R$12,70 R$25.400,00 

24 Lâmpada vapor metálico, 
potência 400W, base E-40 
Nas seguintes 
especificações 
mínimas:Formato 
tubular;Uso 
externo;Voltagem 220V;Cor 
clara;Temperatura de 
5200K;IRC 60;Fluxo 
luminoso 28.000;Vida útil 
mediana de 10.000 horas. 

SANLIGTH UN 1.000,0000 R$22,70 R$22.700,00 

J.C. DOS SANTOS ILUMINAÇÃO - EPP 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
4 Braço para luminária pública 

com comprimento de 300 
centímetros 
Confeccionado em aço SAE 
1010/1020 ou equivalente; 
Acabamento zincado por 
imersão a quente conforme 
NBR 6323; 
A massa e a espessura da 
camada de zinco deve 
atender a Tabela da NTC 
810044 da Copel; 
Com sapata para fixação 
para dois parafusos; 
Modelo e Especificações de 
Referência BR-2 - NTC 
813952 - Copel 

ALMIRANTE 
ILUMINAÇÃO 

UN 3.000,0000 R$63,70 R$191.100,00 

13 Reator de uso interno, para 
lâmpada de vapor metálico 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Eletromagnético; 
Potência da lâmpada 150 
W; 
Tensão 220 V; 
Frequência 60 Hz; 
Com base para rele padrão 
Copel; 
Com rabicho para ligação 
de 1,50 m; 

ALMIRANTE 
ILUMINAÇÃO 

UN 800,0000 R$33,00 R$26.400,00 
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Núcleo construído em ferro 
silício de baixas perdas 
magnéticas; 
Bobina construída com fio 
de cobre esmaltado com 
rigidez elétrica superior a 5 
KV; 
Ligação através de cabos 
elétricos flexíveis com 
isolamento em PVC que 
suporte temperaturas de 
100ºC; 
Com esquema de ligação 
impresso em etiquetas de 
identificação; 
Invólucro confeccionado em 
chapa de aço SAE 
1010/1020; 
Isolamento interno do 
conjunto bobina e núcleo a 
base de resina de poliéster 
de alta dissipação térmica; 
Reator de alto fator de 
potência dotado de 
capacitor para correção do 
fator de potência. 
Com selo Procel de 
eficiência energética. 

15 Reator de uso externo, para 
lâmpada de vapor de sódio 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Eletromagnético; 
Potência da lâmpada 250 
W; 
Tensão 220 V; 
Frequência 60 Hz; 
Com base para rele padrão 
Copel; 
Com rabicho para ligação 
de 1,50 m; 
Núcleo construído em ferro 
silício de baixas perdas 
magnéticas; 
Bobina construída com fio 
de cobre esmaltado com 
rigidez elétrica superior a 5 
KV; 
Ligação através de cabos 
elétricos flexíveis com 
isolamento em PVC que 
suporte temperaturas de 
100ºC; 
Com esquema de ligação 
impresso em etiquetas de 
identificação; 
Invólucro confeccionado em 
chapa de aço SAE 
1010/1020; 
Isolamento interno do 
conjunto bobina e núcleo a 
base de resina de poliéster 
de alta dissipação térmica; 
Reator de alto fator de 
potência dotado de 
capacitor para correção do 
fator de potência. 
Com selo Procel de 
eficiência energética. 

ALMIRANTE 
ILUMINAÇÃO 

UN 800,0000 R$67,00 R$53.600,00 

16 Reator de uso externo, para 
lâmpada de vapor de sódio 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Eletromagnético; 
Potência da lâmpada 400 
W; 
Tensão 220 V; 
Frequência 60 Hz; 
Com base para rele padrão 

ALMIRANTE 
ILUMINAÇÃO 

UN 400,0000 R$80,00 R$32.000,00 
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Copel; 
Com rabicho para ligação 
de 1,50 m; 
Núcleo construído em ferro 
silício de baixas perdas 
magnéticas; 
Bobina construída com fio 
de cobre esmaltado com 
rigidez elétrica superior a 5 
KV; 
Ligação através de cabos 
elétricos flexíveis com 
isolamento em PVC que 
suporte temperaturas de 
100ºC; 
Com esquema de ligação 
impresso em etiquetas de 
identificação; 
Invólucro confeccionado em 
chapa de aço SAE 
1010/1020; 
Isolamento interno do 
conjunto bobina e núcleo a 
base de resina de poliéster 
de alta dissipação térmica; 
Reator de alto fator de 
potência dotado de 
capacitor para correção do 
fator de potência. 
Com selo Procel de 
eficiência energética. 

20 Reator de uso externo, para 
lâmpada de vapor metálico 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Eletromagnético; 
Potência da lâmpada 400 
W; 
Tensão 220 V; 
Frequência 60 Hz; 
Com base para rele padrão 
Copel; 
Com rabicho para ligação 
de 1,50 m; 
Núcleo construído em ferro 
silício de baixas perdas 
magnéticas; 
Bobina construída com fio 
de cobre esmaltado com 
rigidez elétrica superior a 5 
KV; 
Ligação através de cabos 
elétricos flexíveis com 
isolamento em PVC que 
suporte temperaturas de 
100ºC; 
Com esquema de ligação 
impresso em etiquetas de 
identificação; 
Invólucro confeccionado em 
chapa de aço SAE 
1010/1020; 
Isolamento interno do 
conjunto bobina e núcleo a 
base de resina de poliéster 
de alta dissipação térmica; 
Reator de alto fator de 
potência dotado de 
capacitor para correção do 
fator de potência. 
Com selo Procel de 
eficiência energética. 

ALMIRANTE 
ILUMINAÇÃO 

UN 500,0000 R$80,00 R$40.000,00 

POLIGONAL ILUMINAÇÃO LTDA - EPP 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
3 Braço tipo reto para 

luminária pública com 
comprimento de 100 
centímetros e Ø48 

DIMENSÃO 
ILUMINAÇÃO 

UN 4.000,0000 R$27,00 R$108.000,00 
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milímetros de diametro 
Confeccionado em aço SAE 
1010/1020 ou equivalente; 
Acabamento zincado por 
imersão a quente conforme 
NBR 6323; 
A massa e a espessura da 
camada de zinco deve 
atender a Tabela da NTC 
810044 da Copel; 
Com sapata para fixação 
para dois parafusos; 
Para uso em luminárias de 
até 10 quilogramas; 
Com reforço na sapata de 
fixação com chapa identica 
a do braço. 

5 Poste telecônico curvo 
simples flangeado, com as 
seguintes especificações: 
Altura de 4 metros acima no 
nível do solo; 
Emenda com os braços 
desmontável com 4 
parafusos de travamento; 
Espessura mínima da chapa 
de 2,00mm; 
Confeccionado em tubo de 
aço galvanizado tipo SAE 
1010/1020; 
Base retangular para 
fixação com 04 
chumbadores 
de1/2"x300mm soldados em 
forma de gabarito; 
Janela de inspeção a 60 cm 
da base, fixada com dois 
parafusos; 
Braço com 48 a 51 mm de 
diâmetro; 
Galvanizado a fogo 
conforme a NBR nº 6323. 

DIMENSÃO 
ILUMINAÇÃO 

UN 500,0000 R$200,00 R$100.000,00 

6 Poste telecônico curvo 
duplo flangeado, com as 
seguintes especificações: 
Altura de 4 metros acima no 
nível do solo; 
Emenda com os braços 
desmontável com 4 
parafusos de travamento; 
Espessura mínima da chapa 
de 2,00mm; 
Confeccionado em tubo de 
aço galvanizado tipo SAE 
1010/1020; 
Base retangular para 
fixação com 04 
chumbadores 
de1/2"x300mm soldados em 
forma de gabarito; 
Janela de inspeção a 60 cm 
da base, fixada com dois 
parafusos; 
Braço com 48 a 51 mm de 
diâmetro; 
Galvanizado a fogo 
conforme a NBR nº 6323. 

DIMENSÃO 
ILUMINAÇÃO 

UN 500,0000 R$280,00 R$140.000,00 

7 Poste telecônico curvo 
simples flangeado, com as 
seguintes especificações: 
Altura de 6 metros acima no 
nível do solo; 
Emenda com os braços 
desmontável com 4 
parafusos de travamento; 
Espessura mínima da chapa 
de 2,00mm; 
Confeccionado em tubo de 
aço galvanizado tipo SAE 

DIMENSÃO 
ILUMINAÇÃO 

UN 300,0000 R$335,00 R$100.500,00 
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1010/1020; 
Base retangular para 
fixação com 04 
chumbadores de 
5/8"x500mm soldados em 
forma de gabarito; 
Janela de inspeção a 60 cm 
da base, fixada com dois 
parafusos; 
Braço com 48 a 51 mm de 
diâmetro; 
Galvanizado a fogo 
conforme a NBR nº 6323. 

8 Poste telecônico curvo 
duplo flangeado, com as 
seguintes especificações: 
Altura de 6 metros acima no 
nível do solo; 
Emenda com os braços 
desmontável com 4 
parafusos de travamento; 
Espessura mínima da chapa 
de 2,00mm; 
Confeccionado em tubo de 
aço galvanizado tipo SAE 
1010/1020; 
Base retangular para 
fixação com 04 
chumbadores de 
5/8"x500mm soldados em 
forma de gabarito; 
Janela de inspeção a 60 cm 
da base, fixada com dois 
parafusos; 
Braço com 48 a 51 mm de 
diâmetro; 
Galvanizado a fogo 
conforme a NBR nº 6323. 

DIMENSÃO 
ILUMINAÇÃO 

UN 300,0000 R$410,00 R$123.000,00 

9 Poste telecônico curvo 
simples flangeado, com as 
seguintes especificações: 
Altura de 9 metros acima no 
nível do solo; 
Emenda com os braços 
desmontável com 4 
parafusos de travamento; 
Espessura mínima da chapa 
de 2,00mm; 
Confeccionado em tubo de 
aço galvanizado tipo SAE 
1010/1020; 
Base retangular para 
fixação com 04 
chumbadores de 
5/8"x500mm soldados em 
forma de gabarito; 
Janela de inspeção a 60 cm 
da base, fixada com dois 
parafusos; 
Braço com 48 a 51 mm de 
diâmetro; 
Galvanizado a fogo 
conforme a NBR nº 6323. 

DIMENSÃO 
ILUMINAÇÃO 

UN 150,0000 R$540,00 R$81.000,00 

10 Poste telecônico curvo 
duplo flangeado, com as 
seguintes especificações: 
Altura de 9 metros acima no 
nível do solo; 
Emenda com os braços 
desmontável com 4 
parafusos de travamento; 
Espessura mínima da chapa 
de 2,00mm; 
Confeccionado em tubo de 
aço galvanizado tipo SAE 
1010/1020; 
Base retangular para 
fixação com 04 
chumbadores de 

DIMENSÃO 
ILUMINAÇÃO 

UN 150,0000 R$620,00 R$93.000,00 
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5/8"x500mm soldados em 
forma de gabarito; 
Janela de inspeção a 60 cm 
da base, fixada com dois 
parafusos; 
Braço com 48 a 51 mm de 
diâmetro; 
Galvanizado a fogo 
conforme a NBR nº 6323. 

BETA AUTOMAÇÃO LTDA ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
2 Luminária para iluminação 

pública a LED, com corpo 
em liga de alumínio com 
pintura epóxi; 
Potência mínima de 100 
Watts de consumo; 
Eficiência energética 
mínima da luminária de 100 
Lúmen/Watt; 
Alto fator de potência, maior 
ou igual a 0,92; 
Grau de proteção mínimo IP 
66 de todo o conjunto; 
LED com temperatura de 
cor 5000K~5500K (Luz 
Branca); 
Tensão de entrada bivolt 
automática 110/220V/60Hz; 
Distorção Harmônica inferior 
a 10%; 
Vida útil mínima 50.000 
horas com manutenção de 
no mínimo 70% do fluxo 
luminoso durante sua vida 
útil; 
Encaixe lateral para braço 
de 48mm à 60mm; 
Protetor de surto 10kV/10kA 
para proteção do LED e 
driver; 
Com sistemas de tele 
gestão, atendendo no 
mínimo as opções de ligar, 
desligar e dimerizar em até 
50%; 
Fácil acesso ao 
compartimento do Driver, 
sem o uso de ferramentas; 
Garantia total mínima de 5 
(cinco) anos para todo o 
conjunto; 
Fotometria da luminária 
deverá ser ensaiada e 
certificada segundo a norma 
IES LM-79 e/ou NBR 5101 e 
o relatório IESNA LM-80-08 
dos LED´s; 
Possuir no mínimo 
informações de marca, 
modelo e serial de 
identificação; 
Fotocélula ou rele para 
acionamento 
automaticamente e pré-
programado da luminária. 

WLUX UN 4.000,0000 R$698,00 R$2.792.000,00 

TOTAL R$4.139.150,00 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
01 

 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 
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DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 
 
V A L O R    T O T A L :    R$4.139.150,00 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 5 de dezembro de 2017. 
 
 
 
  
 

Prefeito 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
Pregão Presencial N.º 147/2017 

 
PROTOCOLO Nº 55948/2017 

 
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: 
JCSBUENO 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Bicicleta Aro 26, nas 

seguintes especificações 
mínimas: 

CAIRU UN 2,0000 R$488,00 R$976,00 

2 Bicicleta infantil, aro 16, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Pedal: plástico ou nylon; 
Pedal com refletor; 
Selim em espuma com capa 
em PVC; 
Selim com altura regulável; 
Quadro em aço carbono; 
Garfo em aço carbono; 
Pedivela em aço carbono; 
Guidão em aço carbono; 
Freios dianteiro e traseiro; 
Rodas de apoio laterais 
traseira; 
Pneu com camara; 
Com protetor de corrente; 
Produto com certificação do 
INMETRO. 

Monark UN 3,0000 R$354,00 R$1.062,00 

6 Tabela de basquete em 
MDF, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Para crianças acima de 5 
anos; 
MDF com 8 mm; 
Aro em aço com 33 cm de 
diâmetro; 
Rede em nylon; 
Dimensões (LxA) 50x60 
CM. 
Com parafusos para fixação 
na parede. 

XALINGO UN 1,0000 R$68,99 R$68,99 

7 Triciclo multicolorido com as 
seguintes especificações 
mínimas:  
Confeccionado em material 
termoplástico ou injetado, 
Eixo traseiro e dos pedais 
em metal; 
Pedais em material plástico; 
Assento anatômico; 
Rodas robustas; 
Estrutura dupla; 
Com cantos arredondados; 
Deverá suportar peso acima 
de 19 kg; 
Dimensões (AxLxP) 47cm x 
42cm x 61cm. 
O produto deverá possuir 
selo do INMETRO. 

XALINGO UN 3,0000 R$119,00 R$357,00 

REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
5 Colchonete com as MASTER BRINK UN 90,0000 R$114,90 R$10.341,00 



Telêmaco Borba, 08 de dezembro de 2017 56
Edição 1108

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

seguintes especificações 
mínimas:  Confeccionado 
em espuma; com 
revestimento em bagum; 
cor: azul; com costura super 
resistente; Conforme 
Normas ABNT NBR 13579-
1-2; Dimensões:1,90 X1,50  
X5,00 cm 

8 Trocador tipo americano  
para bebê com as seguintes 
especificações mínimas:  
Atóxico; 
Antialérgico; 
Confeccionado espuma 
revestida com bagun 
;Medindo: 70 cm de 
comprimento x 50 cm de 
largura X 14 cm de altura 
nas laterais; Colorido; Faixa 
etária de 0 a 18 meses. 

Masterbrink. UN 100,0000 R$39,90 R$3.990,00 

ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
3 Cadeira alta para refeição 

nas seguintes 
especificações mínimas: 
Tipo cadeirão ;Uso infantil; 
Com retentor entre as 
pernas; Capacidade para 15 
kg; Com assento, encosto e 
laterais acolchoadas em 
plástico laminado, de fácil 
limpeza; Com bandejas 
removíveis; Com garras 
laterais facilmente 
acionáveis e apoio para os 
pés em plástico; Com cinto 
de segurança de 5 pontos 
com regulagem na altura do 
ombro; Estrutura tubular em 
ferro  de 3/4"; Com pintura 
eletrostática, na cor branca; 
Projetada para manter a 
estabilidade e travas em 
arco; Deve permitir a 
aproximação à mesa de 
refeições; Dimensões do 
cadeirão montado (AxCxL) 
102 x 56 x 68 cm. 

HERCULES UN 100,0000 R$150,00 R$15.000,00 

4 Carrinho de passeio para 
bebê nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com capacidade para até 
15 kg; Encosto reclinável 
com 3 posições; Cabo 
reversível; Cinto de 
segurança com 5 pontos; 
Acolchoado em tecido 
removível e lavável; Capota 
regulável e removível; Com 
protetor frontal; Cesto para 
porta objetos; Rodas 
dianteiras com sistema de 
freios; Rodas traseiras fixas 
com duplo sistema de freios; 
Com pedana; Produto com 
certificação do INMETRO. 
Dimensões do produto 
montado (AxLxP) 
101x51x75 cm. 

HERCULES UN 100,0000 R$326,00 R$32.600,00 

TOTAL R$64.394,99 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustado 
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ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$64.394,99 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 7 de dezembro de 2017. 
 
 
 
  
 

Prefeito 
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ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$64.394,99 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 7 de dezembro de 2017. 
 
 
 
  
 

Prefeito 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 136/2017  

PROTOCOLO Nº 48576/2017  
 
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: 
H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
3 Aparelho de telefone fixo 

nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com fio;12 teclas;Sem 
cadeado;Fio 
espiralado;Com as funções 
Flash, Rediscagem e 
Mudo;Com 3 volumes de 
campainha;Com 2 timbres 
de campainha;Posições de 
uso: mesa e parede;Modo 
de discagem pulso e 
tom;Dimensões (LxAxP) 
13,7x9,0x18,7 cm.Peso 
entre 0,400 e 0,450 kg. 

INTELBRAS UN 19,0000 R$51,24 R$973,56 

4 Aparelho de telefone sem fio 
com 2 monofones Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Com agenda 
telefônica 
compartilhada;Com caixa 
postal;Com 12 
teclas;Discagem em 
cadeia;Frequencia 1,91 a 
1,92GHz;Potencia 
transmissão média por 
canal de 10mW;Com 
identificador de chamada 
em espera;Comc 
ompartilhamento de 
chamadas;Com 
intercomunicação entre os 
monofones;Com memória 
identificadora de chamadas 
de até 50 itens;Memória 
para rediscagem de até 10 
itens;Com iluminação no 
visor;Com ajuste de 
volume;Com indicador nível 
de bateria;Tempo de 
duração operação contínua 
de 12 horas;Alimentação 
bivolt;Teclas com funções 
mute, relógio, localizador de 
monofone, flash e 
alarme;Acompanha:2 
monofones;2 bases;1 
carregador;2 adaptadores 
AC;4 baterias recarregáveis 
Ni-MH;1 fio telefônico. 

INTELBRAS UN 7,0000 R$265,00 R$1.855,00 

5 Aparelho de Telefone sem 
fio nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor preta;Frequência de 
900 MHZ GF ISF longo 
alcance;Alcance de 100 
metros;40 canais com busca 
automática;Agenda 
telefônica para 20 
números;4 timbres de 
campainha com controle de 
volume;Controle de volume 

ELGIN UN 31,0000 R$140,94 R$4.369,14 
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na conversação;Com 
funções flash, mudo, 
rediscagem e função 
localizar;Com identificador 
de chamadas;Viva-voz 
digital;Ajustes de fácil 
operação via menu;Relógio 
com data, hora e 
despertador;Saídas para 
fone de ouvido;Canais de 
frequência para melhor 
recepção da 
chamada;Atendimento multi 
tecla;Alerta de bateria 
fraca;Com redial, display e 
teclados 
iluminados;Discagem 
Tom/Pulso;Bloqueio do 
teclado;Com fonte de 
alimentação bivolt;Duração 
da bateria em stand by de 4 
dias. 

14 Fogão de piso à gás, 4 
bocas, nas seguintes 
especificações mínimas: 

ATLAS MONACO UN 3,0000 R$674,80 R$2.024,40 

21 Geladeira/Refrigerador nas 
seguintes especificações 
mínimas: Degelo do freezer: 
Frost Free;Capacidade de 
armazenagem:  437 
litros;Painel eletrônico;Tipo 
duplex;Com prateleiras 
deslizantes;Com 
puxadores;Com 
cestos;Iluminação 
interna;Gavetas 
multiuso;Com 
compartimentos;Porta-latas 
ou porta garrafas;Porta-
ovos;Pés 
reguláveis;Alimentação 110 
volts;Selo Procel: A. 

CONSUL UN 12,0000 R$2.604,00 R$31.248,00 

22 Lavadora de alta pressão 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Vazão de água de 300 
litros/hora;Baixo consumo 
de energia;Potencia de 
1600W;Mangueira com 
comprimento de 4 
metros;Lança com bico 
leque e concentrado;Jato 
regulável;Com sistema de 
desligamento geral;Porta ou 
aplicador de 
detergente;Com filtro de 
água;Com rodízios para 
deslocamento;Com alça 
para transporte;Cabo 
elétrico com comprimento 
de 4 metros;Com engate 
rápido;Com manual de 
instruções em 
português.Peso máximo de 
8 kg.Voltagem de 110 volts 
ou bivolt. 

ELETROPLAS UN 6,0000 R$551,00 R$3.306,00 

27 Mini processador de 
alimentos com as seguintes 
especificações mínimas: 
Jarra transparente com 
capacidade para 
310ml;Lamina em aço 
inoxidável;Com trava de 
segurança;Botão para 
pulsar;Produto com 1 
velocidade;com função de 
cortar alimentos ;Com 
potência de 

MONDIAL UN 20,0000 R$86,90 R$1.738,00 
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100w;Dimensões (AxLxP) 
158 x 128 x 20 mm. 

JCSBUENO 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
7 Batedeira de bolo com as 

seguintes especificações 
mínimas: Com 4 
velocidades + pulsar;01 
tigela com capacidade de 
3,6 litros;01 par de 
batedor;Botão ejetor de 
batedor;Base com roldana 
que permite o giro da 
tigela ;Utilização fixa ou 
portátil;Potência 250 
watts;Alimentação 110 volts 
ou bivolt. 

BRITANIA UN 1,0000 R$136,80 R$136,80 

11 Bebedouro elétrico, de 
mesa, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com alças laterais; 
Para galão de 20 litros; 
Com 1 torneira para água 
gelada e 1 torneira para 
água natural; 
Torneiras confeccionadas 
em polipropileno, resistentes 
e atóxicas; 
Produto ecológico; 
Bandeja pingadeira de água 
removível; 
Baixo ruído; 
Sem vibrações; 
Potencia de 65W; 
Acabamento em plástico 
injetável (polipropileno) 
Pés antiderrapantes; 
Tensão 110V ou bivolt. 
Com certificação do 
INMETRO. 

BRITANIA UN 3,0000 R$628,35 R$1.885,05 

15 Forno microondas,  
capacidade para 30 litros, 
nas seguintes 
especificações mínimas: 

ALGICARE CASEX UN 11,0000 R$544,30 R$5.987,30 

23 Lavadora de roupa 
capacidade para 15 kg, nas 
seguintes especificações  
Cor branca;Classificação 
energética "A";Capacidade 
para 15 kg;Acesso ao cesto 
na parte superior;Cesto 
confeccionado em aço 
inox;Com dispenser 
multifunções;Timer;Com 
sistema de filtragem de 
fiapos;Enxágue 
duplo;Sistema de 
centrifugação;Com 4 níveis 
de água;Com e pés 
reguladores;Com 7 
programas de 
lavagem;Sistemas 
automáticos de 
entrada/saída de água e 
desligamento.Tensão 127V 
ou bivolt automático;Com 
cabo de energia com 
comprimento de 1 metro e 
plugue para ligar em 
tomada. 

CONSUL UN 8,0000 R$2.025,00 R$16.200,00 

34 TV Led Full HD, 40 
polegadas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Tela plana; 
Resolução 1920x1080; 
Conversor digital integrado; 
Entrada para PC VGA ou 

PHILCO UN 1,0000 R$2.195,80 R$2.195,80 
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RGB; 
Entrada para fone de 
ouvido; 
Contraste 200.000:1 
Brilho 280 cd/m²; 
Fixação na parede padrão 
vesa 200x200 mm; 
Conexões USB/HDMI; 
Potencia do áudio de 10W; 
Sistema de TV NTSC, PAL-
M, PAL-N, ISDB-TB; 
Classificação de consumo 
entre "A" e "B"; 
Bivolt; 
Equipamento com várias 
funções; 
Deverá acompanhar: 
controle remoto com pilhas, 
suporte para TV, cabo de 
energia. 

35 TV LED Smart 42" Full HD 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com conversor Digital 
integrado ; Monitor 42 
polegadas , tela LED; 
Resolução 1920 x 1080; 
Contraste  4.000.000:1; 
Potência de audio (RMS) 
20w; Diagonal visual  
106,68cm; Formato da tela  
Wide screen 16 9; 
Freqüência  120 Hz; Ângulo 
de Visão 178°; Tempo de 
resposta  2,6 ms; Audio 
Stéreo;Pré ajustes de 
imagem  inteligente sensor, 
vivo, padrão, cinema, 
esportes; Ajuste de áudio  
balanço/ agudos e graves; 
Ajuste de imagem  
Contraste , brilho, cor, 
nitidez; Timer 
on/off;Conexões: 1 entrada 
vídeo componente 2 
entradas áudio e vídeo 1 
entrada USB DivX HD 3 
entradas HDMI 1 saída 
digital (óptica) 1 entrada 
RGB (15 pinos) 1 entrada 
de áudio PC 1 entrada RS-
232C 1 entrada para TV a 
Cabo 1 entrada RF para TV 
aberta (Digital e Analógico) 
1 saída para fone de ouvido 
1 entrada LAN para 
conexão de cabo de 
rede;Voltagem  
Bivolt;Acessórios: controle 
remoto, pilhas, cabo de 
força, manual do usuário. 

PHILCO UN 12,0000 R$2.204,50 R$26.454,00 

JADER G M P COMERCIO ME 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
18 Freezer vertical Frost free, 

nas seguintes 
especificações mínimas: 
1 porta; 
Capacidade para 227 litros; 
Cor branca; 
Com porta reversível; 
Com cesto ou gavetões 
muiltiuso em acrílico 
transparente; 
Com controle de 
temperatura; 
Não contém CFC; 
Classificação energética 

CONSUL UN 13,0000 R$1.789,90 R$23.268,70 
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"A"; 
Com cabo de energia com 
plugue para ligar na tomada. 
Tensão 110 volts. 

24 Lavadora de roupas tipo 
tanquinho, capacidade para 
10 kg de roupa seca 

SUGGAR UN 23,0000 R$443,90 R$10.209,70 

25 Leitor de código de barras 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Tecnologia CCD, 2040 
Pixel; 
Ergonômico; 
Leve; 
Velocidade de 
leituras/segundo: 100; 
De leitura precisa; 
Resolução de 3Mils; 
Distância da leitura: entre 0 
e 90mm 
De fácil instalação; 
Conexão USB; 
Com indicadores sonoros; 
Leitura de código de barras 
lineares 1D; 
Com com 1,50 metros; 
Alimentação de entrada 5v; 
Potencia de operação: 
150ma(Max.); 
Nível de luz: 3000 Lux. 

EXBOM UN 31,0000 R$176,50 R$5.471,50 

30 Scanner de mesa, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Cópia frente e verso; 
Profundidade de cores: 24 
bits; 
Velocidade de digitalização: 
600 dpi; 
Páginas por minuto: 60; 
Ciclo diário: 4.000 folhas; 
Tipos de documentos: 
cartão com relevo, cartão de 
plástico, cartão de visita, 
papel comum; 
Conectividade USB 2.0; 
Capacidade alimentar 
automático: 60 folhas; 
Dimensões para cópia: 
21x29,7 cm; 
Sistemas operacionais: 
Windows Vista, Windows 
XP, Windows 7; 
Alimentação: 110 volts ou 
bivolt; 
Deverá acompanhar: cd de 
instalação, cabo USB e 
cabo de alimentação. 

Ecopower Eps202 UN 5,0000 R$3.249,30 R$16.246,50 

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA - EPP 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
32 Secadora de roupas de piso 

nas seguintes 
especificações mínimas: 
Capacidade para 10 
kg;Porta de vidro 
temperado;Com filtro pega-
fiapos;Função tira 
odor;Cesto de aço;Trava de 
segurança;Potencia 
1550w;Timer;Sistema de 
exaustão;Cesto em aço 
inox;Acesso ao cesto 
frontal;Com 5 
programas;Flexibilidade de 
instalação;Pés 
niveladores;Com baixo nível 
de ruído;baixo consumo de 
energia.Voltagem 110 volts. 

ELETROLUX ST10 UN 5,0000 R$1.675,50 R$8.377,50 
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ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
36 Ventilador de 

coluna/pedestal nas 
seguintes especificações 
mínimas: Diâmetro de 60 
cm;Com 3 
Velocidades;Potência: 
170W;Hélice com 3 pás;Pás 
em polipropileno 
(PP);Silencioso;Altura 
regulável;Altura total de 1,50 
metros;Oscilação 
horizontal;Inclinação vertical 
ajustável;Com protetor 
térmico;Baixo consumo de 
energia;Grade aço cromado 
com tratamento anti-
ferrugem, removível;Grade 
segura conforme norma 
internacional de 
segurança;Voltagem 127v 
ou bivolt. 

VENTISOL UN 5,0000 R$291,00 R$1.455,00 

BRUNA ANTUNES NODA EIRELI - ME 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
12 Caixa de som amplificada 

nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com entrada USB e MP3 
2.0;Com entrada memória 
SD card;Com 2 entradas 
para microfone ou 
instrumento;Com 1 entrada 
RCA  e 1 saída RCE Input e 
output;Entrada auxiliar para 
gravação;Com controle de 
volume para gravação;Com 
1 bateria interna de 12V, 
recarregável;Bateria com 
autonomia de 3 
horas;Controles de volume 
individual para 
microfones ;Com efeito 
eco;Com 1 Alto-Falante com 
12”  –  350W;Com 1 
Tweeter;Rádio FM com 
antena externa;Antena para 
microfones sem fio;Com 
display externo com 
comandos de: Gravação, 
PLAY, REW, FF, STOP, 
INPUT, DEL; Gabinete 
externo em ABS (Plástico) e 
PU (Poliuretano);Com alça 
retrátil e rodas para 
transporte;Voltagem 110 ou 
Bivolt;Deverá acompanhar: 
1 controle remoto, 1 
microfone sem fio, 1 fonte 
alimentadora bivolt com 
cabo, 1 manual de 
instruções em português. 

LENDEX UN 3,0000 R$923,00 R$2.769,00 

33 Tela de projeção retrátil com 
tripé Nas seguintes 
especificações 
mínimas:Com acionamento 
manual e enrolamento 
automático através de 
molas;Superfície de 
projeção do tipo Matte White 
branco opaco; Com ganho 
de brilho de 1,3 
vezes;Formato quadrado de 
1:1; Com suporte integrado 
ao estojo metálico para 

NARDELLI NRT 
003 

UN 4,0000 R$573,00 R$2.292,00 
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fixação em parede ou teto; 
Estojo metálico em aço com 
pintura eletrostática 
resistentes a riscos e 
corrosões;Medida da tela 
1,80 x 1,80 metros, diagonal 
de 97";Possui tripé de 
sustentação regulável até 
2,5 m, dobrável em conjunto 
com estojo, com superfície  
cromada de alta resistência. 

CAROLINA DE PROENCA STONOGA - EIRELI - ME 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
2 Aparelho de som portátil, 

potencia 4W, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Tipo rádio; 
Com CD Player; 
Mídias de reprodução: CD, 
CD-R/RW, MP3; 
Rádio FM; 
Entrada para fone de 
ouvido, auxiliar e USB; 
Funções repeat; 
Antena tipo telescópica; 
Com alça para transporte; 
Funcionamento AC/DC; 
Bivolt; 
Carregador de discos na 
parte superior; 
Com 2 alto falantes; 
Visor em LCD. 

MONDIAL UN 69,0000 R$266,90 R$18.416,10 

6 Aquecedor ambiental 
portátil, com as seguintes 
especificações: elétrico; 
com alça de transporte; 
modelo compacto; 2 
potencias de aquecimento 
acionadas através de 
botões liga desliga; com 
grade protetora;  sistema de 
aquecimento com no  
mínimo 2 tubos quartzo; 
potencia mínima 400W, 
127V; plugue 20A; 
freqüência mínima 50Hz. 

MONDIAL UN 9,0000 R$134,49 R$1.210,41 

8 Batedeira profissional 
planetária nas seguintes 
especificações mínimas 
Corpo em polipropileno;Com 
300W de potencia;Sistema 
de batimento orbital;Sistema 
de abertura automático;Com 
3 batedores em metal 
resistentes;Com 
espátula;Com trava de 
segurança;Com 1 tigela com 
coletor de ingredientes 
antirrespingos;Capacidade 
da tigela de 4 
litros;Comprimento do cabo 
elétrico de 1,30 metros;Com 
base 
antiderrapante;Tensão: 110 
volts. 

ARNO UN 14,0000 R$433,59 R$6.070,26 

9 Bebedouro com as 
seguintes especificações 
mínimas: De coluna;Com 
selo do Inmetro;Gás R 134a 
inofensivo à camada de 
ozônio;Depósito de água em 
aço inox;Isolado;Com 
serpentina de cobre externa 
para facilitar a 
higienização;Com dreno de 
limpeza;Torneira para copo 
e jato, confeccionadas em 

MASTER FRIO UN 22,0000 R$721,60 R$15.875,20 
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latão cromado, com 
regulagem de jato de 
água;Com ralo 
sifonado;Tampo em aço 
inox polido com relevos para 
evitar respingos;Moto 
compressor 
silencioso;Gabinete em 
chapa de aço inox;Com 
controle automático da 
temperatura da água;Com 
filtro de água com carvão 
ativado impregnado com 
prata para impedir a 
proliferação de 
microorganismos;Largura 
300 mm;Profundidade 300 
mm;Altura 980 
mm;Temperatura de 
resfriamento da água 10 
graus Celsius;Capacidade 
de refrigeração de 10 litros 
por hora;Voltagem 127 
V;Potencia 180 W.Deve 
acompanhar o bebedouro 
cabo de energia com 1 
metro com plugue para ligar 
em tomada. 

13 Centrífuga de roupas, 
capacidade para 10KG de 
roupa molhada 

BRITANIA UN 11,0000 R$334,15 R$3.675,65 

17 Freezer horizontal com as 
seguintes especificações 
mínimas: Na cor 
branca;Com 02 portas;Com 
puxadores;Com 04 pés com 
rodízios;Com congelamento 
rápido;Com dreno 
frontal;Com dupla função 
com acionamento 
frontal;Gabinete interno e 
externo com chapa de aço 
pintado;Resistente  à 
corrosão e a 
impactos;Capacidade não 
inferior a 525 litros;Função 
freezer e refrigerador;Com 
termostato;Com controle de 
temperatura;Com painel de 
controle;Não contem 
CFC;Tensão 127 v.Deve 
acompanha: cabo de força 
com  01 metro de 
comprimento com plugue. 

CONSUL UN 7,0000 R$2.197,59 R$15.383,13 

26 Liquidificador com as 
seguintes especificações 
mínimas: Com 5 
velocidades;Com botão 
pulsar;Capacidade da jarra 
de 2 litros;Jarra 
confeccionada acrilonítrilo 
estireno (SAN);Jarra e 
tampa transparente;Corpo 
do aparelho confeccionado 
em polipropileno;Lâmina 
confeccionada em aço 
inoxidável;Lâminas 
destacáveis;Com filtro;Com 
espátula para 
mexer;Potencia de 600 
W;Freqüência 50/60 
Hz;Voltagem 127 V;Com 
armazenamento do cabo 
integrado.Itens inclusos: 
cabo de energia com 
01metro de comprimento 
com plugue conforme norma 
da ABNT,  manual de 

BRITANIA UN 23,0000 R$159,69 R$3.672,87 
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instruções e termo de 
garantia em português. 

28 Projetor multimídia nas 
seguintes especificações 
mínimas: Sistema de 
visualização tecnologia 
3LCD;Tipo de projetor: Teto 
e mesa;Tipo de projeção: 
Frontal e teto;Sistema de 
exibição 4x3;Dispositivo 
Visual: 0,63 pol. (16 mm), 3 
placas, faixa de aspecto 4 
por 3;Número de pixels: 
1024 x 768;Lâmpada de 
mercúrio de alta pressão 
210W;Vida Útil da Lâmpada 
de 5.000h;Com trava de 
segurança;Conexão PC e 
DVD;Sistema de som 
embutido;Lente para 
projetar imagem a uma 
distancia de 9 metros;Saída 
de Luz: 2.700 
lumens;Compatibilidade de 
sinais/reprodução: NTSC / 
PAL / SECAM / NTSC4.43 / 
PAL-M / PAL-NTaxa de 
Contraste: 2.500:1;Com 
controle remoto; Deve 
acompanhar o produto:1 
lâmpada, manual em 
português, manual de 
referência rápida, CD de 
software e instruções, 
maleta de transporte 
tamanho compatível com o 
aparelho, bateria de lítio, 
cabo de alimentação AC, 
cabo Mini D-sub 15-pinos, 
proteção de lente, cabo 
VGA e cabo de força. 

EPSON UN 10,0000 R$2.325,80 R$23.258,00 

TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
10 Bebedouro conjugado nas 

seguintes especificações 
mínimas: Refrigerado;De 
pressão;Com 3 torneiras em 
latão cromado;1 torneira 
para copo e 2 torneiras para 
jato/pressão;Torneiras com 
regulagem;Pré-tratado 
contra corrosão e pintura 
epóxi;2 pias em aço 
inoxidável polido;Conexões 
hidráulicas internas em 
material atóxico;Termostato 
para controle de 
temperatura de 4°C a 
15°C;Serpentina localizada 
na parte externa do 
reservatório;Reservatório de 
água em aço inox 
304;Sistema interno de 
filtragem tipo sintetizado de 
dupla ação com carvão 
ativado;Fabricado com 
compressor a gás ecológico 
R134a;Capacidade 
resfriamento de 4,2L/hora 
(em ambiente a 
25°C);Gabinete 
confeccionado em aço 
inox;Potencia 120-
154W;Controle automático 
da temperatura da 
água;Com dreno para 
limpeza da 

LIBELL PRESS 
SIDE 

UN 2,0000 R$851,00 R$1.702,00 
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cuba;Dimensões: 
Bebedouro (LxPxA) 
320x320x1120 
mm;Conjugado (LxPxA) 
350x300x210 mm.Voltagem 
127V.Deve estar de acordo 
com a NBR vigente. 

20 Geladeira/Refrigerador 1 
porta, nas seguintes 
especificações mínimas:  
Cor branca; 
Linhas arredondadas; 
Pés niveladores; 
Capacidade total de 320 
litros; 
Capacidade do refrigerador: 
273 litros; 
Capacidade do freezer: 47 
litros; 
Com sistema de degelo 
Frost Free; 
Com gaveta para verduras e 
frutas; 
Com compartimento extra- 
frio; 
Com porta-garrafas; 
Com porta latas; 
Com prateleiras removíveis; 
Com controle de 
temperatura; 
Com iluminação interna; 
Altura 159 cm; 
Largura 60 cm; 
Profundidade 69 cm; 
Voltagem 110 ou bivolt. 

ELECTROLUX 
RFE 39 

UN 7,0000 R$1.398,00 R$9.786,00 

TOTAL R$267.512,57 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
1,16,19, 29 e 31 

 
 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$267.512,57  
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 1 de dezembro de 2017.  
 
 

  
 

Prefeito   
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

   
L E I  2 1 9 1 

 
 

 
SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTE, 
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E 
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

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

Art. 1º Fica instituída a Conferência 
Municipal de Esportes que será convocada pelo Secretário Municipal de 
Esporte, Cultura e Recreação, de forma obrigatória e anual. 

 
Art.2º A Conferência Municipal de 

Esportes terá as seguintes atribuições: 
 
I - sugerir propostas para a política Esportiva do Município e ações 
prioritárias na área esportiva para cada ano; 
II - avaliar os projetos realizados pelos empreendedores de projetos 
aprovados para o apoio do Fundo Municipal de Esportes; 
III - avaliar os projetos e eventos realizados pela Secretaria Municipal de 
Esportes; 
IV - eleger bienalmente os membros representantes das áreas Esportivas 
para o Conselho Municipal de Esportes, nos termos de seu regulamento. 
 

Art. 3º Fica criado no Município de 
Telêmaco Borba, Estado do Paraná, o Conselho Municipal de Esportes, 
órgão colegiado de caráter deliberativo e consultivo. 
 

Art. 4º. O Presidente do Conselho 
Municipal de Esportes deverá ser eleito entre os Conselheiros eleitos que, 
além do seu, exercerá o voto de qualidade. 

  
Art. 5º. Compete ao Conselho Municipal 

de Esportes: 
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I –  deliberar sobre as diretrizes gerais da política Esportiva do Município; 
II – colaborar com a Secretaria Municipal de Esportes na convocação e na 
organização da Conferência Municipal de Esporte, que se realizará na 
periodicidade definida no regulamento desta Lei; 
III – fiscalizar e avaliar a execução do Plano Municipal de Esportes; 
IV – fiscalizar e avaliar o cumprimento das diretrizes e dos instrumentos 
de financiamento das ações esportiva; 
V- apreciar e aprovar as diretrizes dos projetos e ações de Esportes; 
VI - emitir parecer sobre os projetos para a concessão de verbas através 
do Fundo Municipal de Esportes; 
VII – elaborar e aprovar seu Regimento Interno. 
 

Art. 6º O Conselho Municipal de Esportes 
será composto pelo número de membros previsto no regulamento desta 
Lei, respeitada a composição paritária entre o poder público e a sociedade 
civil. 

Parágrafo único – O regulamento desta 
lei disporá sobre a forma de escolha dos membros do Conselho. 

Art. 7º. Os membros do Conselho 
Municipal de Esportes deverão ser pessoas de comprovada idoneidade e 
de reconhecida notoriedade da área esportiva a que representam, terão 
mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução por uma única vez. 

Parágrafo único – O exercício do 
mandato de membro do Conselho Municipal de Esportes é gratuito e sua 
função considerada de relevante interesse público. 
 

Art. 8º As reuniões do Conselho 
Municipal de Esportes serão instaladas com a presença de, no mínimo 
50% (cinquenta por cento) dos conselheiros. 
 

Art. 9º. Fica instituído o Fundo Municipal 
de Esportes do Município de Telêmaco Borba, instrumento de natureza 
contábil, tendo por finalidade a captação, o repasse e a aplicação de 
recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na 
manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações 
Esportivas no Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná.  

Parágrafo Único. O Fundo Municipal de 
Esportes do Município de Telêmaco Borba será gerenciado pela Secretaria 
Municipal a que se vincula o Conselho Municipal de Esportes, sendo de 
competência daquela a deliberação sobre a aplicação dos recursos em 
programas, projetos e ações esportivas. 
 

Art. 10.  O Fundo Municipal de Esportes 
poderá ser aplicado na realização de projetos esportivos da Administração 
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Pública Municipal direta e indireta, no apoio financeiro não reembolsável a 
projetos de empreendedores esportivos, pessoa física ou jurídica, 
domiciliados no município; cuja aplicação estará regulamentada e 
organizada por um Programa de Ação Esportiva específico, estabelecido e 
instituído através de Lei de Incentivo ao Esporte. 

Art. 11. Constituem fontes de recurso do 
Fundo Municipal de Esportes os seguintes recursos: 
I-  transferências e repasses da União, do Estado, por seus  órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, bem como de seus Fundos; 
II-  transferências e repasses do Município; 
III- dotações orçamentárias próprias;  
IV-  auxílios, legados, valores, contribuições e doações, inclusive de 
bens móveis e imóveis, que lhe forem destinados por pessoas físicas ou 
jurídicas públicas ou privada, nacionais ou internacionais; 
V-  doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas deduzidas do 
Imposto Sobre a Renda, conforme legislação federal; 
VI- resultado de convênios, contratos e acordos celebrados com 
instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, na área 
esportiva; 
VII- arrecadação de preços públicos cobrados pela cessão de bens 
municipais sujeitos à administração da Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura e Recreações; 
VIII- resultado de venda de ingressos para espetáculos esportivos; 
IX- venda de material promocional efetivada com o intuito de 
arrecadação de recursos; 
X- rendimentos oriundos de concessão de exploração de publicidade 
em praças e bens esportivos do Município; 
XI- rendimentos oriundos de publicações de materiais técnicos; 
XII- rendimentos oriundos de taxas para participação de jogos 
organizados pelo município, bem como decorrentes de cursos e 
treinamentos organizados pela administração; 
XIII- outras receitas destinadas ao referido fundo, e 
XIV- as receitas estipuladas em lei. 
 

§ 1º Os recursos que compõem o 
fundo municipal de esportes serão depositados em conta especial sob a 
denominação “Fundo Municipal de Esportes, e sua destinação será 
deliberada por meio de atividades, projetos e programas, sem isentar a 
Administração Municipal de previsão e provisão de recursos necessários 
para as ações destinada ao Esporte, conforme a legislação pátria. 

§ 2º Os recursos de responsabilidade do 
Município de Telêmaco Borba, destinados ao Fundo Municipal de Esportes, 
serão programados de acordo com a lei Orçamentária do respectivo 
exercício financeiro, para promover ações de âmbito esportivo, conforme 
regulamentação desta Lei. 



Telêmaco Borba, 08 de dezembro de 201771
Edição 1108

        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

 
Art. 12 A Secretaria ou órgão municipal 

gestor prestará constas anualmente ao Conselho Municipal de Esportes 
sobre o Fundo Municipal de Esportes, e dará vista e prestará informações 
quando for solicitado pelo Conselho. 
 

Art. 13 O chefe do Poder Executivo 
Municipal, mediante decreto, no prazo de 90 dias da publicação desta Lei, 
estabelecerá as normas referentes à organização e operacionalização do 
Fundo Municipal de Esportes. 
 

Art. 14 Havendo política pública 
descentralizada através do Fundo Municipal de Esportes, sendo necessária 
a transferência de valores fundo a fundo no primeiro ano do exercício 
financeiro. O Prefeito Municipal remeterá à Câmara Municipal projeto de 
lei especifica do Orçamento do Fundo Municipal de Esportes. 

Parágrafo único – A partir do exercício 
do primeiro ano financeiro, o Poder Executivo providenciará a inclusão das 
receitas e das despesas autorizadas por esta Lei, no Orçamento do 
Município. 
  

Art. 15. As disponibilidades do Fundo 
Municipal de Esportes serão aplicadas em projetos que visem a fomentar e 
estimular o desenvolvimento esportivo no Município de Telêmaco Borba e 
deverão se enquadrar entre as seguintes áreas: 
I  - financiamento total ou parcial de  programas, projetos, ações e 
serviços no âmbito Esportivo, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de 
Cultura, Esportes e Recreação ou por entidades conveniadas; 
II -  pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de 
direito público ou privado, para a execução de programas e projetos e 
ações específicas do setor Esportivo; 
III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos 
necessários ao desenvolvimento dos programas; 
IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para 
o desenvolvimento de ações esportivas; 
V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 
planejamento, administração e controle de ações esportivas; 
VI -  desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos na área esportiva; 
VII – fomento as atividades esportivas; 
VIII – conceder bolsas e prêmios em projetos esportivos; 
IX - realização de cursos de caráter ligados à área esportiva, destinado a 
formação e aperfeiçoamento de pessoal na área esportiva em 
estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos. 
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 Art. 16. Caberá ao Executivo a 
regulamentação da presente Lei, no prazo de 90 (noventa) dias a contar 
de sua vigência.  
 

Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Lei 1497 de 23 de agosto de 2005. 

 
 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 08 de 
dezembro de 2017. 
 

 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O(A) Pregoeiro(a)   WELITON FRANCO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 52813  
b)        Pregão Presencial nº 143/2017  
c)        Data da adjudicação:  
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de pães.  
 
 
 
 
 

 
EMPRESA: MOREIRA & CHUEIRI LTDA 
 

Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

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

22.740,00 KG R$7,80 

2 Pão de leite para cachorro quente Tipo hot dog;Com 50 
gramas depois de assado;Massa com textura 
macia;Farinha de trigo especial;Isento de impurezas e 
corpos estranhos;O produto deve ser entregue embalado 
em saco translúcido de polipropileno ou similar, fechado e 
termo selado, com 24 unidades.Deve conter data de 
fabricação e validade. 

206.016,00 UN R$0,36 

5 Mini pão de hamburguer Peso: 30 gramas depois de 
assado;Arredondado;Superfície macia lisa e brilhante e não 
quebradiça;Elaborado com leite farinha de trigo 
especial;Isento de impurezas e corpos estranhos;O produto 
deve ser embalado em saco translúcido de polipropileno ou 
similarcontendo 24 unidades;Fechado e termo selado;Deve 
conter data de fabricação e validade. 

74.080,00 UN R$0,67 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 301.171,36 
 
 

 
EMPRESA: M A FERREIRA BISCOITOS - ME 
 

Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

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

11.560,00 UN R$5,35 

4 Pão de forma fatiado Integral: 
Obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de 

10.600,00 UN R$5,84 
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massa preparada com mistura de farinha de trigo integra,l  
enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, 
água e sal, podendo conter outras substâncias alimentícias 
aprovadas, isento de impurezas e corpos estranhos  sendo 
a massa de textura macia; 
Produto deve ser embalado em saco translúcido de 
polipropileno ou similar bem fechado 
Deverá conter data fabricação e validade  anexado na 
embalagem. 
Peso mínimo: 500 gramas. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 123.750,00 
 
 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 424.921,36 
 
  

 

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

Telêmaco Borba,08 de dezembro de 2017  
 
 
 

  
WELITON FRANCO  

Pregoeiro   
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