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

D E C R E T O N.º 2 4 6 2 0, DE 11 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 CONCEDER a dependente do servidor ANTONIO DE OLIVEIRA, matrícula nº 
3239, a partir de 19 de novembro de 2017, PENSÃO POR MORTE, com proventos integrais 
no valor de R$ 1.817,81 (hum mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos) men-
sais, com fundamento no Art. 40, §7º e 8º da Constituição Federal e artigos 37 e 38, inciso I 
alínea “a” da lei 968/93, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 123 /2017 
– FUNPREV.

Art. 2º O benefício ora concedido vigora desde o dia imediato ao falecimento do servidor, 
e fica atribuído a dependente:

I – Cota Vitalícia: MARIA TRINDADE LEMES DE OLIVEIRA, no valor de R$ 1.817,81 
(hum mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos) mensais.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 11 de 

dezembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 6 2 1, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

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

 
R E S O L V E

Art. 1º EXTINGUIR o benefício de Pensão por Morte concedida a ADEMIR MAR-
TINS, através do decreto n.º 18175, de 31 de agosto de 2011, de acordo com o II, art. 41° 
da Lei Municipal n° 968/1993, conforme consta nos Autos de Processo Protocolado sob nº 
085/2011-FUNPREV.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 11 de de-

zembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

LEI COMPLEMENTAR Nº 028, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

SÚMULA: “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 1621, DE 30 DE AGOSTO DE 2007 E DA LEI 
1635, DE 31 DE OUTUBRO DE 2007. ”

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

Art. 1º Ficam alterados os incisos IV e VIII do § 3º do artigo 150 da Lei 1621 de 30 de 
agosto de 2007 e alterado o § 5º do citado artigo, e acrescenta-se o parágrafo 7º   passando o 
supracitado artigo 150 da Lei 1621 a vigorar com a seguinte redação:

Art. 150. [..]

§ 1º. [..]

§ 2º. [..]

§ 3º. [..]

I - [..]

II - [..]

III - [..]

IV - comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiros, quando for o caso, exceto nos 
casos de alteração de sócios, Razão Social ou alteração no Cadastro Nacional de Atividades 
Econômicas – CNAE, desde que a atividade não seja considerada de risco e exercida em 
estabelecimento já liberado pelo corpo de bombeiros, mediante a apresentação de fotocópia 
do Certificado de Vistoria;

V - [..]

VI - [..]

VII - [..]

VIII -  Certificado de Conclusão da Obra “habite-se” ou Laudo técnico de engenheiro/
arquiteto, contratado pelo requerente, acompanhado da ART/RRT, exceto nos casos de alte-
ração de sócios e Razão Social e nos pedidos de alvará para empresas que se instalarem em 
imóvel pertencente à outra empresa que já possui o alvará previsto no caput deste artigo;

§ 4º. [..]

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N° 254/2017
Pregão Presencial Nº. 130/2017
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado COPAVA VEÍCULOS LTDA
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS 

LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS COM AQUISIÇÃO DE PE-
ÇAS

Valor R$ 220.400,00
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 22/11/2018

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

foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. 
S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à TBTRAN até 
29/01/2018.

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração
AMC7931  279150H000016049  01/12/2017  55411
AMM4858  279150H000016047  30/11/2017  55411
ASX0878  279150H000015924  05/12/2017  76331
ATI3334  279150H000016163  01/12/2017  76252
AUJ9483  279150H000016164  04/12/2017  55411
AYD5765  279150H000016165  06/12/2017  55090
ENY1156  279150H000016048  01/12/2017  76331
OQO7826  279150H000015923  04/12/2017  76331

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 08 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
08.12 AHI8564, ARC3614, ATV2608, AVG3719

Telêmaco Borba, 11 de Dezembro de 2017.

§ 5º. Não obsta a liberação do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento defi-
nitivo o imóvel cuja obra não possua o Certificado de Conclusão da Obra “habite-se”, sendo 
o documento suprido por Laudo Técnico expedido por engenheiro ou arquiteto legalmente 
habilitado e contratado pelo requerente, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/
RRT, certificando a higidez, solidez e segurança da estrutura para os fins requeridos no pedido 
de licença.     

§ 6º. [..]

§ 7º. Fica autorizado o Poder Executivo regulamentar por Decreto as exigências previstas 
no § 3º do presente artigo. 

Art. 2º - Fica alterado o parágrafo único do artigo 30 da Lei 1635, de 31 de outubro de 
2007, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

 
Art. 30. [..]

Parágrafo único.  A utilização do prédio para fins comerciais ou de serviços depende de 
emissão de Alvará específico, cuja expedição se dará nos termos do artigo 150 da Lei 1621 
de 30 de agosto de 2007.

 Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e ratificam-se os demais ter-
mos da lei 1621, de 30 de agosto de 2007 e da lei 1635, de 31 de outubro de 2007, naquilo 
que não foi alterado pela presente Lei.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 11 de de-
zembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

D E C R E T O N.º 2 4 6 2 2, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

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

  
R E S O L V E
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Art. 1º EXTINGUIR o benefício de Pensão por Morte concedida a SEKSPIRE PUR-
GER, através do decreto n.º 16095, de 21 de agosto de 2009, de acordo com o II, art. 41° 
da Lei Municipal n° 968/1993, conforme consta nos Autos de Processo Protocolado sob nº 
49434-7/2009-FUNPREV.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 11 de de-

zembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 6 2 3, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E

Art. 1º RETIFICAR o art. 1º do Decreto N.º 21071, de 01 de julho de 2014, o qual passa 
a ter a seguinte redação:

“Art. 1º CONCEDER, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, ao servidor JOÃO MARIA 
BUENO, matrícula nº 8058, do Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado 
do Paraná, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Pedreiro, lotado 
na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com proventos proporcionais de R$ 
1.590,73 (Hum mil quinhentos e noventa reais e setenta e três centavos) mensais, calculados 
com base no tempo de serviço de 27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias, 
tendo por fundamento legal a presente concessão o Art. 40, § 1º, inciso I da Constituição Fe-
deral c/c o Art. 6º - A da Emenda Constitucional 41/2003 – Emenda 70/2012, conforme consta 
nos Autos de Processo Administrativo FUNPREV n.º 040/14.”

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário e ratificam-se os demais termos contidos 
no Decreto N.º 21071, de 01 de julho de 2014.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 11 de 
dezembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 6 2 6, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E

Art. 1º RETIFICAR o art. 1º do Decreto N.º 19535, 13 de novembro de 2012, o qual passa 
a ter a seguinte redação:

“Art. 1º CONCEDER, APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, ao servidor 
VILIE SAITONE, matrícula nº 8.077, do Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, 
Estado do Paraná, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar 
de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com proventos integrais de 
R$ 1.395,97 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos) mensais, 
calculados com base no tempo de serviço de 35 (trinta e cinco) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) 
dias, tendo por fundamento legal a presente concessão o Art. 6º da Emenda Constitucional 
41/2003, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo FUNPREV n.º 121/12.”

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário e ratificam-se os demais termos contidos 
no Decreto N.º 19535, 13 de novembro de 2012.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 11 de 
dezembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O Nº 2 4 6 2 7, DE 11 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. JULGAR desertos os itens 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 e 
45 da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 162/2017 – PMTB, Processo Licitatório 
nº 57165/2017, que tem por objeto a aquisição de vestiário, chinelos, tênis e mochilas.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 11 de 

dezembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 6 2 9, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

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

  
R E S O L V E

Art. 1º EXTINGUIR o benefício de Pensão por Morte concedida a VALTER LUIZ DA SIL-
VA, através do decreto n.º 6981, de 23 de dezembro de 1996, de acordo com o II, art. 41° 
da Lei Municipal n° 968/1993, conforme consta nos Autos de Processo Protocolado sob nº 
52291-1/1996-FUNPREV.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 11 de de-

zembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 6 2 4, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E

Art. 1º RETIFICAR o art. 1º do Decreto N.º 20819, de 26 de março de 2014, o qual passa 
a ter a seguinte redação:

“Art. 1º CONCEDER, APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
ao servidor OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS, matrícula nº 7788, do Poder Executivo do 
Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, ocupante do cargo do quadro de provimento 
efetivo denominado Operador de Máquinas Pesadas, lotado na Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos, com proventos integrais de R$ 2.207,55 (dois mil, duzentos e sete reais e 
cinquenta e cinco centavos) mensais, calculados com base no tempo de serviço de 38 (trinta e 
oito) anos, 0 (zero) meses e 10 (dez) dias, tendo por fundamento legal a presente concessão 
o Art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005 – fórmula 85/95, conforme consta nos Autos de 
Processo Administrativo FUNPREV n.º 023/14.”

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário e ratificam-se os demais termos contidos 
no Decreto N.º 20819, de 26 de março de 2014.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 11 de 
dezembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 4 6 2 5, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E

Art. 1º RETIFICAR o art. 1º do Decreto N.º 21074, 01 de julho de 2014, o qual passa a ter 
a seguinte redação:

“Art. 1.º CONCEDER APOSENTADORIA ESPECIAL, à servidora ONILDA APARECIDA 
RODRIGUES DE ALMEIDA, matrícula n.º 7890, do Poder Executivo do Município de Telêmaco 
Borba, Estado do Paraná, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado 
Professor, Nível III, Classe G, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos 
integrais de R$ 2.775,09 (dois mil setecentos e setenta e cinco reais e nove centavos) men-
sais, calculados com base no tempo de serviço de 25 (vinte e cinco) anos, 00 (zero) mês 
e 05 (cinco) dias, tendo por fundamento legal a presente concessão o Art. 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo FUNPREV 

Nº 039/2014.”
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário e ratificam-se os demais termos contidos 

no Decreto N.º 21074, 01 de julho de 2014.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 11 de 

dezembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

EXTRATO CONTRATUAL
Termo Aditivo SEGUNDO
Contrato Nº 215/2016
Processo Licitatório DISPENSA 034/2016
Protocolo Nº 48741/2017
Data 01/12/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Prorrogação de vigência 12 meses a partir de 01/12/2017
Valor R$ 190.000,00
Dotação 216-06.005.04.122.0401.2035.3390.39
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EXTRATO CONTRATUAL 
 
 

Contrato N.º 146/2017 
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2017 
Protocolo Nº 54330/2017/2017 
Data 06/12/2017 
Contratante Município de Telêmaco Borba 
Contratada RENE FLORENCIO MIRANDA 
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Valo R$ 75.419,50 
Dotação 860-13.004.08.244.0802.2142.3390.39 

928-13.004.08.244.0803.2155.3390.39 
Prazo Vigência 12 (doze) meses 

 
 

Contrato N.º 145/2017 
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2017 
Protocolo Nº 54330/2017/2017 
Data 06/12/2017 
Contratante Município de Telêmaco Borba 
Contratada FRANCISCO TABORDA PEREIRA – TRANSPORTES - ME 
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Valo R$ 100.800,00 
Dotação 860-13.004.08.244.0802.2142.3390.39 

928-13.004.08.244.0803.2155.3390.39 
Prazo Vigência 12 (doze) meses 

 
 

Contrato N.º 144/2017 
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2017 
Protocolo Nº 53372/2017/2017 
Data 05/12/2017 
Contratante Município de Telêmaco Borba 
Contratada GENTE SEGURADORA S/A 
Objeto SEGURO VEÍCULOS FROTA MUNICIPAL  
Valo R$ 35.000,00 
Dotação 2017-67.02.001.04.122.0401.2006.3390.39 

2017-293.08.001.15.122.1502.2044.3390.39 
2017-495.11.001.12.122.1201.2075.3390.39 
2017-556.11.004.12.361.1201.2086.3390.39 
2017-558.11.004.12.361.1201.2086.3390.39 
20171203.12.001.10.301.1001.2110.3390.39 

Prazo Vigência 12 (doze) meses 
 
 

Contrato N.º 150/2017 
Processo Licitatório TOMADA DE PREÇO Nº 06/2017 
Protocolo Nº 45243/2017 
Data 11/12/2017 
Contratante Município de Telêmaco Borba 
Contratada O.S.SOUZA & SOUZA LTDA - EPP 
Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO  
Valo R$ 928.638,25 
Dotação 2017-1208.11.004.1033.3449051000000000000-102 

2017-529.11.004.1033.3449051000000000000-104 
2017-1209.11.004.1033.3449051000000000000-107 

Prazo Vigência 24 (vinte e quatro) meses 
 
 
 

Contrato N.º 143/2017 
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2017 
Protocolo Nº 48535/2017 
Data 27/11/2017 
Contratante Município de Telêmaco Borba 
Contratada P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME 
Objeto AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO  
Valo R$ 55.065,00 
Dotação Ano Dotação Órgão Unidade Ação Elemento Vínculo 

2017 623 11 6 2099 3339039170000000000 0 
2017 625 11 6 2099 3449052340000000000 0 
2017 654 12 1 1047 3449052340000000000 497 
2017 795 12 1 2123 3339039170000000000 497 
2017 826 13 1 2131 3339039999900000300 0 
2017 829 13 1 2131 3449052340000000000 0 
2017 845 13 4 2132 3339039170000000000 0 
2017 846 13 4 2132 3449052340000000000 0 
2017 965 13 4 6136 3449052340000000000 0 
2017 1139 12 1 1043 3449052340000000000 500 
2017 1149 13 4 2145 3339039170000000000 724 
2017 1150 13 4 2145 3449052340000000000 724 
2017 1189 12 1 1046 3449052340000000000 497 
2017 1203 12 1 2110 3339039170000000000 0 
2017 1204 13 4 6136 3339039999900000300 0 

Prazo de Vigência 190 (cento e noventa) dias 
 
 
 

Contrato N.º 142/2017 
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2017 
Protocolo Nº 48535/2017 
Data 27/11/2017 
Contratante Município de Telêmaco Borba 
Contratada PAULO GAIOCHA – CLIMATIZAÇÕES DE AMBIENTES - ME 
Objeto AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO  
Valo R$ 8.451,20 
Dotação Ano Dotação Órgão Unidade Ação Elemento Vínculo 

2017 623 11 6 2099 3339039170000000000 0 
2017 625 11 6 2099 3449052340000000000 0 
2017 654 12 1 1047 3449052340000000000 497 
2017 795 12 1 2123 3339039170000000000 497 
2017 826 13 1 2131 3339039999900000300 0 
2017 829 13 1 2131 3449052340000000000 0 
2017 845 13 4 2132 3339039170000000000 0 
2017 846 13 4 2132 3449052340000000000 0 
2017 965 13 4 6136 3449052340000000000 0 
2017 1139 12 1 1043 3449052340000000000 500 
2017 1149 13 4 2145 3339039170000000000 724 
2017 1150 13 4 2145 3449052340000000000 724 
2017 1189 12 1 1046 3449052340000000000 497 
2017 1203 12 1 2110 3339039170000000000 0 
2017 1204 13 4 6136 3339039999900000300 0 

Prazo de Vigência 190 (cento e noventa) dias 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO CONTRATUAL

Termo Aditivo PRIMEIRO
Contrato Nº 157/2015
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL 094/2015
Protocolo Nº 33456/2015
Data 06/11/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada TIM CELULAR
Prorrogação de vigência 24 meses a partir de 15/10/2017
Acréscimo de objeto Acrescenta-se ao contrato mais 25 novas linhas telefônicas 

e mais 75 aparelhos (25 Motorola MOTO G 5 E 50 APARE-
LHOS LGK4)

Valor R$ 300.364,00
Dotação 216-2035.3339039580000000000

EXTRATOS – PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Telêmaco Borba

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 
PREGÃO PRESENCIAL N°12/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e 
analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão 
constante na Ata de julgamento em que a Pregoeira e equipe de apoio, nomeada pela Portaria 
n° 48 de 17 de janeiro de 2017, julgou vencedora a empresa:

- REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959
CNPJ: 24.735.518/0001-31
DESCRIÇÃO

Prestação de serviço de pintura externa do prédio da Câmara, sendo lote 01, itens: 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, conforme especificações e demais disposições 
constantes no Edital.

Valor total: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
ADJUDICAR os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à 

Administração.
Telêmaco Borba, 08 de dezembro de 2017.

MAURÍCIO DIÓGENES DE CASTRO
Presidente

EXTRATOS CONTRATUAIS

Contrato nº. 56/2017

Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Contratado: REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959

Objeto: Prestação de serviços no que tange à pintura externa do prédio da Câmara Mu-
nicipal de Telêmaco Borba e serviços relacionados, conforme expostos nas atividades abaixo 
elencadas:

ITEM 01 Limpeza e Lavagem dos Toldos
ITEM 02 Manutenção do Teto de Gesso
ITEM 03 Manutenção do Corrimão
ITEM 04 Montagem de Placas Cimentícias
ITEM 05 Pintura das Paredes Externas e Muros
ITEM 06 Pinturas de Mastros das Bandeiras
ITEM 07 Pintura de Calçadas, Floreiras e Escadarias
ITEM 08 Pintura de Ferragens
ITEM 09 Pinturas de Portas e Janelas Entrelaçadas de Madeira
ITEM 10 Pintura de Esquadrias de Madeira com Verniz
ITEM 11 Retirada de Forro de Madeira e Instalação de Novo Forro em PVC
ITEM 12 Instalação de Janela de Alumínio em Vidro Temperado
Valor Total: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) assim individualizados:
ITEM 01 preço por unidade de R$ 40,00 (quarenta reais) totalizando um valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais);
ITEM 02 preço por metro quadrado de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) totalizando um valor 

de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais);
ITEM 03 preço por metro de R$ 112,00 (cento e doze reais) totalizando um valor de R$ 

1.120,00 (mil cento e vinte reais);
ITEM 04 valor por metro quadrado R$ 90,00 (noventa reais) totalizando um valor de R$ 

1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais);
ITEM 05 preço por metro quadrado de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) totali-

zando um valor de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais);
ITEM 06 preço unitário de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) totalizando um valor de 

R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais);
ITEM 07 valor por metro quadrado de R$ 3,00 (três reais) totalizando um valor de R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos reais);
ITEM 08 preço por metro quadrado o de R$ 14,80 (quatorze reais e oitenta centavos) 

totalizando um valor de R$ 1.332,00 (mil trezentos e trinta e dois reais);
ITEM 09 valor por metro quadrado o de R$ 10,00 (dez reais) totalizando um valor de R$ 

165,00 (cento e sessenta e cinco reais);
ITEM 10 preço por metro sendo de R$ 10,00 (dez reais) totalizando um valor de R$ 

1.310,00 (mil trezentos e dez reais);
ITEM 11 preço por metro quadrado de R$ 25,69 (vinte e cinco reais e sessenta e nove 

centavos) totalizando um valor de R$ 2.569,00 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais);
ITEM 12 preço unitário e total de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).
Data: 08/12/2017
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P O R T A R I A N.º 3 8 2 4

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

R E S O L V E

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

MATR NOME DO SERVIDOR CARGO NÍVEL CLASSE PROTOCOLO A PARTIR
10167 ADRIANA DE CAMARGO Professor III B 005739/2017 06/03/2014
10200 ALINE CAROL DUTRA DE CAMPOS Professor III B 002650/2017 24/03/2017
10201 ANGELA MARIA MONTEIRO NASTALI Professor II B 002976/2017 24/03/2017
10169 CELIA SIQUEIRA CARNEIRO Professor III B 002412/2017 09/03/2017
10095 DAILSE DE FATIMA PRESTES SILVEIRA Professor III B 10341/2017 25/11/2016
10158 EDINEUZA MAINARDES DE MATOS Professor III B 002352/2017 08/03/2017
10175 GESSICA ANTUNES DOS SANTOS Professor III B 007487/2017 27/07/2017
10074 SIRLEA COSTA DOS SANTOS DE MELLO Professor III B 003657/2017 10/04/2017
10171 TANGRIANE OLIVEIRA DE ANDRADE Professor II B 005087/2017 17/05/2017
10164 THAIS APARECIDA PRESTES Professor II B 002687/2017 16/03/2017

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

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 11 de 
dezembro de 2017.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A  N.º  3 8 2 3

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

R E S O L V E 

Art. 1º RETIFICAR o artigo 1º da Portaria nº 3221 de 08 de dezembro de 2017, a qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“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$    1.000,00 
                              Total:                                                          R$    2.000,00”
Art. 2º Ficam ratificados todos os demais termos da referida portaria.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 11 de 

dezembro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

           
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O(A) Pregoeiro(a)   WELITON FRANCO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 53319  
b)        Pregão Presencial nº 150/2017  
c)        Data da adjudicação:  
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de frios, embutidos e laticínios.  
 
 
 
EMPRESA: ELIANE MARIA MENDES DA LUZ ZIMOVSKEI EPP 
 

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

1 Iogurte com polpa de fruta diversos 
sabores: 
Ingredientes: Soro de leite pasteurizado 
semidesnatado e/ou leite em pó 
reconstituído semidesnatado, água, 
açúcar líquido invertido.  
Estabilizante: amido modificado, aroma 
artificial, espessante, gelatina e fermento 
lácteo; 
Acidulante: ácido cítrico; 
Conservador: sorbato de potássio; 
Não conter glúten. 
Embalagem em pacote de 1 litro. 

FRIMESA 41.560,00 UN R$4,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 166.240,00 
 
 

 
EMPRESA: L E COMERCIAL LTDA ME 
 

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

3 Presunto magro fatiado em fatias de 20 g 
cada. Ingredientes: Pernil suíno, água, 
sal, proteína isolada de soja, açúcar, 
Estabilizante: Tripolifosfato de Sódio, 
Espessante: carragena, aromatizantes: 
aromas naturais (com 
pimenta);Conservador: nitrito de sódio, 
antioxidante: eritorbato de sódio, corante: 
carmim de cochonilha;não contém glúten. 
O produto deverá ser entregue em 
embalagem de 500g. 

SEARA 3.720,00 KG R$21,00 

6 Iogurte cremoso zero sacarose sabor 
morango  Leite desnatado e/ou leite 
reconstituído desnatado, preparado de 
morango (água, polpa de morango, amido 
modificado, vitaminas, aroma idêntico ao 
natural de morango, edulcorantes 
artificiais ciclamato de sódio e aspartame, 
conservante sorbato de potássio, 
espessante goma guar e corante natural 
urucum), soro de leite em pó, fermentos 
lácteos e mistura de espessantes e 
estabilizantes (amido modificado, proteína 
láctea, espessante gelatina e estabilizante 
pectina). NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
Embalagem contendo quatro unidades de 
100 g. 

FRIMESA 680,00 UN R$7,20 

8 Linguiça de frango nas seguintes 
especificações mínimas: Ingredientes: 

N A T LINGUIÇA 
DE FRANGO 

2.280,00 KG R$8,70 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

carne de frango, água, proteína vegetal 
de soja, maltodextrina, sal, dextrina, 
conservador nitrito de sódio, estabilizante 
tripolifosfato de sódio, condimentos 
naturais (pimenta, alho, pimenta branca, 
salsa e cebola), realçador glutamato 
monossódico, antioxidante eritorbato de 
sódio, estabilizante pirofosfato 
tetrassódico, aromatizante natural de 
pimenta, açúcar e corante natural de 
caramelo;Não contém glúten;Linguiça em 
gomos com aproximadamente  90 
gramas;Resfriada;Recheio 
magro;Linguiça com carne de frango 
proveniente de animais sadios, abatidos 
sob inspeção veterinária;Livre de 
parasitas e de qualquer substancia 
contaminante;Com eliminação dos 
excessos de gordura, nervos, vísceras, 
pés, cabeças, penas e tudo que não seja 
comestível;Na embalagem de constar: 
nome e endereço do abatedouro com o 
selo de inspeção sanitária, data de 
fabricação, prazo de validade e prazo 
máximo de consumo, temperatura de 
estocagem, armazenamento, 
conservação, peso líquido, condições de 
armazenamento;Produto sem superfície 
úmida, pegajosa, partes flácidas ou de 
consistência anormal, com indícios de 
fermentação pútrida;Produto deverá ser 
entregue embalado em sacos plásticos ou 
polietileno, hermeticamente fechado, 
atóxico, resistente, com identificação do 
registro do SIF. 

10 Linguiça toscana, pura ingredientes: carne 
suína, conservadores: nitrito e nitrato de 
sódio e condimentos naturaisEmbalada a 
vácuo. Embalagem com 1kg . 

PERDIGÃO 2.520,00 KG R$11,90 

11 Mortadela defumada fatiada carne 
mecanicamente separada constituida de 
carne bovina, carne suína, de aves, 
toucinho, água, amido, proteína vegetal, 
sal, condimentos, umectante lactato de 
sódio (ins 325), conservadores nitrato de 
sódio (ins 251) e nitrito de sódio (ins 250), 
estabilizante polifosfato de sódio (ins 
452i), realçador de sabor glutamato 
monossódico (ins 621), antioxidante 
eritorbato de sódio (ins 316). Sem glúten. 

SEARA 264,00 KG R$16,73 

12 Nhoque de batata nas seguintes 
especificações míminas: Produto 
congelado;Ingredientes: purê de batata 
70% (água, flocos de batata –  Batatas 
emulsificantes: mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos, aromas naturais), farinha 
de trigo, fécula de batata, sal, farinha de 
arroz, conservante, sorbato de potássio, 
acidulante, acido láctico e aromas 
naturais;Embalado em saco plástico, 
atóxico, transparente, sem umidade ou 
fungos.A embalagem deve conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, peso líquido e data de 
validade.O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde.Embalagem de 400 gramas. 

SCHIMIDT 2.400,00 EMB R$6,15 

13 Pirogue de batata nas seguintes 
especificações mínimas: Pirogue de 

SHIMIDT 2.160,00 EMB R$6,89 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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batata com recheio de ricota;Massa 
alimentícia recheada;Produto 
fresco;Produto pronto para 
preparo;Produto congelado;Massa 
produzida com adição de farinha de trigo 
tipo I especial, ovos e água 
mineral;Contém glúten;Massa fabricada 
com matéria prima, sã e limpa;Massa 
enriquecida com vitaminas, sais minerais 
e outras substancias de valor biológico 
especifico, aprovados pela ANVISA;A 
massa não pode estar fermentada ou 
rançosa;Na embalagem de constar: nome 
e endereço, data de fabricação, prazo de 
validade e prazo máximo de consumo, 
temperatura de estocagem, 
armazenamento, conservação, peso 
líquido, condições de 
armazenamento;Produto deverá ser 
entregue em embalagem plástica ou 
polietileno, hermeticamente fechado, 
atóxico, resistente.Deve estar de acordo 
com as Normas e/ou Resoluções da 
ANVISA/MS.Embalagem com 400 
gramas. 

14 Bebida láctea fermentada, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Sabores sortidos; 
Com polpa de frutas; 
Base láctea com 51% de massa/massa 
(m/m) do total de ingredientes do produto; 
Total de bactérias lácticas de 106 UFC/g; 
Produto deverá atender as especificações 
técnicas da ANVISA. 
Embalagem de 900g. 

LACTO BOM 840,00 UN R$3,85 

16 Requeijão, leite fluido desnatado, creme 
de leite, sal, acidulante (ácido lático), 
estabilizante (polifosfatos) e conservante 
(ácido sórbico). Não contém glúten. 
Composição nutritiva minima: 
carboidratos 0,7 g; proteinas 3,2 g; 
gorduras totais 6,3 g; gorduras saturadas 
3,6 g; gorduras trans 0 g; fibra alimentar 0 
g; sódio 171 mg; calcio 67 mg. A 
embalagem devera obeecer as 
legislações vigentes em copos de 200g. 

LACTO BOM 12.536,00 UN R$4,50 

17 Salsicha tipo hot dog, resfriada. 
Ingredientes: Carne suína, carne 
mecanicamente separada de ave, miúdos 
suíno, pele suína, água, proteína vegetal, 
sal, amido (máx. 2%), açúcar. Aromas 
naturais; 
Estabilizante: tripolifosfato de sódio; 
Conservadores: nitratos e nitritos de 
sódio, condimento natural; 
Antioxidante: eritorbato de sódio; 
Corantes naturais. 
Não contém glúten. 
Embalagem a vácuo de 500g. 

COPACOL 8.880,00 EMB R$4,99 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 270.856,32 
 
 

 
EMPRESA: PACHTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 
 

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

2 Queijo Mussarela fatiado Com as 
seguintes especificações mínimas em 
fatias de 20 g cada.Queijo de massa 
filada, consistência semi-dura, com média 

QFX ALIMENTOS 3.900,00 KG R$21,99 
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alta umidade, sem maturação, com sabor 
suave. Ingredientes: Leite fluido 
pasteurizado, fermento lácteo, sal, cloreto 
de cálcio, coalho e conservante sorbato 
de potássio.Não contém glúten. O produto 
deverá ser entregue em embalagem de 
500g. 

4 Almôndega bovina cozida congelada  
individualmente (IQF): 
Ingredientes: carne bovina, água, 
especiarias, corante caramelo, proteína 
de soja texturizada, tripolifosfato de sódio, 
farinha de rosca, cebola, sal e 
antioxidante; 
Com peso aproximada de cada unidade 
entre 15 e 20 gramas; 
Produto com o máximo de: 18% de 
gordura, 10% de carboidrato; 
Produto deverá conter no mínimo 12% de 
proteína; 
Embalagem primária atóxica com 1 kg, 
em polietileno de baixa densidade com 
pigmentação azul de acordo com a 
resolução 105/99 da ANVISA. 

MDF 3.420,00 KG R$24,00 

7 Iogurte sabor polpa de frutas diversos 
sabores:  
Ingredientes mínimos: leite integral e/ou 
leite reconstituído integral, água, açúcar, 
polpa, amido modificado, aroma artificial e 
conservante; 
Concentrado protéico de leite e soro de 
leite, fermento lácteo, e espessantes; 
Não contem glúten. 
Bandeja contendo 6 unidades; 
Bandeja com 540g. 

TIROL 2.640,00 UN R$3,60 

9 Linguiça defumada fina congelada 
Ingredientes: carne suína, carne 
mecanicamente separada de ave, 
toucinho suíno, gordura de ave, água, 
proteína texturizada de soja, sal, açúcar, 
pimenta, alho, estabilizante: tripolifosfato 
de sódio, aromatizante: aromas naturais 
(com óleo essencial de aipo, soro de 
leite), aroma de fumaça, conservadores: 
nitritos e nirtatos de sódio, realçador de 
sabor: glutamato monossódico, 
antioxidante: eritorbato de sódio, corante: 
carmim de cochonilha. Não contém 
glúten.A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, data de validade e 
quantidade do produto.  Produto 
embalado à vácuo.Embalagem de 240 
gramas. 

SEARA 4.680,00 EMB R$6,00 

15 Filé de peixe tipo merluza, congelado, da 
espécie Merluccius hubbsi; 
Sem pele; 
Sem espinhas; 
Produto limpo, eviscerado; 
Com cor; 
Cheiro e sabor próprios; 
Sem manchas esverdeadas e parasitas; 
Acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico; 
Variação tolerada de até 8% no peso 
líquido do produto descongelado. 
Embalagem primária em sacos de 1 kg. 

COPACOL 3.000,00 KG R$22,90 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 274.125,00 
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VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 711.221,32 
 
  

 

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

Telêmaco Borba, 07 de dezembro de 2017  
 
 
 

  
WELITON FRANCO  

Pregoeiro   

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 711.221,32 
 
  

 

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

Telêmaco Borba, 07 de dezembro de 2017  
 
 
 

  
WELITON FRANCO  

Pregoeiro   
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

   
L E I  2 1 9 2 

 
 

 
SÚMULA: “AUTORIZA A ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA 
IMPORTÂNCIA DE R$ 850.000,00”. 
 

 
 
 
 
“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 o Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 

2017, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e 

cinquenta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, 

mediante recursos conforme demonstrativo abaixo: 

 

FONTE 303 – RECURSO SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15% - 
EXERCICIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 
12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   

0010.0301.1001.2110 
Manutenção da Divisão de 
Administração e Programação   

694 – 33390.30.00 Material de Consumo 303 50.000,00 
699 – 33390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 303 200.000,00 
    
12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   

0010.0301.1001.2118 
Manutenção Atividades de 
Atenção Básica   

745 – 33390.34.00 

Outras Despesas de Pessoal 
Decorrentes de Contratos de 
Terceirização 303 400.000,00 

752 – 33390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 303 200.000,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTOS 850.000,00 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

Art. 2.º - Para cobertura dos créditos 

abertos do artigo 1º, indica-se como recursos o cancelamento Total/Parcial da fonte 

de recurso nº 303 no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), 

conforme demonstrativo abaixo: 

 

 

FONTE 303 – RECURSO SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15% - 
EXERCICIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 
12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   

0010.0301.1001.1062 
Construção/Ampliação de 
Unidades de Saúde   

1135 – 34490.51.00 Obras e Instalações 303 800.000,00 
    
12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   

0010.0301.1001.2107 
Participação no Consórcio 
Intergestores Paraná Saúde   

672 - 33390.32.00 
Material, bem ou Serviço Para 
Distribuição Gratuita 303 50.000,00 

    
TOTAL DE CANCELAMENTOS 850.000,00 

 

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. 53º 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 - Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 11 de 
dezembro de 2017. 
 

 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2016 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 12º 

 
 
   O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, em 

conformidade com as condições gerais estabelecidas para o Concurso Público n.º 01/2016, CONVOCA os 

candidatos abaixo relacionados a comparecerem na Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 

Administração da Prefeitura Municipal, para assinatura do Termo de Comparecimento e retirada da relação de 

documentos necessários para investidura no cargo público, no período de 12 de dezembro à 18 de dezembro de 

2017, de acordo com o disposto no Edital de abertura do C.P. nº 01/2016, conforme segue: 

 

Nº Geral Nome do Candidato 
 

Cargo/ Área 
 

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR I 
1 9° KAREN RENATE PUHL LAPKOUSKI Enfermagem 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
ÁREA DE ATUAÇÃO – ADMINSTRATIVO/CONTABIL/FINANCEIRO 

2 15° DOUGLAS DORANEM Agente Administrativo I 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

3 6° FREDSON CARLOS MENDES Vigia 
 

 Será igualmente considerado desistente o candidato que não comparecer no prazo determinado munido dos 

documentos necessários à sua nomeação, bem como, comparecendo, não apresentar todos os documentos necessários ou 

apresentá-los incompletos. 

 
 

  Paço das Araucárias em Telêmaco Borba, Paraná, em 11 de dezembro de 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luciano Alves da Costa        Izomar de Oliveira Pucci          Márcio Artur de Matos 
Divisão de Recursos Humanos            Secretário Municipal de Administração           Prefeito 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O(A) Pregoeiro(a)   MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 59294  
b)        Pregão Presencial nº 168/2017  
c)        Data da adjudicação:  
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de uniformes e calçados  
 
 
EMPRESA: TANIA MARA PINHEIRO EPP 
 
 

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

3 Calça masculina Nas seguintes 
especificações mínimas: Tamanho 
adulto;Cor azul marinho;Confeccionada 
em malha colegial, 300g/m², composição: 
65% poliéster, 35% algodão, costurada 
com linha poliéster;Com elástico na 
cintura;Bolso lateral com fechamento a 
zíper;As calças deverão ser entregues 
limpas, íntegras, montadas corretamente, 
com suas costuras perfeitas e devem ser 
confeccionadas de tal modo que não 
apresentem pontos, dobras, franzidos, 
torções ou pontos falhados, rompidos ou 
soltos. A etiqueta de identificação deverá 
ser em tecido branco e afixada em caráter 
permanente e indelével na parte interna 
traseira, os caracteres tipográficos dos 
indicadores, na cor preta, devem ser 
uniformes, devendo informar a razão 
social, composição da malha, tamanho. 
Os tamanhos serão definidos pelo setor 
solicitante. 

TANIA 
UNIFORMES 

20,00 UN R$60,90 

4 Calça masculina Nas seguintes 
especificações mínimas:Tamanho 
adulto;Cor preta;Confeccionada em malha 
colegial, 300g/m², composição: 65% 
poliéster, 35% algodão, costurada com 
linha poliéster;Com elástico na 
cintura;Bolso lateral com fechamento a 
zíper;As calças deverão ser entregues 
limpas, íntegras, montadas corretamente, 
com suas costuras perfeitas e devem ser 
confeccionadas de tal modo que não 
apresentem pontos, dobras, franzidos, 
torções ou pontos falhados, rompidos ou 
soltos. A etiqueta de identificação deverá 
ser em tecido branco e afixada em caráter 
permanente e indelével na parte interna 
traseira, os caracteres tipográficos dos 
indicadores, na cor preta, devem ser 
uniformes, devendo informar a razão 
social, composição da malha, tamanho. 
Os tamanhos serão definidos pelo setor 
solicitante. 

TANIA 
UNIFORMES 

20,00 UN R$60,90 

23 Jaleco manga longa, modelo unissex, nas 
seguintes especificações mínimas: 
tamanho adulto; Modelo longo, Cor 
branca; com 90 cm de altura; Gola tipo 
blazer; Com dois bolsos chapados na 

TANIA 
UNIFORMES 

250,00 UN R$74,80 
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parte inferior externa; Confeccionado em 
tecido microfibra de sarja; Gramatura do 
tecido 180 gr/m linear; Composição 100% 
poliéster x 1,50 m de largura; Fechamento 
na parte frontal com 4 botões cor branca 
diâmetro de 1,5 cm; 2 pences frontais e 2 
pences na parte traseira para fixação de 
martingale (faixa horizontal em tecido na 
altura da cintura); Barra do jaleco com 2 
cm de costura; Costurado com linha 
poliéster da mesma cor do tecido; Busto 
liso para receber o bordado do Slogan do 
setor (a definir) colorido, medindo: 6,5 cm 
de altura x 6,5 cm de largura e abaixo o 
nome do setor na cor preta; Na manga 
direita, bordado o brasão da Prefeitura 
Municipal de Telêmaco Borba, colorido, 
medindo: 6,5 de altura x 6,5 de largura. 
Os jalecos deverão ser entregues limpos, 
íntegros, montados corretamente, com 
suas costuras perfeitas e devem ser 
confeccionados de tal modo que não 
apresentem pontos, dobras, franzidos, 
torções ou pontos falhados, rompidos ou 
soltos. A etiqueta de identificação de 
composição conforme INMETRO. Deverá 
ser em tecido branco e afixada em caráter 
permanente e indelével na parte interna 
traseira. Os caracteres tipográficos dos 
indicadores, na cor preta, deverão ser 
uniformes, devendo informar a razão 
social ou marca registrada do fabricante, 
CNPJ, origem do produto - onde foi 
fabricado, composição, tamanho, 
cuidados para a conservação do produto, 
através de simbologia. Tamanhos PP, P, 
M , G, GG, EXG e EXGG, sendo que a 
quantidade de cada tamanho será 
definida conforme o mostruário da 
vencedora, quando da emissão do 
empenho . 
Conforme Termo de Referência. 

24 Jaqueta, modelo unissex, nas seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em malha colegial 300 g/m², composição: 
65% poliéster, 35% algodão, costurada 
com linha poliéster;Na cor azul 
marinho;Gola alta;Com fechamento 
frontal através de zíper até o final da 
gola;Com dois bolsos laterais na altura da 
cintura; Mangas longas com faixa refletiva 
e ribana; Nas costas da jaqueta deverá 
ser bordado os dizeres '' AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE; no singular; 
letras na cor branca, modelo das letras 
arial (word), altura das letras 3 cm; Na 
parte frontal, na altura do tórax,  lado 
esquerdo, deverá ser bordado o Brasão 
da Prefeitura colorido e, logo abaixo, os 
dizeres Prefeitura Municipal de Telêmaco 
Borba, letras na cor branca, modelo das 
letras arial (word). A medida total é de 4 
cm altura e 9 cm de comprimento. As 
jaquetas deverão ser entregues limpas, 
íntegras, montadas corretamente, com 
suas costuras perfeitas e devem ser 
confeccionadas de tal modo que não 
apresentem pontos, dobras, franzidos, 
torções ou pontos falhados, rompidos ou 
soltos. A etiqueta de identificação deverá 

TANIA 
UNIFORMES 

150,00 UN R$68,45 
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ser em tecido branco e afixada em caráter 
permanente e indelével na parte interna 
traseira, os caracteres tipográficos dos 
indicadores, na cor preta, devem ser 
uniformes, devendo informar a razão 
social, composição da malha, tamanho. 
Tamanhos: P, PP, M, G, GG, EXG. 
Conforme Termo de Referência. 

25 Jaqueta, modelo unissex, nas seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em malha colegial 300 g/m², composição: 
65% poliéster, 35% algodão, costurada 
com linha poliéster;Na cor branca;Gola 
alta;Com fechamento frontal através de 
zíper até o final da gola;Com dois bolsos 
laterais na altura da cintura;Com recorte e 
tecido sobreposto na cor preta da altura 
dos ombros até a manga em forma de S. 
Mangas longas na cor preta com 
ribana;Nas costas da jaqueta deverá ser 
bordado os dizeres ‘ ‘  AGENTE DE 
COMBATE AS ENDEMIAS’ ‘ ; letras na 
cor preta, modelo das letras arial (word), 
altura das letras 3 cm;  logo abaixo 
bordado os dizeres ‘ ‘ Secretaria 
Municipal de Saúde’ ‘  centralizado;Na 
parte frontal, na altura do peito, do lado 
esquerdo deverá ser bordado o Brasão da 
Prefeitura colorido e, logo abaixo, os 
dizeres ‘ ‘ Prefeitura Municipal de 
Telêmaco Borba’ ‘ , letras na cor preta, 
modelo das letras arial (word). A medida 
total é de 4 cm altura e 9 cm de 
comprimento. As jaquetas deverão ser 
entregues limpas, íntegras, montadas 
corretamente, com suas costuras 
perfeitas e devem ser confeccionadas de 
tal modo que não apresentem pontos, 
dobras, franzidos, torções ou pontos 
falhados, rompidos ou soltos. A etiqueta 
de identificação deverá ser em tecido 
branco e afixada em caráter permanente 
e indelével na parte interna traseira, os 
caracteres tipográficos dos indicadores, 
na cor preta, devem ser uniformes, 
devendo informar a razão social, 
composição da malha, 
tamanho.Tamanhos: P, PP, M, G, GG, 
EXG.Conforme Termo de Referência. 

TANIA 
UNIFORMES 

100,00 UN R$70,40 

26 Jaquetas de Nylon com as seguintes 
especificações mínimas: confeccionada 
em nylon na cor preta, em tecido de nylon 
com 240 g/m² com no 02 (duas) camadas 
de resina, com costuras rebatidas, 
totalmente forrada com matelasse na cor 
preta, com fechamento por zíper até o 
final da gola, com dois bolsos externos 
embutidos. Na parte frontal no lado 
esquerdo na parte superior do peito, 
devera ser bordado o slogan dos setores 
da Secretaria de Saúde (a definir) 
colorido ,  logo medindo 05 cm de altura x 
05 cm de largura de forma centralizada e 
abaixo da logo nome do setor na cor 
branca.  E no braço direito, a uma 
distância de 40 mm abaixo da costura do 
ombro devera ser bordado o brasão do 
Município de Telêmaco Borba, colorido, 
medindo 06 cm de altura x 04 cm de 
largura e os dizeres "Telêmaco Borba - 

TANIA 
UNIFORMES 

50,00 UN R$159,00 
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PR". As jaquetas deverão ser entregues 
limpas, íntegras, montadas corretamente, 
com suas costuras perfeitas e devem ser 
confeccionadas de tal modo que não 
apresentem pontos, dobras, franzidos, 
torções ou pontos falhados, rompidos ou 
soltos. A etiqueta de identificação devera 
ser em tecido branco e afixada em caráter 
permanente e indelével na parte interna 
traseira, os caracteres tipográficos dos 
indicadores, na cor preta, devem ser 
uniformes, devendo informar a razão 
social, composição da malha, tamanho. 
Tamanhos PP, M , G, GG, EXG e EXGG, 
sendo que a quantidade de cada tamanho 
será definida conforme o mostruário da 
vencedora, quando da emissão do 
empenho . 
Conforme Termo de Referência. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 46.393,50 
 
 

EMPRESA: H. A. ERBE & CIA LTDA 
 
 

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

5 Calça modelo Skinny, feminina,  nas 
seguintes especificações mínimas: Cor 
preta;Confeccionada em suplex, 
370g/m²;Composição:  90% poliamida, 
10% elastano;Feito com fio poliamida; 
Ausência de transparência; Cós largo e 
alto com elástico; Sem bolsos; As calças 
deverão ser entregues limpas, íntegras, 
montadas corretamente, com suas 
costuras perfeitas e devem ser 
confeccionadas de tal modo que não 
apresentem pontos, dobras, franzidos, 
torções ou pontos falhados, rompidos ou 
soltos. A etiqueta de identificação deverá 
ser em tecido branco e afixada em caráter 
permanente e indelével na parte interna 
traseira, os caracteres tipográficos dos 
indicadores, na cor preta, devem ser 
uniformes, devendo informar a razão 
social, composição da malha.Tamanhos: 
PP,P, M, G e GG.Conforme Termo de 
Referência. 

ERBE 300,00 UN R$79,00 

6 Calça modelo Skinny reta nas seguintes 
especificações mínimas: Tamanho adulto; 
Cor azul marinho; Modelo feminino; 
Composição: 88% poliamida e 12% 
elastano; Gramatura de 340 g/m² feito 
com fio poliamida; Ausência de 
transparência ; Cós largo. As calças 
deverão ser entregues limpas, íntegras, 
montadas corretamente, com suas 
costuras perfeitas e devem ser 
confeccionadas de tal modo que não 
apresentem pontos, dobras, franzidos, 
torções ou pontos falhados, rompidos ou 
soltos. A etiqueta de identificação deverá 
ser em tecido branco e afixada em caráter 
permanente e indelével na parte interna 
traseira, os caracteres tipográficos dos 
indicadores, na cor preta, devem ser 
uniformes, devendo informar a razão 
social, composição da malha, tamanho. 
Tamanhos: PP, P, M, G, GG e EG. 
Conforme Termo de Referência. 

ERBE 300,00 UN R$84,13 
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22 Cinta elástica personalizada para unir 
processos Nas seguintes especificações 
mínimas:Tecido elástico na cor 
preta;Composição 75% poliéster e 25% 
elastodieno;Largura 4 cm; Comprimento 
50 cm (inteiro) e 25 cm (depois de 
costurado);Com acabamento lateral que 
evite desfiamento;Costura dupla 
reforçada na junção dessas pontas, feitas 
em linha poliéster e costura 
industrial;Largura 4 cm; Nome impresso 
em letras brancas (MUNICIPIO DE 
TELEMACO BORBA);Letras Arial 
Simples, maiúsculo. 

ERBE 1.500,00 UN R$2,68 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 52.959,00 
 
 

EMPRESA: FRS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME 
 
 

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

2 Bolsa modelo carteiro "ACS" com as 
seguintes especificações mínimas: Bolsa 
confeccionada na cor azul marinho, 
composição 59% policloreto de vinila, 
40% de poliéster e 1%pu, com gramatura 
de 421,56 g/m²;Corpo principal com 
medidas acabadas de 29 cm de altura, 
largura 39 cm, fundo 10 cm; Fechamento 
com aba frontal com bolso e fecho 
plástico trava rápida no corpo da bolsa e 
viés no acabamento; Zíper interior na cor 
azul com 58 cm de comprimento no meio 
de dois foles da mesma largura; Bolso 
interno com as medidas de 21 cm de 
altura, com porta-canetas e largura 39 
cm; Com uma alça de mão reforçada com 
35 cm de comprimento e 30 mm de 
largura na cor azul compatível com a cor 
da bolsa; Uma alça tiracolo com 1,30 m 
de comprimento e 30 mm de largura 
fixada no corpo através de dois 
mosquetões de metal injetado de 30 mm, 
com um regulador de tamanho e presa na 
bolsa com dois triângulos de metal grosso 
níquel de 30 mm, alças confeccionadas 
com fio 100% polipropileno; Acabamento 
externo em vivo encapado costurado na 
cor azul em toda sua extensão; 
Acabamento interno sem fios e costura 
dupla em toda a bolsa; Devera ser 
bordado na parte frontal da bolsa o 
brasão do Município de Telêmaco Borba, 
colorido medindo: 06 cm de altura x 08 
cm de largura e o Slogan da Estratégia 
Saúde da Família, colorido, medindo 08 
cm de altura x 10 cm de largura   e abaixo 
as inscrições: Agente Comunitário de 
Saúde na cor branca. 

FÊNIX TÊXTIL 160,00 UN R$78,00 

13 Camisa feminina gola polo, manga curta, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Tamanho adulto; Na cor branca; 
Confeccionada em malha Piquet 50% 
algodão e 50% poliéster; Gramatura de 
195g/m²; Gola própria para malha piquet 
na cor branca, confeccionada na mesma 
composição da camisa; Gola com 03 
botões para fechamento, botões leitosos 
da mesma cor e tom da camiseta; Com 
bolso frontal na parte superior no lado 

FÊNIX TÊXTIL 200,00 UN R$51,50 
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esquerdo medindo 10 cm de altura x 08 
cm de largura, Bolso devera ser bordado 
o slogan dos setores da Secretaria de 
Saúde (a definir) colorido ,  logo medindo 
05 cm de altura x 05 cm de largura de 
forma centralizada e abaixo da logo nome 
do setor na cor preta. Na Manga direita, 
deverá ser bordado o Brasão da 
Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 
colorido, medindo 05 cm de altura x 3,5 
cm de largura e os dizeres  "Secretaria 
Municipal de Saúde" "Telêmaco Borba-
PR". As camisas deverão ser entregues 
limpas, íntegras, montadas corretamente, 
com suas costuras perfeitas e devem ser 
confeccionadas de tal modo que não 
apresentem pontos, dobras, franzidos, 
torções ou pontos falhados, rompidos ou 
soltos. A etiqueta de identificação de 
composição conforme INMETRO deverá 
ser em tecido branco e afixada em caráter 
permanente e indelével na parte interna 
traseira. Os caracteres tipográficos dos 
indicadores, na cor preta, deverão ser 
uniformes, devendo informar a razão 
social ou marca registrada do fabricante, 
CNPJ, origem do produto - onde foi 
fabricado, composição, tamanho, 
cuidados para a conservação do produto, 
através de simbologia. Tamanhos P, M, 
G, GG, EXG e EXGG. 

14 Camisa feminina gola polo, manga longa, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Tamanho adulto; Na cor branca; 
Confeccionada em malha Piquet 50% 
algodão e 50% poliéster; Gramatura de 
195g/m²; Gola própria para malha piquet 
na cor branca, confeccionada na mesma 
composição da camisa; Gola com 03 
botões para fechamento, botões leitosos 
da mesma cor e tom da camiseta; Com 
bolso frontal na parte superior no lado 
esquerdo medindo 10 cm de altura x 08 
cm de largura, Bolso devera ser bordado 
o slogan dos setores da Secretaria de 
Saúde (a definir) colorido ,  logo medindo 
05 cm de altura x 05 cm de largura de 
forma centralizada e abaixo da logo nome 
do setor na cor preta. Na Manga direita, 
deverá ser bordado o Brasão da 
Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 
colorido, medindo 05 cm de altura x 3,5 
cm de largura, e os dizeres  "Secretaria 
Municipal de Saúde" "Telêmaco Borba-
PR". As camisas deverão ser entregues 
limpas, íntegras, montadas corretamente, 
com suas costuras perfeitas e devem ser 
confeccionadas de tal modo que não 
apresentem pontos, dobras, franzidos, 
torções ou pontos falhados, rompidos ou 
soltos. A etiqueta de identificação de 
composição conforme INMETRO deverá 
ser em tecido branco e afixada em caráter 
permanente e indelével na parte interna 
traseira. Os caracteres tipográficos dos 
indicadores, na cor preta, deverão ser 
uniformes, devendo informar a razão 
social ou marca registrada do fabricante, 
CNPJ, origem do produto - onde foi 
fabricado, composição, tamanho, 

FÊNIX TÊXTIL 200,00 UN R$57,70 
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cuidados para a conservação do produto, 
através de simbologia. Tamanhos P, M, 
G, GG, EXG e EXGG. 

15 Camisa masculina gola polo, manga 
curta, nas seguintes especificações 
mínimas: Tamanho adulto; Na cor branca; 
Confeccionada em malha Piquet 50% 
algodão e 50% poliéster; Gramatura de 
195g/m²; Gola própria para malha piquet 
na cor branca, confeccionada na mesma 
composição da camisa; Gola com 03 
botões para fechamento, botões leitosos 
da mesma cor e tom da camiseta; Com 
bolso frontal na parte superior no lado 
esquerdo medindo 10 cm de altura x 08 
cm de largura, Bolso devera ser bordado 
o slogan dos setores da Secretaria de 
Saúde (a definir) colorido ,  logo medindo 
05 cm de altura x 05 cm de largura de 
forma centralizada e abaixo da logo nome 
do setor na cor preta. Na Manga direita, 
deverá ser bordado o Brasão da 
Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 
colorido, medindo 05 cm de altura x 3,5 
cm de largura e os dizeres  "Secretaria 
Municipal de Saúde" "Telêmaco Borba-
PR". As camisas deverão ser entregues 
limpas, íntegras, montadas corretamente, 
com suas costuras perfeitas e devem ser 
confeccionadas de tal modo que não 
apresentem pontos, dobras, franzidos, 
torções ou pontos falhados, rompidos ou 
soltos. A etiqueta de identificação de 
composição conforme INMETRO deverá 
ser em tecido branco e afixada em caráter 
permanente e indelével na parte interna 
traseira. Os caracteres tipográficos dos 
indicadores, na cor preta, deverão ser 
uniformes, devendo informar a razão 
social ou marca registrada do fabricante, 
CNPJ, origem do produto - onde foi 
fabricado, composição, tamanho, 
cuidados para a conservação do produto, 
através de simbologia. Tamanhos P, M, 
G, GG, EXG e EXGG. 

FÊNIX TÊXTIL 100,00 UN R$51,70 

16 Camisa masculina gola polo, manga 
longa, nas seguintes especificações 
mínimas: Tamanho adulto; Na cor branca; 
Confeccionada em malha Piquet 50% 
algodão e 50% poliéster; Gramatura de 
195g/m²; Gola na própria para malha 
piquet na cor branca, confeccionada na 
mesma composição da camisa; Gola com 
03 botões para fechamento, botões 
leitosos da mesma cor e tom da camiseta; 
Com bolso frontal na parte superior no 
lado esquerdo medindo 10 cm de altura x 
08 cm de largura, Bolso devera ser 
bordado o slogan dos setores da 
Secretaria de Saúde (a definir) colorido ,  
logo medindo 05 cm de altura x 05 cm de 
largura de forma centralizada e abaixo da 
logo nome do setor na cor preta. Na 
Manga direita, deverá ser bordado o 
Brasão da Prefeitura Municipal de 
Telêmaco Borba colorido, medindo 05 cm 
de altura x 3,5 cm de largura e os dizeres  
"Secretaria Municipal de Saúde" 
"Telêmaco Borba-PR". As camisas 
deverão ser entregues limpas, íntegras, 

FÊNIX TÊXTIL 100,00 UN R$57,90 
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montadas corretamente, com suas 
costuras perfeitas e devem ser 
confeccionadas de tal modo que não 
apresentem pontos, dobras, franzidos, 
torções ou pontos falhados, rompidos ou 
soltos. A etiqueta de identificação de 
composição conforme INMETRO deverá 
ser em tecido branco e afixada em caráter 
permanente e indelével na parte interna 
traseira. Os caracteres tipográficos dos 
indicadores, na cor preta, deverão ser 
uniformes, devendo informar a razão 
social ou marca registrada do fabricante, 
CNPJ, origem do produto - onde foi 
fabricado, composição, tamanho, 
cuidados para a conservação do produto, 
através de simbologia. Tamanhos P, M, 
G, GG, EXG e EXGG. 

17 Camiseta em poliviscose feminina na cor  
branca, modelo baby look Nas seguintes 
especificações mínimas: Tamanho adulto, 
Corpo e mangas da camiseta 
confeccionada em malha 67% poliéster e 
33% viscose;Fio 30/1;Gramatura de 
165/m²;Gola em decote "V" com ribana 
67% poliéster e 33% viscose na cor azul; 
Gola pregada em máquina galoneira a 2 
agulhas com cobertura;Manga curta: com 
ribana na cor azul; Camiseta 
confeccionada em linha 100% poliéster; 
Sem bolsos; No lado superior esquerdo, 
na vertical,  impresso em serigrafia as 
letras A C S, na cor azul,  medindo 6 cm 
cada letra. Na manga esquerda, impresso 
em serigrafia colorida  o brasão da 
Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, 
com largura de 5 cm, altura de 6 cm e 
logo abaixo os dizeres Prefeitura 
Municipal de Telêmaco Borba, 
centralizado. Na parte de trás da camiseta 
na altura dos ombros, centralizado, 
deverá ser serigrafado os dizeres 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, no 
singular , na cor azul, ocupando toda 
extensão das costas, Tamanhos: PP, P, 
M, G, GG. Conforme Termo de 
Referência. 

FÊNIX TÊXTIL 260,00 UN R$20,70 

18 Camiseta em poliviscose na cor  branca, 
manga curta Nas seguintes 
especificações mínimas: Tamanho 
adulto;Corpo e mangas da camiseta 
confeccionada em malha 67% poliéster e 
33% viscose;Fio 30/1;Gramatura de 
165/m²;Gola em decote "V" com ribana 
67% poliéster e 33% viscose na cor azul; 
Gola pregada em máquina galoneira a 2 
agulhas com cobertura;Manga curta: com 
ribana na cor azul; As bainhas da barra 
da camiseta devem ter 2 cm de largura 
costuradas na máquina galoneira 2 
agulhas;Camiseta confeccionada em linha 
100% poliéster; Sem bolsos; No lado 
superior esquerdo, na vertical,  impresso 
em serigrafia as letras A C S, na cor azul,  
medindo 6 cm cada letra. Na manga 
esquerda, impresso em serigrafia colorida  
o brasão da Prefeitura Municipal de 
Telêmaco Borba, com largura de 5 cm, 
altura de 6 cm e logo abaixo os dizeres 
Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, 

FÊNIX TÊXTIL 400,00 UN R$21,60 
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centralizado. Na parte de trás da camiseta 
na altura dos ombros, centralizado, 
deverá ser serigrafado os dizeres 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, no 
singular , na cor azul, ocupando toda 
extensão das costas, Tamanhos: PP, P, 
M, G, GG, EXG. Com aplicação de faixa 
refletiva prata de 25 mm na circunferência  
das mangas. 
Conforme Termo de Referência. 

19 Camiseta em poliviscose na cor  branca, 
manga curta Nas seguintes 
especificações mínimas:Corpo e mangas 
da camiseta confeccionada em malha 
67% poliéster e 33% viscose;Fio 
30/1;Gramatura de 165/m²;Gola em 
decote ''V'' com ribana 67% poliéster e 
33% viscose na cor preta;Gola pregada 
em máquina galoneira a 2 agulhas com 
cobertura;Manga curta: com ribana na cor 
preta;As bainhas da barra da camiseta 
devem ter 2 cm de largura costuradas na 
máquina galoneira 2 agulhas;Camiseta 
confeccionada em linhas 100% 
poliéster;Sem bolsos;No lado superior 
esquerdo impresso em serigrafia as letras 
''A C E '' na vertical uma letra abaixo da 
outra na cor preta, medindo 03 cm cada 
letra. Na manga direita, impresso em 
serigrafia colorida  o brasão da Prefeitura 
Municipal de Telêmaco Borba, com 
largura de 5 cm, altura de 6 cm e logo 
abaixo os dizeres ''Prefeitura Municipal de 
Telêmaco Borba '', centralizado.Na parte 
de trás da camiseta na altura dos ombros, 
centralizado, deverá ser serigrafado os 
dizeres ''AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS'', no singular , ocupando toda 
extensão das costas e, abaixo  os dizeres 
''Secretaria Municipal de Saúde'', na cor 
preta;Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG. 

FÊNIX TÊXTIL 100,00 UN R$21,60 

20 Camiseta em poliviscose na cor  branca, 
manga longa, nas seguintes 
especificações mínimas: Corpo e mangas 
da camiseta confeccionada em malha 
67% poliéster e 33% viscose;F io 30/1; 
Gramatura de 165/m²; Gola em decote "V" 
com ribana 67% poliéster e 33% viscose 
na cor preta; Gola pregada em máquina 
galoneira a 2 agulhas com cobertura; 
Mangas longas: punhos com ribana na 
cor preta; As bainhas da barra da 
camiseta devem ter 2 cm de largura 
costuradas na máquina galoneira 2 
agulhas; Camiseta confeccionada em 
linhas 100% poliéster; Sem bolsos; No 
lado superior esquerdo impresso em 
serigrafia as letras "A C E " na vertical 
uma letra abaixo da outra na cor preta, 
medindo 03 cm cada letra. Na manga 
direita, impresso em serigrafia colorida  o 
brasão da Prefeitura Municipal de 
Telêmaco Borba, com largura de 5 cm, 
altura de 6 cm e logo abaixo os dizeres 
"Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 
", centralizado. Na parte de trás da 
camiseta na altura dos ombros, 
centralizado, deverá ser serigrafado os 
dizeres "AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS", no singular, ocupando toda 

FÊNIX TÊXTIL 100,00 UN R$23,60 
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extensão das costas e, abaixo os dizeres 
"Secretaria Municipal de Saúde", na cor 
preta; Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG. 
Conforme Termo de Referência. 

21 Camiseta em poliviscose na cor  branca, 
manga longa Nas seguintes 
especificações  
mínimas: Tamanho adulto, Corpo e 
mangas da camiseta confeccionada em 
malha 67% poliéster e 33% viscose;Fio 
30/1;Gramatura de 165/m²;Gola em 
decote "V" com ribana 67% poliéster e 
33% viscose na cor azul; Gola pregada 
em máquina galoneira a 2 agulhas com 
cobertura;Manga longa: com ribana na 
cor azul; Camiseta confeccionada em 
linha 100% poliéster; Sem bolsos; No lado 
superior esquerdo impresso em serigrafia 
as letras A C S, na cor azul,  medindo 8 
cm cada letra. Na manga esquerda, 
impresso em serigrafia colorida  o brasão 
da Prefeitura Municipal de Telêmaco 
Borba, com largura de 5 cm, altura de 6 
cm e logo abaixo os dizeres Prefeitura 
Municipal de Telêmaco Borba, 
centralizado. Na parte de trás da camiseta 
na altura dos ombros, centralizado, 
deverá ser serigrafado os dizeres 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, no 
singular , na cor azul, ocupando toda 
extensão das costas, Tamanhos: PP, P, 
M, G, GG, EXG. Com aplicação de faixa 
refletiva prata de 25 mm na circunferência  
das mangas. 
Conforme Termo de Referência. 

FÊNIX TÊXTIL 300,00 UN R$23,60 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 70.902,00 
 
 

EMPRESA: TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP 
 
 

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

7 Calçado de segurança feminino, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Modelo tênis esportivo; 
Na cor preta; 
Com fechamento de amarrar; 
Com cabedal confeccionado em nylon 
com hidrorepelente, tecido composto por 
três camadas, formando câmeras de ar 
tridimensional, permeável e que garante 
evaporação da umidade; 
Forração em nylon dupla frontura, tecido 
composto por três camadas formando 
câmeras de ar tridimensionais e 
permeáveis que garante a rápida 
evaporação da umidade. Contraforte de 
1.5 mm, a parte mais estruturada do 
calcanhar, escondida entre o avesso e o 
cabedal, material termoplástico 
conformado. 
Palmilha em E.V.A  costurada pelo 
sistema Strobel. Sobre palmilha em E.V.A 
soft com espessura de 04 mm; 
Solado bidensidade, é construído de duas 
camadas de poliuretano (PU) expandido 
bidensidade, injetado diretamente no 
cabedal. Sendo a primeira camada 
(entressola) mais macia e leva, e a 
segunda camada e mais resistente a 

BRACOL 100,00 PAR R$140,00 
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objetos cortantes, perfurantes e a 
abrasão. Com propriedades 
antiderrapantes.  
Calçado com Certificado de Aprovação; 
O calçado devera atender a todas as 
normas de segurança da ABNT. 
Numeração: 33 ao 41. 

8 Calçado de segurança feminino, modelo 
tênis,  com as seguintes especificações 
mínimas: 
De amarrar; 
Na cor branca; 
Resistente a agua; 
Transpirável; 
Resistente a produtos químicos; 
Não propaga chamas; 
Fechamento em cadarço; 
Confeccionado em couro de vaqueta com 
curtimento atravessado; 
Com cabedal em couro lixado relax; 
Colarinho e lingueta soft acolchoados; 
Palmilha de montagem em poliéster 
resinado; 
Biqueira de polipropileno; 
Solado isolante em PU bi densidade com 
sistema de absorção de impacto, injetado 
diretamente no cabedal; 
Calçado com C.A. 
Deverá atender as normas de segurança 
ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347. 
Com numeração: 33 ao 42. 

BRACOL 200,00 UN R$140,00 

9 Calçado de segurança feminino, modelo 
tênis,  com as seguintes especificações 
mínimas: 
De amarrar; 
Na cor preta; 
Resistente a agua; 
Transpirável; 
Resistente a produtos químicos; 
Não propaga chamas; 
Fechamento em cadarço; 
Confeccionado em couro de vaqueta com 
curtimento atravessado; 
Com cabedal em couro lixado relax; 
Colarinho e lingueta soft acolchoados; 
Palmilha de montagem em poliéster 
resinado; 
Biqueira de polipropileno; 
Solado isolante em PU bi densidade com 
sistema de absorção de impacto, injetado 
diretamente no cabedal; 
Calçado com C.A. 
Deverá atender as normas de segurança 
ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347. 
Com numeração: 33 ao 42. 

BRACOL 300,00 PAR R$125,00 

10 Calçado de segurança Masculino, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Modelo tênis esportivo; 
Na cor preta; 
Com fechamento de amarrar; 
Com cabedal confeccionado em nylon 
com hidrorepelente, tecido composto por 
três camadas, formando câmeras de ar 
tridimensional, permeável e que garante 
evaporação da umidade; 
Forração em nylon dupla frontura, tecido 
composto por três camadas formando 
câmeras de ar tridimensionais e 
permeáveis que garante a rápida 
evaporação da umidade. Contraforte de 

BRACOL 50,00 PAR R$140,00 
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1.5 mm, a parte mais estruturada do 
calcanhar, escondida entre o avesso e o 
cabedal, material termoplástico 
conformado. 
Palmilha em E.V.A  costurada pelo 
sistema Strobel. Sobre palmilha em E.V.A 
soft com espessura de 04 mm; 
Solado bidensidade, é construído de duas 
camadas de poliuretano (PU) expandido 
bidensidade, injetado diretamente no 
cabedal. Sendo a primeira camada 
(entressola) mais macia e leva, e a 
segunda camada e mais resistente a 
objetos cortantes, perfurantes e a 
abrasão. Com propriedades 
antiderrapantes.  
Calçado com Certificado de Aprovação; 
O calçado devera atender a todas as 
normas de segurança da ABNT. 
Numeração: 37 ao 46. 

11 Calçado de segurança masculino com as 
seguintes especificações mínimas: 
Na cor branca; 
Fechamento em cadarço; 
Cabedal confeccionado em couro relax 
17/19 linhas; 
Forração da gáspea com material de não 
tecido dublado com melhor absorção e 
dessorção de suor; 
Palmilha de montagem em E.V.A 
costurada com sistema strobel; 
Biqueira de composite; 
Solado isolante em PU bi densidade com 
sistema de absorção de impacto, injetado 
diretamente no cabedal, com ranhuras de 
aderência; 
Colarinho acolchoado; 
Calçado com C.A. 
Deverá atender as normas de segurança 
ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347 
Com numeração: 37 ao 44. 

BRACOL 100,00 PAR R$100,00 

12 Calçado de segurança masculino com as 
seguintes especificações mínimas: 
Na cor preto; 
Fechamento em cadarço; 
Cabedal confeccionado em couro relax 
17/19 linhas; 
Forração da gáspea com material de não 
tecido dublado com melhor absorção e 
dessorção de suor; 
Palmilha de montagem em E.V.A 
costurada com sistema strobel; 
Biqueira de composite; 
Solado isolante em PU bi densidade com 
sistema de absorção de impacto, injetado 
diretamente no cabedal, com ranhuras de 
aderência; 
Colarinho acolchoado; 
Calçado com C.A. 
Deverá atender as normas de segurança 
ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347 
Com numeração: 37 ao 44. 

BRACOL 100,00 PAR R$100,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 106.500,00 
 
 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 276.754,50 
 
  

 

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior.  
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Telêmaco Borba, 11 de dezembro de 2017  
 
 
 

  
MATILDE MARIA BITTENCOURT  

Pregoeiro   
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O(A) Pregoeiro(a)   MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 58963  
b)        Pregão Presencial nº 164/2017  
c)        Data da adjudicação:  
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de material hidráulico.  
 
 
EMPRESA: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME 
 
 

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

1 Adaptador de PVC  com as seguintes 
especificações mínimas:curto,bitola 25 
mm x 3/4" na cor marrom, com bolsa e 
rosca. 

PLASTILIT 800,00 UN R$0,30 

2 Adaptador de PVC  com as seguintes 
especificações mínimas:curto,bitola 50 
mm x 1 1/2" na cor marrom,com bolsa e 
rosca 

PLASTILIT 590,00 UN R$2,00 

3 Adaptador soldável  Com as seguintes 
especificações mínimas:curto com bolsa e 
rosca para registro,Confeccionado em 
PVC,Na cor marrom,Bitola medindo 20 x 
1/2. 

PLASTILIT 690,00 UN R$0,22 

4 Adesivo plástico  Com as seguintes 
especificações mínimas:para tubos e 
conexões de PVC,a base de mistura de 
solventes formaldeídos, cetonas e resinas 
de PVC,inflamável,estado físico 
liquido,forma fluida,odor 
característico,ponto de ebulição não 
inferior a 42 graus Celsius,solúvel em 
acetona.Embalagem com 175 gramas de 
peso liquido.Embalagem com pincel 
aplicador. 

PLASTILIT 280,00 UN R$5,90 

5 Assento sanitário  Com as seguintes 
especificações mínimas:confeccionado 
em polipropileno,com sobre tampa em 
polipropileno,  tamanho adulto, formato 
oval universal, na cor branca, com 
parafusos e porcas em polipropileno. 

PLASTILIT 440,00 UN R$11,00 

7 Bucha de redução longa com as 
seguintes especificações mínimas: de pvc 
rígido, com diâmetros principais de 50 
mm x 40 mm, na cor branca, para ser 
usada em esgoto predial. 

PLASTILIT 520,00 UN R$0,83 

8 Caixa de descarga com as seguintes 
especificações mínimas: confeccionada 
em pvc rígido, no formato retangular, cor 
branca, com capacidade de 9 litros, 
devendo a caixa vir acompanhada de 
engate e pecas de fixação. 

PLASTILIT 400,00 UN R$16,30 

9 Chuveiro elétrico, tipo ducha, nas 
seguintes especificações mínimas:  
Tensão 110 volts; 
Chuveiro com encaixe/rosqueado; 
Bitola de ½"; 
Potencia 4.500W;  
Seletor de temperatura: frio, morno e 
quente; 

SINTEX 200,00 UN R$30,50 
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Corpo confeccionado em termoplástico de 
engenharia; 
Com isolamento térmico e elétrico; 
Grau de proteção IP 24; 
Possuir fio de aterramento; 
Deverá acompanhar: redutor de pressão 
de água, mangueira com chuveirinho e 
ducha manual com suporte. 

12 Conexão de PVC  com as seguintes 
especificações mínimas:modelo joelho 90 
graus, bitola 32 mm,tipo soldável, com 2 
extremidades lisas, confeccionado em 
cloreto de polivinila, temperatura máxima 
de trabalho  20 graus Celsius, pressão de 
serviço a 20 graus Celsius  7,5 Kgf/cm2, 
comprimento a partir uma extremidade 
até o centro da outra extremidade de 39 
mm. 

PLASTILIT 500,00 UN R$0,85 

14 Conexão simples  com as seguintes 
especificações mínimas: tipo joelho 90 
graus,para esgoto, bitola 100 
mm,confeccionada em PVC rígido, na cor 
branca, sem rosca, com 1 extremidade 
lisa e 1 extremidade com rebaixo para 
instalação de anel de borracha, devera vir 
incluso em cada junção 1 anel de 
borracha com espessura de 6 mm, sendo 
este da mesma marca comercial da 
junção, comprimento da extremidade lisa 
até o centro do diâmetro da extremidade 
com rebaixo para anel de borracha de 
110  mm, comprimento da extremidade 
com rebaixo para anel de borracha ate o 
centro do diâmetro da extremidade lisa de 
108  mm, classe de rigidez de 1500 Pa, 
temperatura máxima de trabalho 45 graus 
Celsius em regime não continuo, 
superfície interna lisa. 

PLASTILIT 520,00 UN R$1,95 

15 Conexão simples  com as seguintes 
especificações mínimas: tipo "T" de PVC 
soldável, com bolsa nas 3 extremidades, 
bolsa de 25 mm, comprimento total do te 
de 60 mm,confeccionado em cloreto de 
polivinila, temperatura máxima de 
trabalho 20º Celsius, pressão de serviço a 
20º Celsius 7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 470,00 UN R$0,31 

17 Conexão simples  com as seguintes 
especificações mínimas:tipo cap em PVC 
soldável, diâmetro interno 32 mm, 
confeccionado em cloreto de polivinila, 
temperatura máxima de trabalho 20º 
Celsius, pressão de serviço a 20º Celsius 
7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 500,00 UN R$0,70 

18 Conexão simples  com as seguintes 
especificações mínimas:tipo cap roscável, 
cor branca,tipo da rosca BSP,rosca 
interna diâmetro 3/4,confeccionado em 
cloreto de polivinila, temperatura máxima 
de trabalho 20º Celsius, pressão de 
serviço a 20º Celsius 7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 500,00 UN R$0,65 

20 Conexão simples  com as seguintes 
especificações mínimas:tipo luva para 
esgoto, bitola 40 mm, confeccionada em 
PVC rígido, na cor branca, sem rosca, 
com 2 extremidades lisas, classe de 
rigidez 11000 Pa, temperatura máxima de 
trabalho 45 graus Celsius em regime não 
continuo, comprimento da luva 38 
mm,superfície interna lisa. 

PLASTILIT 520,00 UN R$0,48 
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21 Conexão simples  com as seguintes 
especificações mínimas:tipo plug 
roscável, cor branca,tipo da rosca 
BSP,rosca externa diâmetro 
3/4,comprimento do plug 28 
mm,confeccionado em cloreto de 
polivinila, temperatura máxima de 
trabalho 20º Celsius, pressão de serviço a 
20º Celsius 7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 460,00 UN R$0,30 

23 Conexão simples com as seguintes 
especificações mínimas: tipo joelho 90 
graus em PVC soldável,rosca de 
latão,bolsa lisa de 25 mm em uma 
extremidade,bolsa com rosca de 3/4" na 
outra extremidade,confeccionado em 
cloreto de polivinila, temperatura máxima 
de trabalho  20º Celsius, pressão de 
serviço a 20º Celsius 7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 600,00 UN R$2,27 

24 Conexão simples com as seguintes 
especificações mínimas: tipo joelho 90 
graus, para esgoto, bitola 40 
mm,confeccionada em PVC rígido,na cor 
branca, sem rosca, com 1 extremidade 
lisa e 1 extremidade com rebaixo para 
instalação de anel de borracha, devera vir 
incluso em cada junção 1 anel de 
borracha com espessura de 3,5 mm, 
sendo este da mesma marca comercial 
da junção, comprimento  da extremidade 
lisa até o centro do diâmetro da 
extremidade com rebaixo para anel de 
borracha de 38  mm, comprimento da 
extremidade com rebaixo para anel de 
borracha ate o centro do diâmetro da 
extremidade lisa de 46  mm, classe de 
rigidez de 11000 Pa, temperatura máxima 
de trabalho 45 graus Celsius em regime 
não continuo, superfície interna lisa. 

PLASTILIT 640,00 UN R$1,00 

25 Conexão simples com as seguintes 
especificações mínimas: tipo "T",para 
esgoto, bitola 40 mm,confeccionada em 
PVC rígido, na cor branca, sem rosca, 
com 3 extremidades lisas, classe de 
rigidez de 11000 Pa, temperatura máxima 
de trabalho 45 graus Celsius em regime 
não continuo, superfície interna lisa. 

PLASTILIT 600,00 UN R$1,05 

27 Conexão simples com as seguintes 
especificações mínimas:tipo bucha de 
redução em PVC soldável, diâmetro 
externo 32 mm,diâmetro interno 25 mm, 
comprimento total da bucha de 20 
mm,confeccionado em cloreto de 
polivinila, temperatura máxima de 
trabalho 20º Celsius, pressão de serviço a 
20º Celsius 7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 520,00 UN R$0,38 

29 Conexão simples com as seguintes 
especificações mínimas:tipo cap em PVC 
soldável, diâmetro interno 20 mm, 
confeccionado em cloreto de polivinila, 
temperatura máxima de trabalho 20º 
Celsius, pressão de serviço a 20º Celsius 
7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 500,00 UN R$0,29 

31 Conexão simples com as seguintes 
especificações mínimas:tipo luva em PVC 
soldável, diâmetro interno 40 mm, com 
bolsa nas 2 extremidades, comprimento 
da luva 55 mm,confeccionado em cloreto 
de polivinila, temperatura máxima de 
trabalho 20º Celsius, pressão de serviço a 
20º Celsius 7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 600,00 UN R$1,28 
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33 Engate flexível, com as seguintes 
especificações mínimas:fabricado em 
PVC flexível com porcas e niple em PVC 
rígido, pressão máxima de serviço 4 
kgf/cm2 a temperatura de 20 graus 
Celsius, com anel vedante para 
adequação tanto na entrada como na 
saída, engate composto por tubo de 
ligação, anel de vedação, porca e 
niple,bitola ½",comprimento 30 cm, cor 
branca.Deverá vir gravado no corpo do 
engate, a marca comercial do engate, a 
bitola e o comprimento. 

PLASTILIT 600,00 UN R$1,68 

35 Espude  com as seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em 
elastômero;flexível;bitola 40 mm;Com 
corrugações externas que permitem 
ajustes em todos os vasos sanitários; 
Com corrugações internas que permitem 
uso com tubos de 38 mm e 40 mm;Cor 
branca. 

PLASTILIT 700,00 UN R$1,58 

38 Grelha para ralo com as seguintes 
especificações 
minimas:sifonado;redondo;de 100 
mm;fabricada em PVC rígido;cor 
branca;temperatura máxima de trabalho 
em regime contínuo 45graus 
Celsius;diâmetro da grelha de  96 
mm;altura da grelha 4 mm;com porta 
grelha;cor branca, fabricada em PVC 
rígido,temperatura máxima de trabalho 
em regime continuo 45 graus Celsius. 

PLASTILIT 320,00 UN R$1,75 

40 Joelho 45º com as seguintes 
especificações mínimas:confeccionado 
em pvc rígido, bitola de 50 mm,soldável, 
na cor marrom,  para ser utilizada em 
instalação predial de água fria. 

PLASTILIT 300,00 UN R$2,00 

44 Luva com rosca com as seguintes 
especificações mínimas: confeccionado 
em pvc rígido, bitola 25 mm x 3/4"luva 
soldável,na cor marrom,para ser utilizada 
em instalações prediais de água fria. 

PLASTILIT 600,00 UN R$0,58 

45 Luva com rosca com as seguintes 
especificações mínimas:confeccionado 
em pvc rígido, bitola 20 mm x 1/2",luva 
soldável,na cor marrom, para ser utilizada 
em instalações prediais de água fria. 

PLASTILIT 520,00 UN R$0,47 

46 Luva de pvc com as seguintes 
especificações mínimas: bitola 25 mm,tipo 
rígido, soldável, na cor marron, para ser 
utilizada em instalações hidráulicas de 
água fria. 

PLASTILIT 660,00 UN R$0,28 

48 Redução excêntrica com as seguintes 
especificações mínimas:confeccionado 
em pvc rígido,bitola 100 x 50 mm,para 
esgoto predial, na cor branca. 

PLASTILIT 260,00 UN R$3,35 

50 Registro esfera com as seguintes 
especificações mínimas:em pvc,bitola 50 
mm,soldável. 

PLASTILIT 200,00 UN R$7,95 

52 Torneira de metal com as seguintes 
especificações mínimas: bitola 3/4"com 
acabamento cromado, volante no modelo 
universal tipo cruz, bica do tipo fixa,com 
18 cm de comprimento,  fixação na 
parede, com encaixe rosqueado. 

PEVILON 450,00 UN R$20,70 

54 Torneira metálica  com as seguintes 
especificações mínimas:para lavatório 
1/2,com acabamento cromado, volante no 
modelo universal, bica do tipo fixa, fixação 

PEVILON 650,00 UN R$21,00 



Telêmaco Borba, 11 de dezembro de 201730
Edição 1109

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

no tampo, com encaixe 1/2 polegada,  
utilizada em lavatório. 

55 Torneira para jardim com as seguintes 
especificações mínimas:Bitola de 
1/2",Confeccionada em 
metal,Acabamento cromado,Fecho 
borboleta. 

PEVILON 500,00 UN R$16,50 

57 Torneira para uso em parede, bica móvel, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Cromada; 
Bica alta; 
Acionamento ¼ de volta; 
Bitola com ½ polegada; 
Com arejador. 

PEVILON 600,00 UN R$33,90 

60 Tubo  com as seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em PVC,com 
junta soldável,pressão de serviço 7,5 
kgf/cm² (750 kpa) a temperatura de 
20°C,bitola com 25 mm,tubo com 06 
metros de comprimento,cor marrom. 

PLASTILIT 220,00 UN R$14,80 

64 Tubo de pvc rígido  com as seguintes 
especificações mínimas:para 
esgoto,bitola 50 mmcom juntas soldáveis, 
na cor branca, para ser usado em 
instalações prediais de esgoto, barra com 
6 metros de comprimento. 

PLASTILIT 240,00 UN R$31,55 

66 Tubo de pvc rígido com as seguintes 
especificações mínimas:para 
esgoto,bitola 40 mm,com juntas 
soldáveis, na cor branca, para ser usado 
em instalações prediais de esgoto, barra 
com 6 metros de comprimento. 

PLASTILIT 300,00 UN R$16,75 

68 Válvula para pia, com as seguintes 
especificações mínimas:confeccionada 
em material plástico,com unho, ladrão e 
tampa,comprimento de 75 mm,bitola da 
válvula 7/8". 

PLASTILIT 520,00 UN R$7,05 

70 Vedante com as seguintes especificações 
mínimas:para torneira de pressão,bitola 
1/2",corpo confeccionado em latão, 
vedante (guarnição) de couro. 

WORKER 800,00 UN R$0,33 

71 Vedante com as seguintes especificações 
mínimas:para torneira de 
pressão,diametro nominal 3/4",corpo 
confeccionado em latão,vedante 
(guarnição) de couro. 

WORKER 600,00 UN R$0,33 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 105.553,50 
 
 

EMPRESA: PEDROSO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP 
 
 

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

6 Bengala pvc Com as seguintes 
especificações mínimas: bitola 38 mm, 
com cotovelo, na cor azul. 

ALUMASA 250,00 UN R$5,70 

11 Conexão de PVC  com as seguintes 
especificações mínimas: modelo joelho 90 
graus, bitola 20 mm,tipo soldável, com 2 
extremidades lisas,confeccionado em 
cloreto de polivinila, temperatura máxima 
de trabalho 20 graus Celsius,pressão de 
serviço a 20 graus Celsius 7,5 Kgf/cm2, 
comprimento a partir uma extremidade 
até o centro da outra extremidade de 27 
mm. 

PLASTILIT 800,00 UN R$0,19 

13 Conexão simples  com as seguintes 
especifcações mínimas:tipo luva para 
esgoto, bitola 50 mm, confeccionada em 
PVC rígido, na cor branca, sem rosca, 

PLASTILIT 460,00 UN R$1,30 
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com 1 extremidade lisa e 1 extremidade 
com rebaixo para anel de borracha,a luva 
deverá vir com 1 anel de borracha,tanto 
luva como anel de borracha devem ser da 
mesma marca,classe de rigidez  9000 Pa, 
temperatura máxima de trabalho 45 graus 
Celsius em regime não continuo, 
comprimento da luva 60 mm,superfície 
interna lisa. 

16 Conexão simples  com as seguintes 
especificações mínimas: tipo "T" de PVC 
soldável, com bolsa nas 3 extremidades, 
bolsa de 32 mm, comprimento total do te 
de 75 mm,confeccionado em cloreto de 
polivinila, temperatura máxima de 
trabalho de 20º Celsius, pressão de 
serviço a 20º Celsius de 7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 500,00 UN R$1,64 

19 Conexão simples  com as seguintes 
especificações mínimas:tipo joelho 90 
graus em PVC soldável,rosca de 
latão,bolsa lisa de 20 mm em uma 
extremidade,bolsa com rosca de 1/2" na 
outra extremidade,confeccionado em 
cloreto de polivinila, temperatura máxima 
de trabalho  20º Celsius, pressão de 
serviço a 20º Celsius 7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 520,00 UN R$1,83 

22 Conexão simples com as seguintes 
especificações mínimas: tipo joelho 90 
graus em PVC soldável, rosca de 
latão,bolsa lisa de 25 mm em uma 
extremidade,bolsa com rosca de 1/2" na 
outra extremidade,confeccionado em 
cloreto de polivinila, temperatura máxima 
de trabalho 20º Celsius, pressão de 
serviço a 20º Celsius 7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 600,00 UN R$1,89 

28 Conexão simples com as seguintes 
especificações mínimas:tipo bucha de 
redução roscável, cor branca,tipo da 
rosca BSP,rosca externa diâmetro 
3/4",rosca interna diâmetro 
½",comprimento total da bucha a 26 
mm,confeccionado em cloreto de 
polivinila, temperatura máxima de 
trabalho 20º Celsius, pressão de serviço a 
20º Celsius 7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 600,00 UN R$0,33 

30 Conexão simples com as seguintes 
especificações mínimas:tipo cap em PVC 
soldável, diâmetro interno 25 mm, 
confeccionado em cloreto de polivinila, 
temperatura máxima de trabalho 20º 
Celsius, pressão de serviço a 20º Celsius 
7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 600,00 UN R$0,43 

34 Engate flexível, com as seguintes 
especificações mínimas:fabricado em 
PVC flexível com porcas e niple em PVC 
rígido, pressão máxima de serviço 4 
kgf/cm2 a temperatura de 20 graus 
Celsius, com anel vedante para 
adequação tanto na entrada como na 
saída, engate composto por tubo de 
ligação, anel de vedação, porca e 
niple,bitola ½",comprimento 40 cm, cor 
branca.Deverá vir gravado no corpo do 
engate, a marca comercial do engate, a 
bitola e o comprimento. 

PLASTILIT 680,00 UN R$1,65 

39 Joelho 45º com as seguintes 
especificações mínimas:confeccionado 
em pvc rígido, bitola de 25 mmsoldável, 
na cor marrom,  para ser utilizada em 
instalação predial de água fria. 

PLASTILIT 370,00 UN R$0,70 
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42 Joelho 90º com as seguintes 
especificações mínimas:confeccionado 
em  pvc rígido,com bitola  50 
mm,soldável, na cor marrom,  para ser 
utilizada em instalação predial de água 
fria. 

PLASTILIT 500,00 UN R$2,19 

43 Lavatório com coluna com as seguintes 
especificações mínimas:confeccionado 
em louçacor branca,com parafusos e 
buchas para instalação, formato ovalado, 
com dimensões de 44 cm x 55 cm, com 1 
furo apontado, para instalação de 
torneira. 

SANTA CLARA 90,00 UN R$124,90 

47 Luva de pvc com as seguintes 
especificações mínimas: 
rígido,soldável,bitola 50 mm,na cor 
marrom, para ser utilizada em instalações 
hidráulicas de água fria. 

PLASTILIT 520,00 UN R$1,80 

53 Torneira de metal com as seguintes 
especificações mínimas:com acabamento 
cromada, bitola 1/2",volante no modelo 
universal tipo cruz, bica do tipo fixa com 
18 cm de comprimento, fixação na 
parede, com encaixe rosqueado. 

RAINHA 650,00 UN R$20,70 

56 Torneira para jardim com as seguintes 
especificações mínimas:Bitola de 
3/4",Confeccionada em 
metal,Acabamento cromado,Fecho 
borboleta. 

RAINHA 400,00 UN R$21,20 

58 Tubo  com as seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em PVC,com 
junta soldável,pressão de serviço 7,5 
kgf/cm² (750 kpa) a temperatura de 
20°C,bitola com 110 mm,tubo com 06 
metros de comprimento,cor marrom. 

PLASTILIT 60,00 UN R$237,00 

63 Tubo com as seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em PVC,com 
junta soldável,pressão de serviço 7,5 
kgf/cm² (750 kpa) a temperatura de 
20°C,bitola com 40 mm,tubo com 06 
metros de comprimento,cor marrom. 

PLASTILIT 100,00 UN R$34,80 

67 Válvula de descarga nas seguintes 
especificações maínimas: Com diâmetro 
de 1.1/2’ ’ ;Com canopla e botão de 
acionamento cromados;Acionamento 
suave e sem golpes de aríete;Com 
cartucho único de reposição;Com ciclo de 
operação automático e 
autolimpante;Permite instalação em alta e 
baixa pressão;Com registro integrado 
para regulagem de vazão e 
manutençãoProduto deverá obedecer 
NBR 12904. 

ASTRA 170,00 UN R$119,98 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 80.221,20 
 
 

EMPRESA: EMANUEL CONTIN RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP 
 
 

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

10 Chuveiro elétrico, tipo ducha, nas 
seguintes especificações mínimas:  
Tensão 220 volts; 
Chuveiro com encaixe/rosqueado; 
Bitola de ½"; 
Potencia 4.400W;  
Seletor de temperatura: frio, morno e 
quente; 
Corpo confeccionado em termoplástico de 
engenharia; 

SINTEX 200,00 UN R$32,00 
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Com isolamento térmico e elétrico; 
Grau de proteção IP 24; 
Possuir fio de aterramento; 
Deverá acompanhar: redutor de pressão 
de água, mangueira com chuveirinho e 
ducha manual com suporte. 

26 Conexão simples com as seguintes 
especificações mínimas:tipo bucha de 
redução em PVC soldável, diâmetro 
externo 25 mm,diâmetro interno 20 mm, 
comprimento total da bucha de 18 
mm,confeccionado em cloreto de 
polivinila, temperatura máxima de 
trabalho 20º Celsius, pressão de serviço a 
20º Celsius 7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 250,00 UN R$0,20 

32 Conexão simples com as seguintes 
especificações mínimas:tipo plug 
roscável, cor branca,tipo da rosca 
BSP,rosca externa diâmetro 
1/2,comprimento do plug 25 
mm,confeccionado em cloreto de 
polivinila, temperatura máxima de 
trabalho 20º Celsius, pressão de serviço a 
20º Celsius 7,5 KGF por cm². 

PLASTILIT 520,00 UN R$0,20 

36 Fita veda rosca com as seguintes 
especificações mínimas:composição: 
politetrafluoretileno (PTFE);cor 
branca;espessura 0,040 mm;resistência a 
tração 12 kgf/cm;Alongamento 
aproximado 40%;Densidade 0,22 
g/cm3;Largura da fita 18 mm;Rolo com 20 
metros.Na embalagem deverá vir gravado 
de forma permanente, a marca comercial 
da fita e suas medidas. 

PLASTILIT 620,00 RL R$1,90 

37 Grelha para ralo com as seguintes 
especificações 
mínimas:sifonado,redonda,de 150 
mm,fabricada em PVC rígido,cor 
branca,temperatura máxima de trabalho 
em regime contínuo 45graus 
Celsius,diâmetro da grelha de 151 
mm,altura da grelha 3,5 mm,com porta 
grelha,cor branca, fabricada em PVC 
rígido,temperatura máxima de trabalho 
em regime continuo 45 graus Celsius. 

PLASTILIT 300,00 UN R$3,50 

41 Joelho 45º com as seguintes 
especificações mínimas:confeccionado 
em pvc rigido,bitola 100 mm,para esgoto 
predial, na cor branca. 

PLASTILIT 300,00 UN R$2,30 

49 Registro esfera com as seguintes 
especificações mínimas:em pvc,bitola 25 
mm,soldável. 

UNIFORT / 
MODELO F 48 
ENTREGUE NA 
EMBALAGEM DO 
FABRICANTE 
SEM MONTAGEM 
E/OU INST 

320,00 UN R$2,90 

51 Sifão de polipropileno sanfonado com as 
seguintes especificações 
mínimas:acabamento em pvc, universal, 
para múltiplo uso, lavatório, pias e 
tanques, com bitola saída adaptável para 
50 mm e 40 mm, entrada adaptável para 
1",1.1/4" e 1.1/2". 

PLASTILIT 600,00 UN R$2,80 

59 Tubo  com as seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em PVC,com 
junta soldável,pressão de serviço 7,5 
kgf/cm² (750 kpa) a temperatura de 
20°C,bitola com 20 mm,tubo com 06 
metros de comprimento,cor marrom. 

PLASTILIT 120,00 UN R$11,50 
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61 Tubo  com as seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em pvc,para 
esgoto,bitola 75 mm,com juntas 
soldáveis, na cor branca, para ser usado 
em instalações prediais de esgoto, barra 
com 6 metros de comprimento. 

PLASTILIT 120,00 UN R$31,40 

62 Tubo com as seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em PVC,com 
junta soldável,pressão de serviço 7,5 
kgf/cm² (750 kpa) a temperatura de 
20°C,bitola com 32 mm,tubo com 06 
metros de comprimento,cor marrom. 

PLASTILIT 80,00 UN R$26,50 

65 Tubo de pvc rígido com as seguintes 
especificações mínimas:para 
esgoto,bitola 100 mm,com juntas 
soldáveis,na cor branca, para ser usado 
em instalações prediais de esgoto, barra 
com 6 metros de comprimento. 

PLASTILIT 640,00 UN R$34,00 

69 Vaso sanitário com as seguintes 
especificações mínimas:de 
louça,convencional econômica de 06 
litros, com saída de esgoto vertical, no 
formato ovalado, na cor branca, com 
assento em polipropileno branco, 
dimensões 380x375x475mm. 

FIORI 130,00 UN R$121,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 56.838,00 
 
 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 242.612,70 
 
  

 

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

Telêmaco Borba, 11 de dezembro de 2017  
 
 
 

  
MATILDE MARIA BITTENCOURT  

Pregoeiro   

 

 


