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

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 19/09/2019. 

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração
AGI0782  279150H000020393  19/07/2019  55412 
AKW7140  279150H000021002  22/07/2019  55412 
ALC8129  279150H000020856  30/07/2019  55411 
ALP4793  279150H000019739  31/07/2019  55411 
AMN6766  279150H000020865  19/07/2019  55412 
ANR7449  279150H000020989  25/07/2019  65300 
ANV1516  279150H000020861  31/07/2019  55417 
AOL7710  279150H000020864  18/07/2019  55412 
AOZ0041  279150H000021000  22/07/2019  55412 
APL4960  279150H000020855  30/07/2019  55411 
ARN3385  279150H000020392  18/07/2019  55412 
ARP6033  279150H000020857  30/07/2019  55412 
ASC3825  279150H000020320  24/07/2019  55412 
ATM6670  279150H000019740  12/07/2019  55412 
AVB9546  279150H000020322  31/07/2019  55414 
AWV4515  279150H000021001  22/07/2019  55412 
AWW9C88 279150H000019489  18/07/2019  55411 
AXB4279  279150H000019499  16/07/2019  55412 
AXO3H55  279150H000020862  31/07/2019  55412 
AZE5842  279150H000020860  30/07/2019  55412 
BBO5461  279150H000019746  30/07/2019  76331 
BCD9690  279150H000020323  31/07/2019  76331 
BLX7F84  279150H000019496  16/07/2019  55412 
BUO0489  279150H000020859  30/07/2019  55412 
CVM3D99  279150H000019497  16/07/2019  55412 
CYR1055  279150H000019500  16/07/2019  55412 
EUU8744  279150H000020863  31/07/2019  55412 

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO Nº: 40575/2019
INEXIGIBILIDADE Nº: 63/2019
OBJETO: EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
FORMA DE PAGAMENTO: 15 dias após entrega da NF
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
CREDOR: HOSPITAL MOURA LTDA
CNPJ Nº: 80.618.226/0002-70
VALOR GLOBAL: 300.000,000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA

1092 12.001.10.301.101.2070.3390.39 000 PRÓPRIA

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

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, 7 de agosto de 2019. 

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO Nº: 29037/2019
INEXIGIBILIDADE Nº: 64/2019
OBJETO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA 

INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PUC-PR 
FORMA DE PAGAMENTO: 15 dias após entrega da NF
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
CREDOR: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC
CNPJ Nº: 76.659.820/0001-51
VALOR GLOBAL: R$ 4.745,16
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA

434 10.04.0013.0392.1301.2112.3339040 000 PRÓPRIA

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

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, 7 de agosto de 2019. 

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

KAJ5822  279150H000019741  10/07/2019  55412 
OWP3041  279150H000019498  16/07/2019  55412

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 20/09/2019. 

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração
AAL3354  279150H000020394  02/08/2019  55413 
ADZ6264  279150H000020844  05/08/2019  54526 
AHG7912  279150H000020828  31/07/2019  76251 
AHW5975  279150H000020837  01/08/2019  55417 
AIQ8487  279150H000020838  02/08/2019  55411 
AJH7287  279150H000020846  05/08/2019  54526 
AJV3876  279150H000020829  31/07/2019  54600 
AKQ4293  279150H000020841  02/08/2019  55411 
AMU4613  279150H000020847  05/08/2019  60411 
ANT7A61  279150H000020866  02/08/2019  53980 
APA9617  279150H000020826  30/07/2019  55411 
APB7499  279150H000020867  05/08/2019  76251 
AQE2893  279150H000020825  16/07/2019  55412 
ARI4906  279150H000020396  05/08/2019  55411 
ATP1303  279150H000020325  05/08/2019  76252 
AWO0926  279150H000020843  05/08/2019  54526 
AWW5912  279150H000020827  31/07/2019  55411 
AYB3724  279150H000020395  02/08/2019  57380 
AZA5915  279150H000020842  02/08/2019  60501 
BBO5328  279150H000020833  31/07/2019  55412 
BDD3G59  279150H000020845  05/08/2019  54526 
BDT1998  279150H000020868  05/08/2019  55413 
BJA0656  279150H000020830  19/07/2019  55412 
HMV9185  279150H000020840  02/08/2019  54526 
IBL4998  279150H000020326  23/07/2019  55412 
JYE4620  279150H000020831  31/07/2019  65300 
MBJ3117  279150H000020324  01/08/2019  51930 
NWU2931  279150H000020832  31/07/2019  76252 
QPM5201  279150H000020834  01/08/2019  55414 
QQV8181  279150H000020835  01/08/2019  76331

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

notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência 
de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso 
contra a infração junto à TBTRAN até 23/09/2019, o qual será remetido à 
JARI para julgamento. 
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Documento 

de Habilitação
AQZ0J42  116100E008062500  23/05/2019  72340  03575257975

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

notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do 
cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso 
contra a infração junto à TBTRAN até 23/09/2019, o qual será remetido à 
JARI para julgamento. 
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração

AEN6149  116100E008483753  26/05/2019  65300  R$ 195,23 
AFC3665  116100E008081873  18/05/2019  65300  R$ 195,23 
AFT8011  116100E008483299  22/05/2019  60501  R$ 293,47 
AOZ3237  116100E008481637  21/05/2019  65300  R$ 195,23 
ARS5098  279150NIC0002266  02/08/2019  50020  R$ 195,23 
AVB5990  116100E008481633  21/05/2019  55680  R$ 195,23 
AWV4640  116100E008483315  23/05/2019  54522  R$ 195,23 
AXZ9058  116100E008483721  21/05/2019  56144  R$ 195,23 
AYL1396  116100E008081872  18/05/2019  65300  R$ 195,23 
BAA7868  279150NIC0002267  02/08/2019  50020  R$ 195,23 
BAN7H93  116100E008481638  21/05/2019  57380  R$ 293,47 
BBH9126  116100E008483719  21/05/2019  55500  R$ 130,16 
CIU9695  116100E008483102  24/05/2019  60501  R$ 293,47 
MCJ0358  116100E007642168  22/05/2019  60502  R$ 293,47 
QPC5092  116100E008568035  26/05/2019  54600  R$ 130,16 
QPP1417  116100E008568034  26/05/2019  54600  R$ 130,16

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

notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do 
cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso 
contra a infração junto à TBTRAN até 26/09/2019, o qual será remetido à 
JARI para julgamento. 
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração

AJK9583  279150H000020507  23/05/2019  55413  R$ 195,23 
AKX3113  279150H000020527  29/05/2019  55412  R$ 195,23 
AMT2450  279150H000020523  28/05/2019  55680  R$ 195,23 
ANM0561  279150H000019453  22/05/2019  55411  R$ 195,23 
ANM3082  279150H000019452  21/05/2019  55411  R$ 195,23 
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AOF5732  279150H000019456  28/05/2019  55411  R$ 195,23 
APF6917  279150H000020519  27/05/2019  55412  R$ 195,23 
ARW1611  279150H000019141  29/05/2019  55411  R$ 195,23 
ASV7820  279150H000020518  27/05/2019  55412  R$ 195,23 
AVD2535  279150H000019142  29/05/2019  55411  R$ 195,23 
BAG7970  279150H000020528  29/05/2019  54526  R$ 195,23 
BAT0J40  279150H000020529  29/05/2019  54600  R$ 130,16 
BCO6385  279150H000020525  29/05/2019  54526  R$ 195,23 
DJB1547  279150H000020517  27/05/2019  55411  R$ 195,23 
DWF5141  279150H000020520  28/05/2019  54522  R$ 195,23 
ELP9457  279150H000020522  28/05/2019  54600  R$ 130,16 
GVG7870  279150H000019454  28/05/2019  54521  R$ 195,23 
ISE3971  279150H000020524  28/05/2019  54100  R$ 130,16 
NZI9307  279150H000020526  29/05/2019  55412  R$ 195,23 
QHE2445  279150H000020521  28/05/2019  55411  R$ 195,23

D E C R E T O N.º 2 5 9 7 0, DE 07 DE AGOSTO DE 2019

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 TORNAR PÚBLICO, a relação dos candidatos no anexo, que faz 
parte integrante deste decreto, que não compareceram, desistiram ou não 
apresentaram documentação exigida ou não cumpriram com as exigências 
do edital para assumir a vaga à qual foram convocados, em concordância 
ao Edital de Convocação Nº 30/2019 do Concurso Público Municipal Nº 
01/2016.

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

PARANÁ, em 07 de agosto de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O Nº 2 5 9 7 2, DE 07 DE AGOSTO DE 2019

Julgar frustrado itens da licitação na modalidade de Pregão Presencial 
nº 55/2019 – PMTB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe 
o artigo 81, IX da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A

Art. 1.º JULGAR frustrado os itens 03 e 04 da licitação na modalidade de 
Pregão Presencial nº 55/2019 – PMTB, Processo Licitatório n° 9675/2019, 
que tem por objeto registro de preço para aquisição de material para 
iluminação pública.

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

PARANÁ, em 07 de agosto de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO COMPARECERAM, 
DESISTIRAM OU NÃO APRESENTARAM

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA OU NÃO CUMPRIRAM TODOS OS 
ITENS DO EDITAL PARA ASSUMIR O CARGO.

Edital de Convocação n.º 30/2019 - Concurso Público Municipal nº 
01/2016.

N.º 
ORDEM

CASSIF. NOME CARGO AREA DE ATUAÇÃO EDITAL 
Nº

CONC 
PUB Nº

MOTIVO

1 7° JULIA ACORDI 
BAUMEL

TECNICO MUNICIPAL 
NIVEL SUPERIOR I 

ENFERMAGEM 
INTERVENCIONISTA

30 01/2016 NÃO 
COMPARECEU

2 1° RENAN RAMON 
RAMOS 

MENDES

TECNICO MUNICIPAL 
NIVEL MÉDIO I 

INFORMÁTICA 30 01/2016 NÃO 
COMPARECEU

3 1° LUIS ANTONIO 
BUENO

AGENTE DE 
TRÂNSITO

30 jan/19 NÃO 
COMPARECEU

D E C R E T O Nº 2 5 9 7 1, DE 07 DE AGOSTO DE 2019

Julgar frustrado a licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 
71/2019 – PMTB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 41204/2019
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º: 65/2019
OBJETO: INSCRIÇÃO DE CURSO - DO PLANEJAMENTO DA 

LICITAÇÃO A GESTÃO CONTRATUAL
FORMA DE PAGAMENTO: 15 dias após entrega da NF
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) dias
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
CREDOR: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E 

EVENTOS LTDA
CNPJ N.º: 07.777.721/0001-51
VALOR GLOBAL: R$ 7.164,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA

933 14.001.15.121.1501.2117.3390.39 000 PRÓPRIA
970 14.005.18.122.1801.2132.3390.39 000 PRÓPRIA

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

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, 7 de agosto de 2019.

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 41453/2019
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º: 66/2019
OBJETO: INSCRIÇÃO DE CURSO - III CONGRESSO INTERNACIONAL 

DE ACOLHIMENTO FAMILIAR
FORMA DE PAGAMENTO: 15 dias após entrega da NF
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) dias
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
CREDOR: SANDRA SOBRAL EVENTOS - EIRELI
CNPJ N.º: 13.334.759/001-52
VALOR GLOBAL: R$ 1.050,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA

903 13.002.08.243.0803.6066.3390.39 000 PRÓPRIA

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

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, 7 de agosto de 2019.

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

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 05 e 06 de agosto de 2019. 

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.

PLACAS

05.08 AZC8414, AHO4791, BDA8D09, BAD8209, ASO1605 AQE1975, ARJ8828, 
AYO2514, IQU5294, AUY6303

06.08 AXT1580, ARU1382, BEU2626, BAN6I94, AQP3619, AVF9675, AKL6226, QQV4288, 
MHP5156, AXF6915 AAG9800, HPG2495

Telêmaco Borba, 07 de agosto de 2019.

PARANÁ, uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe 
o artigo 81, IX da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A

Art. 1.º JULGAR frustrado a licitação na modalidade de Pregão 
Presencial nº 71/2019 – PMTB, Processo Licitatório n° 28391/2019, que 
tem por objeto registro de preço para aquisição de picolés.

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

PARANÁ, em 07 de agosto de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 5 9 7 3, DE 07 DE AGOSTO DE 2019

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

R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR, os abaixo relacionados, para comporem o Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – Conselho do FUNDEB:

I - Representantes do Conselho Municipal de Educação:
  a) Titular: Kety Loriane Carvalho
      Suplente: Patricia Fernanda Machado Gonçalves
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II – Representantes do Conselho Tutelar:
a) Titular: Maria Aparecida de Souza
    Suplente: Adriana Martins Ferreira

III – Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:
a) Titular: Elaine Aparecida Bueno 
    Suplente: Regielly Elena da Silva

IV – Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:
a) Titular: Jussara Antonia Vaz
    Suplente: Zilda de Jesus Ribeiro
   Titular: Maria Tereza de Freitas
   Suplente: Noel Andrade da Luz

V – Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública:
a) Titular: Andrea de Souza
    Suplente: Marcos Aurélio Andrade
    Titular: Laura de Goes
    Suplente: Danielle Vieira Kuna

VI – Representantes do Poder Executivo Municipal:
a) Titular: André Luiz Romanowski do Nascimento
    Suplente: Isabela Prudilik Siqueira

VII – Representantes do Poder Executivo Municipal – Secretaria 
Municipal de Educação:

a) Titular: Sonia Rosane de Oliveira Rosa
    Suplente: Claudia Cristina de Oliveira Gomes

VIII – Representantes dos Professores da Educação Básica Pública:
 a) Titular: Janaína Fátima de Oliveira
     Suplente: Nilce Terezinha de Almeida

IX – Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das 
Escolas Básicas Públicas:

a) Titular: Gerusa Cristina Javorski
    Suplente: Alessandra Prestes Pedroso

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial as 
contidas no Decreto de 25719 de 02 de maio de 2019.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, em 07 de agosto de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 5 9 7 4, DE 07 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas, especialmente as 
contidas na Lei nº 1805 de 22 de dezembro de 2010,

R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR os representantes para comporem o CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

I - Representantes do Poder Público Municipal, de livre escolha do 
Executivo Municipal, e, escolhidos de comum acordo com a Secretaria 
Municipal de Educação:

a)Titular: Édina de Ftª Batista Leal Medalia
   Suplente: Sandra de Souza Ribeiro Barbosa

b)Titular: Ivone de Fátima Castanho de Souza
   Suplente: Edna Ferreira da Silva

II-Representantes da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino do 
município de Telêmaco Borba:

a) Titular: Giovana Teixeira Ribinski 
    Suplente: Rose Messias dos Santos

III-Representantes do Fórum Municipal de Educação:

a) Titular: Elisabete Cardoso da Silva
b) Suplente: Vanessa Karoline Cangussú Nocêra

IV- Representantes do Instituto Tecnológico Federal do Paraná-IFPR 
do município:

a)Titular: Karina Mello Bonilaure
b)Suplente: Katryn Aline Bordinhão dos Santos

V - Representantes das Instituições de Ensino Superior Privadas do 
município:

a)Titular: Viviane Matias da Silva
b)Suplente: Silvio Tupina Junior

VI-Representantes das Instituições de Ensino Particular da Educação 

Infantil do município:

a)Titular: Rufaihe Younes Barberini
b)Suplente: Inglety Patrícia Ferreira Campos

VII-Representantes da APP Sindicato:

a)Titular: Elma Giane Assueiro Carneiro 
b)Suplente: Kety Loriane Carvalho

VIII-Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – 
SINDSERV, que representem os profissionais da rede municipal de ensino:

a)Titular: Claudia Cristina de Oliveira Gomes
b)Suplente: Silvana Aparecida Queji Rosa

IX- Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA

a) Titular: Maria Irenice de Lara
b) Suplente: Crislaine Aparecida Borges

X-Representantes de Diretores das Escolas e Centros Municipais de 
Educação Infatil:

a)Titular: Patrícia Dias
b)Suplente: Sandra Mara dos Santos

XI-Representantes de Pais de Alunos matriculados na rede municipal 
de ensino, não vinculado ao quadro do magistério público municipal: 

 
a)Titular: Patricia Fernandes Machado Gonçalves
b)Suplente: Elaine Catarina de Souza carneiro

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, principalmente as 
contidas no Decreto nº 25689 de 22 de abril de 2019.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, 07 de agosto de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
 
 
 
O (A) Pregoeiro(a) Danielle Vieira Kuna 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 26055 
 
b)        Pregão Presencial nº 72/2019 
 
c)        Data da adjudicação: 05/08/2019 
 
d)        Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos - Pró Infância 
 
 
 
 
 
EMPRESA: ANDREIA LORENZI - ME 
 

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

16 Berço em madeira Com as seguintes 
especificações mínimas: berços com 
grades em MDF; cor: branca acetinada; 
medidas conforme manual Proinfância, 
com estrado ajustável, sem gavetas; 
sendo; espaçamento das grades laterais 
no máximo 6,5cm e o espaçamento 
entre as grades e o estrado deverá ter 
no máximo 2,5cm. Os cantos, partes 
protuberantes, cantoneiras, dobradiças e 
suportes devem ser chanfrados, ou seja, 
não devem ter pontas nem arestas; A 
altura final das grades deverá possuir 60 
cm a partir do estrado; Sendo:A 120 cm 
x P 60 cm x L/C 120 cm; Colchão para 
berço: nas medidas de 120 cm de 
comprimento x 60cm de largura e 12 cm 
de espessura; Com densidade D18 ou 
D20;Conforme Norma ABNT NBR 
13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro 
de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela 
Comissão e Estudo de Colchão (CE-
15:002.04). O colchão deverá ser 
revestido com material têxtil limpo e sem 
rasgos, conforme tabela 1 da Norma 
anteriormente citada. O fechamento do 
colchão pode ser feito com material têxtil 
tipo viés. O revestimento será feito com 
matelassê (acolchoado), costurado ou 
soldado em material têxtil sobre lâmina 
de espuma 100% poliuretano; Terá de  
possuir 51% de viscose e 49% de 
poliéster; O revestimento plástico 
impermeável, que permita lavagem e 
secagem rápida, deverá ser utilizado em 
uma das faces. OBS: Os materiais 
constituintes deverão possuir proteção 
dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. 
Embalagem: O colchão deverá ser 
embalado em plástico transparente de 

ALFRS/ECOFLEX 20 UN R$680,00 
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forma a impedir a entrada de poeira e 
insetos. Modelo: PROINFANCIA. 

16 Berço em madeira Com as seguintes 
especificações mínimas: berços com 
grades em MDF; cor: branca acetinada; 
medidas conforme manual Proinfância, 
com estrado ajustável, sem gavetas; 
sendo; espaçamento das grades laterais 
no máximo 6,5cm e o espaçamento 
entre as grades e o estrado deverá ter 
no máximo 2,5cm. Os cantos, partes 
protuberantes, cantoneiras, dobradiças e 
suportes devem ser chanfrados, ou seja, 
não devem ter pontas nem arestas; A 
altura final das grades deverá possuir 60 
cm a partir do estrado; Sendo:A 120 cm 
x P 60 cm x L/C 120 cm; Colchão para 
berço: nas medidas de 120 cm de 
comprimento x 60cm de largura e 12 cm 
de espessura; Com densidade D18 ou 
D20;Conforme Norma ABNT NBR 
13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro 
de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela 
Comissão e Estudo de Colchão (CE-
15:002.04). O colchão deverá ser 
revestido com material têxtil limpo e sem 
rasgos, conforme tabela 1 da Norma 
anteriormente citada. O fechamento do 
colchão pode ser feito com material têxtil 
tipo viés. O revestimento será feito com 
matelassê (acolchoado), costurado ou 
soldado em material têxtil sobre lâmina 
de espuma 100% poliuretano; Terá de  
possuir 51% de viscose e 49% de 
poliéster; O revestimento plástico 
impermeável, que permita lavagem e 
secagem rápida, deverá ser utilizado em 
uma das faces. OBS: Os materiais 
constituintes deverão possuir proteção 
dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. 
Embalagem: O colchão deverá ser 
embalado em plástico transparente de 
forma a impedir a entrada de poeira e 
insetos. Modelo: PROINFANCIA. 

ALFRS/ECOFLEX 20 UN R$680,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 27.200,00 
       

 
EMPRESA: TECVENDAS COM E REPR COMERCIAIS LTDA 
 

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

28 Conjunto  para aluno Com as seguintes 
especificaçõesComposto por: 01 mesa e 
01 cadeiras;Sendo:Mesa individual com 
tampo em MDP ou MDF, com espessura 
de 18 mm, revestido na face superior 
em, laminado melamínico e na face 
inferior em chapa de balanceamento, 
painel forntal em MDP ou MDF de 18mm 
de espessura, revestido nas duas faces 
em laminado melamínico BP;Montado 
sobre estrutura tubular de 
aço;Dimensões:Altura da mesa: 460 
mmTampo da mesa retangular: 600 mm 
x 450 mmRevestimento na face inferior 
em chapa de balanceamento - contra 
Placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma 
face;Cadeira individual empilhável com 
assento e encosto em polipropileno 
injetadoou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura 
tubular de aço;Altura do assento da 
cadeira ao chão: 260 mm;Assento da 
cadeira: 260 mm x 340 mm;Encosto da 
cadeira: 155 mm x 350 mm;Estrutura 
composta de: montantes verticais e 
travessa longitudinalconfeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, 

CEQUIPEL 48 CJ R$198,00 
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com costura, secçãooblonga de 29mm x 
58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa 
superiorconfeccionada em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
curvadoem formato de "C", com secção 
circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4�), 
emchapa 16 (1,5mm); pés 
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio,com costura, secção 
circular, diâmetro de 38mm (1 1/2�), em 
chapa 16 (1,5mm);Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ 
Poliéster,eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros;para crianças de 
4 a 5 anos.Cor: Cinza / Alaranjado (ver 
referências);(CJA-01) - Conforme 
Manual PROINFANCIA. 

28 Conjunto  para aluno Com as seguintes 
especificaçõesComposto por: 01 mesa e 
01 cadeiras;Sendo:Mesa individual com 
tampo em MDP ou MDF, com espessura 
de 18 mm, revestido na face superior 
em, laminado melamínico e na face 
inferior em chapa de balanceamento, 
painel forntal em MDP ou MDF de 18mm 
de espessura, revestido nas duas faces 
em laminado melamínico BP;Montado 
sobre estrutura tubular de 
aço;Dimensões:Altura da mesa: 460 
mmTampo da mesa retangular: 600 mm 
x 450 mmRevestimento na face inferior 
em chapa de balanceamento - contra 
Placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma 
face;Cadeira individual empilhável com 
assento e encosto em polipropileno 
injetadoou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura 
tubular de aço;Altura do assento da 
cadeira ao chão: 260 mm;Assento da 
cadeira: 260 mm x 340 mm;Encosto da 
cadeira: 155 mm x 350 mm;Estrutura 
composta de: montantes verticais e 
travessa longitudinalconfeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, secçãooblonga de 29mm x 
58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa 
superiorconfeccionada em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
curvadoem formato de "C", com secção 
circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4�), 
emchapa 16 (1,5mm); pés 
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio,com costura, secção 
circular, diâmetro de 38mm (1 1/2�), em 
chapa 16 (1,5mm);Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ 
Poliéster,eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros;para crianças de 
4 a 5 anos.Cor: Cinza / Alaranjado (ver 
referências);(CJA-01) - Conforme 
Manual PROINFANCIA. 

CEQUIPEL 48 CJ R$198,00 

30 Conjunto para Aluno  Com as seguintes 
especificações composto por: 01 mesa e 
01 cadeiras; 
Sendo:Mesa individual com tampo em 
MDP ou MDF, com espessura de 18 
mm, revestido na face superior em, 
laminado melamínico e na face inferior 
em chapa de balanceamento, painel 
frontal em MDP ou MDF de 18 mm de 
espessura, revestido nas duas faces em 
laminado melamínico BP; 
Montado sobre estrutura tubular de 
aço;Dimensões:Altura  mesa: 594 mm 
Tampo da mesa retangular: 450 mm x 
600 mm; 
Revestimento na face inferior em chapa 

CEQUIPEL 48 CJ R$184,00 
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de balanceamento - contra Placa 
fenólica de 0,6mm, lixada em uma face; 
Cadeira individual empilhável com 
assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura 
tubular de aço; Altura do assento da 
cadeira ao chão: 350 mm; Assento da 
cadeira: 310 mm x 400 mm; Encosto da 
cadeira: 198 mm x 396 mm; Topos 
encabeçados com fita de bordo em PVC 
(cloreto de polinivinila) com"primer", 
acabamento texturizado, na cor Amarela 
(ver referências), coladascom adesivo 
"Hot Melting". Dimensões nominais de 
22mm (largura) x 
3mm(espessura);Estrutura 
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 207mm, em chapa 14 
(1,9mm).Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas,injetadas na cor Amarela (ver 
referências), fixadas à estrutura através 
deencaixe e pino expansor;Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi/ Poliéster,eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40micrometros, na 
cor Cinza;para crianças de 5 a 6 
anos.Cor: cinzar/amarelo (ver 
referências); (CJA-03) -Conforme 
Manual PROINFANCIA. 

30 Conjunto para Aluno  Com as seguintes 
especificações composto por: 01 mesa e 
01 cadeiras; 
Sendo:Mesa individual com tampo em 
MDP ou MDF, com espessura de 18 
mm, revestido na face superior em, 
laminado melamínico e na face inferior 
em chapa de balanceamento, painel 
frontal em MDP ou MDF de 18 mm de 
espessura, revestido nas duas faces em 
laminado melamínico BP; 
Montado sobre estrutura tubular de 
aço;Dimensões:Altura  mesa: 594 mm 
Tampo da mesa retangular: 450 mm x 
600 mm; 
Revestimento na face inferior em chapa 
de balanceamento - contra Placa 
fenólica de 0,6mm, lixada em uma face; 
Cadeira individual empilhável com 
assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura 
tubular de aço; Altura do assento da 
cadeira ao chão: 350 mm; Assento da 
cadeira: 310 mm x 400 mm; Encosto da 
cadeira: 198 mm x 396 mm; Topos 
encabeçados com fita de bordo em PVC 
(cloreto de polinivinila) com"primer", 
acabamento texturizado, na cor Amarela 
(ver referências), coladascom adesivo 
"Hot Melting". Dimensões nominais de 
22mm (largura) x 
3mm(espessura);Estrutura 
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 207mm, em chapa 14 
(1,9mm).Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas,injetadas na cor Amarela (ver 
referências), fixadas à estrutura através 
deencaixe e pino expansor;Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi/ Poliéster,eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40micrometros, na 
cor Cinza;para crianças de 5 a 6 

CEQUIPEL 48 CJ R$184,00 
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anos.Cor: cinzar/amarelo (ver 
referências); (CJA-03) -Conforme 
Manual PROINFANCIA. 

32 Conjunto refeitório para crianças, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Com altura compreendida entre 0,93 e 
1,16m, composto de 1 mesa e 4 
cadeiras. 
- Mesa coletiva com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior de 
laminado melamínico e na face inferior 
em laminado melamínico de baixa 
pressão, montado sobre estrutura tubular 
de aço. 
- Cadeira individual empilhável com 
assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montado sobre estrutura 
tubular de aço. 
Dimensões da mesa (LxPxAxE) 1100 
mm x 680 mm x 460 mm x 25,8 mm;  
  Tampo em MDP ou MDF, com 
espessura de 25mm, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta 
pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, com padrão 
especial de acabamento (impressão 
digital com overlay duplo), e cantos 
arredondados. Revestimento na face 
inferior em laminado melamínico de 
baixa pressão, na cor branca.  
  Topos encabeçados com fita de bordo 
PVC (cloreto de polivinila), PP 
(polipropileno) ou PE (polietileno), com 
"primer", acabamento texturizado, na cor 
laranja ,colada com adesivo à base de 
PUR, através do processo "Hot Melting".  
  Estrutura composta de: 
- Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 45mm em 
chapa 16 (1,5mm). 
- Travessas longitudinais e transversais 
em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, secção retangular de 
20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). 
  Fixação do tampo à estrutura através 
de parafusos rosca máquina polegada,  
diêmetro ¼", comprimento ½", cabeça 
lentilha, fenda combinada. 
 Tampa/ espaçador em polipropileno 
copolímero virgem, sem cargas, 
injetadas na cor laranja, fixadas à 
estrutura através de encaixe. 
 Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem, sem cargas, 
injetadas na cor laranja, fixadas à 
estrutura através de encaixe. 
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. 
  Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. 
Dimensões da cadeira: 
  Largura do assento: 340 mm; 
  Profundidade do assento: 260 mm; 
  Espessura do assento: 7,2 mm a 
9,1mm; 
  Largura do encosto: 350 mm; 
  Altura do encosto: 155 mm; 
  Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 
mm; 
  Altura do assento ao chão: 260 mm; 
  Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetados na cor laranja.  
  Alternativamente o assento e o encosto 

CEQUIPEL 8 CJ R$487,80 
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poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo 
no mínimo cinco lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada. 
  Quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na 
face superior de laminado melamínico de 
alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor laranja. 
Revestimento da face inferior em lâmina 
de madeira faqueada de 0,7mm, com 
acabamento em selador, seguido de 
verniz poliuretano, inclusive nos bordos.  
  Quando fabricado em compensado, o 
encosto deve receber revestimento nas 2 
faces de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor laranja. 
Bordos com acabamento em selador 
seguido de verniz poliuretano. 
  Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
  Fixação do assento e encosto injetados 
à estrutura através de rebites de 
"repuxo", diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. 
  Fixação do assento em compensado 
moldado à estrutura através de rebites 
de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 16mm. 
  Fixação do encosto em compensado 
moldado à estrutura através de rebites 
de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 18mm. 
  Ponteiras e sapatas, em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor laranja, 
fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor.  
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti-ferruginoso.  
  Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,  
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura de 40 micrometros, na 
cor cinza. 
Manual Proinfância - CJR-01. 
Conforme Termo de Referência. 

32 Conjunto refeitório para crianças, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Com altura compreendida entre 0,93 e 
1,16m, composto de 1 mesa e 4 
cadeiras. 
- Mesa coletiva com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior de 
laminado melamínico e na face inferior 
em laminado melamínico de baixa 
pressão, montado sobre estrutura tubular 
de aço. 
- Cadeira individual empilhável com 
assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montado sobre estrutura 
tubular de aço. 
Dimensões da mesa (LxPxAxE) 1100 
mm x 680 mm x 460 mm x 25,8 mm;  
  Tampo em MDP ou MDF, com 
espessura de 25mm, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta 
pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, com padrão 
especial de acabamento (impressão 
digital com overlay duplo), e cantos 
arredondados. Revestimento na face 
inferior em laminado melamínico de 
baixa pressão, na cor branca.  
  Topos encabeçados com fita de bordo 
PVC (cloreto de polivinila), PP 

CEQUIPEL 8 CJ R$487,80 
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(polipropileno) ou PE (polietileno), com 
"primer", acabamento texturizado, na cor 
laranja ,colada com adesivo à base de 
PUR, através do processo "Hot Melting".  
  Estrutura composta de: 
- Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 45mm em 
chapa 16 (1,5mm). 
- Travessas longitudinais e transversais 
em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, secção retangular de 
20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). 
  Fixação do tampo à estrutura através 
de parafusos rosca máquina polegada,  
diêmetro ¼", comprimento ½", cabeça 
lentilha, fenda combinada. 
 Tampa/ espaçador em polipropileno 
copolímero virgem, sem cargas, 
injetadas na cor laranja, fixadas à 
estrutura através de encaixe. 
 Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem, sem cargas, 
injetadas na cor laranja, fixadas à 
estrutura através de encaixe. 
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. 
  Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. 
Dimensões da cadeira: 
  Largura do assento: 340 mm; 
  Profundidade do assento: 260 mm; 
  Espessura do assento: 7,2 mm a 
9,1mm; 
  Largura do encosto: 350 mm; 
  Altura do encosto: 155 mm; 
  Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 
mm; 
  Altura do assento ao chão: 260 mm; 
  Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetados na cor laranja.  
  Alternativamente o assento e o encosto 
poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo 
no mínimo cinco lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada. 
  Quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na 
face superior de laminado melamínico de 
alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor laranja. 
Revestimento da face inferior em lâmina 
de madeira faqueada de 0,7mm, com 
acabamento em selador, seguido de 
verniz poliuretano, inclusive nos bordos.  
  Quando fabricado em compensado, o 
encosto deve receber revestimento nas 2 
faces de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor laranja. 
Bordos com acabamento em selador 
seguido de verniz poliuretano. 
  Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
  Fixação do assento e encosto injetados 
à estrutura através de rebites de 
"repuxo", diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. 
  Fixação do assento em compensado 
moldado à estrutura através de rebites 
de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 16mm. 
  Fixação do encosto em compensado 
moldado à estrutura através de rebites 
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de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 18mm. 
  Ponteiras e sapatas, em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor laranja, 
fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor.  
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti-ferruginoso.  
  Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,  
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura de 40 micrometros, na 
cor cinza. 
Manual Proinfância - CJR-01. 
Conforme Termo de Referência. 

33 Conjunto refeitório para crianças, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Conjunto para crianças composto de 1 
mesa e 4 cadeiras, com altura 
compreendida entre 1,19 e 1,42m. 
- Mesa coletiva com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior de 
laminado melamínico e na face inferior 
em laminado melamínico de baixa 
pressão, montado sobre estrutura tubular 
de aço. 
- Cadeira individual empilhável com 
assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montado sobre estrutura 
tubular de aço.  
Dimensões da mesa (LxPxAxE) 1230 
mm x 760 mm x 590 mm x 25,8 mm;  
  Tampo em MDP ou MDF, com 
espessura de 25mm, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta 
pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, com padrão 
especial de acabamento (impressão 
digital com overlayduplo), e cantos 
arredondados. Revestimento na face 
inferior em laminado melamínico de 
baixa pressão, na cor branca.  
  Topos encabeçados com fita de bordo 
PVC (cloreto de polivinila), PP 
(polipropileno) ou PE (polietileno), com 
"primer", acabamento texturizado, na cor 
amarela ,colada com adesivo à base de 
PUR, através do processo "Hot Melting".  
  Estrutura composta de: 
- Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 45mm em 
chapa 16 (1,5mm). 
- Travessas longitudinais e transversais 
em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, secção retangular de 
20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). 
  Fixação do tampo à estrutura através 
de parafusos rosca máquina polegada,  
diêmetro ¼", comprimento ½", cabeça 
lentilha, fenda combinada. 
  Tampa/ espaçador em polipropileno 
copolímero virgem, sem cargas, 
injetadas na cor amarela, fixadas à 
estrutura através de encaixe. 
  Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem, sem cargas, 
injetadas na cor amarela, fixadas à 
estrutura através de encaixe. 
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. 
  Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. 
Dimensões da cadeira: 

CEQUIPEL 8 CJ R$545,00 
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  Largura do assento: 400 mm; 
  Profundidade do assento: 310 mm; 
  Espessura do assento: 9,7 mm a 
12mm; 
  Largura do encosto: 396 mm; 
  Altura do encosto: 198 mm; 
  Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 
mm; 
  Altura do assento ao chão: 350 mm; 
  Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetados na cor amarela.  
  Alternativamente o assento e o encosto 
poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo 
7 lâminas internas, com  
espessura máxima de 1,5mm. 
  Quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na 
face superior de  laminado melamínico 
de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na 
cor amarela. Revestimento da face 
inferior em lâmina de madeira faqueada 
de 0,7mm, com acabamento em selador, 
seguido de verniz poliuretano, inclusive 
nos bordos.  
  Quando fabricado em compensado, o 
encosto deve receber revestimento nas 2 
faces de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor amarela. 
Bordos com acabamento em selador 
seguido de verniz poliuretano.  
  Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
  Fixação do assento e encosto injetados 
à estrutura através de rebites de 
"repuxo", diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. 
  Fixação do assento em compensado 
moldado à estrutura através de rebites 
de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 19mm. 
  Fixação do encosto em compensado 
moldado à estrutura através de rebites 
de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 22mm. 
  Ponteiras e sapatas, em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor amarela, 
fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor.  
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti-ferruginoso. 
  Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,  
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura de 40 micrometros,  
na cor cinza. 
Manual Proinfância - CJR-03. 
Conforme Termo de Referência. 

33 Conjunto refeitório para crianças, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Conjunto para crianças composto de 1 
mesa e 4 cadeiras, com altura 
compreendida entre 1,19 e 1,42m. 
- Mesa coletiva com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior de 
laminado melamínico e na face inferior 
em laminado melamínico de baixa 
pressão, montado sobre estrutura tubular 
de aço. 
- Cadeira individual empilhável com 
assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montado sobre estrutura 
tubular de aço.  

CEQUIPEL 8 CJ R$545,00 
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Dimensões da mesa (LxPxAxE) 1230 
mm x 760 mm x 590 mm x 25,8 mm;  
  Tampo em MDP ou MDF, com 
espessura de 25mm, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta 
pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, com padrão 
especial de acabamento (impressão 
digital com overlayduplo), e cantos 
arredondados. Revestimento na face 
inferior em laminado melamínico de 
baixa pressão, na cor branca.  
  Topos encabeçados com fita de bordo 
PVC (cloreto de polivinila), PP 
(polipropileno) ou PE (polietileno), com 
"primer", acabamento texturizado, na cor 
amarela ,colada com adesivo à base de 
PUR, através do processo "Hot Melting".  
  Estrutura composta de: 
- Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 45mm em 
chapa 16 (1,5mm). 
- Travessas longitudinais e transversais 
em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, secção retangular de 
20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). 
  Fixação do tampo à estrutura através 
de parafusos rosca máquina polegada,  
diêmetro ¼", comprimento ½", cabeça 
lentilha, fenda combinada. 
  Tampa/ espaçador em polipropileno 
copolímero virgem, sem cargas, 
injetadas na cor amarela, fixadas à 
estrutura através de encaixe. 
  Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem, sem cargas, 
injetadas na cor amarela, fixadas à 
estrutura através de encaixe. 
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. 
  Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. 
Dimensões da cadeira: 
  Largura do assento: 400 mm; 
  Profundidade do assento: 310 mm; 
  Espessura do assento: 9,7 mm a 
12mm; 
  Largura do encosto: 396 mm; 
  Altura do encosto: 198 mm; 
  Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 
mm; 
  Altura do assento ao chão: 350 mm; 
  Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetados na cor amarela.  
  Alternativamente o assento e o encosto 
poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo 
7 lâminas internas, com  
espessura máxima de 1,5mm. 
  Quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na 
face superior de  laminado melamínico 
de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na 
cor amarela. Revestimento da face 
inferior em lâmina de madeira faqueada 
de 0,7mm, com acabamento em selador, 
seguido de verniz poliuretano, inclusive 
nos bordos.  
  Quando fabricado em compensado, o 
encosto deve receber revestimento nas 2 
faces de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor amarela. 
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Bordos com acabamento em selador 
seguido de verniz poliuretano.  
  Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
  Fixação do assento e encosto injetados 
à estrutura através de rebites de 
"repuxo", diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. 
  Fixação do assento em compensado 
moldado à estrutura através de rebites 
de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 19mm. 
  Fixação do encosto em compensado 
moldado à estrutura através de rebites 
de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 22mm. 
  Ponteiras e sapatas, em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor amarela, 
fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor.  
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti-ferruginoso. 
  Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,  
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura de 40 micrometros,  
na cor cinza. 
Manual Proinfância - CJR-03. 
Conforme Termo de Referência. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 53.196,80 
       

 
EMPRESA: PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 
 

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

18 Cadeira fixa estofada, sem braços, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Montada sobre armação tubular de aço 
com quatro pés. 
Dimensões: 
  Largura do assento: 500 mm; 
  Profundidade do assento: 460 mm; 
  Altura do assento: 430 mm; 
  Largura do encosto: 400 mm (medida 
no ponto mais saliente do apoio  
lombar); 
  Extensão vertical do encosto: 350 mm; 
  Espessura da espuma do assento: 40 
mm; 
  Espessura da espuma do encosto: 30 
mm. 
  Tolerâncias dimensionais para tubos 
conforme ABNT NBR 6591. 
  Tolerâncias para camada de tinta: 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
  Assento e encosto confeccionados em 
compensado anatômico moldado a 
quente, contendo 7 lâminas internas, 
com espessura máxima de 1,5 mm cada. 
  Estofamento do assento e do encosto 
em espuma de poliuretano expandido, 
colada à madeira e revestida com tecido, 
na cor cinza, dotado de proteção com 
produto impermeabilizante hidro-
repelente. 
  Faces inferior do assento e posterior do 
encosto revestidas com capas de 
plástico injetado, na cor preta. 
  Fixação do assento e do encosto à 
estrutura por meio de parafusos com 
rosca métrica e porcas de cravar. 
  Estrutura constituída de 4 pés, 
confeccionada em tubo de aço com 
costura, laminado a frio, secção circular 
mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura 

PERFLEX 10 UN R$80,00 
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de 1,5 mm (chapa 16). 
  Acabamento das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, na cor preta. 
  Terminações de tubos em plástico 
injetado, na cor preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser 
retiradas sem o uso de ferramentas.  
  Sapatas articuladas para garantir o 
nivelamento em relação às variações do 
piso.  
  Todos os encontros de tubos ou uniões 
de partes metálicas devem receber solda 
em toda a extensão da união.  
Manual Proinfância - C7. 
Conforme Termo de Referência. 

18 Cadeira fixa estofada, sem braços, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Montada sobre armação tubular de aço 
com quatro pés. 
Dimensões: 
  Largura do assento: 500 mm; 
  Profundidade do assento: 460 mm; 
  Altura do assento: 430 mm; 
  Largura do encosto: 400 mm (medida 
no ponto mais saliente do apoio  
lombar); 
  Extensão vertical do encosto: 350 mm; 
  Espessura da espuma do assento: 40 
mm; 
  Espessura da espuma do encosto: 30 
mm. 
  Tolerâncias dimensionais para tubos 
conforme ABNT NBR 6591. 
  Tolerâncias para camada de tinta: 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
  Assento e encosto confeccionados em 
compensado anatômico moldado a 
quente, contendo 7 lâminas internas, 
com espessura máxima de 1,5 mm cada. 
  Estofamento do assento e do encosto 
em espuma de poliuretano expandido, 
colada à madeira e revestida com tecido, 
na cor cinza, dotado de proteção com 
produto impermeabilizante hidro-
repelente. 
  Faces inferior do assento e posterior do 
encosto revestidas com capas de 
plástico injetado, na cor preta. 
  Fixação do assento e do encosto à 
estrutura por meio de parafusos com 
rosca métrica e porcas de cravar. 
  Estrutura constituída de 4 pés, 
confeccionada em tubo de aço com 
costura, laminado a frio, secção circular 
mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura 
de 1,5 mm (chapa 16). 
  Acabamento das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, na cor preta. 
  Terminações de tubos em plástico 
injetado, na cor preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser 
retiradas sem o uso de ferramentas.  
  Sapatas articuladas para garantir o 
nivelamento em relação às variações do 
piso.  
  Todos os encontros de tubos ou uniões 
de partes metálicas devem receber solda 
em toda a extensão da união.  
Manual Proinfância - C7. 
Conforme Termo de Referência. 

PERFLEX 10 UN R$80,00 

29 Conjunto coletivo para Aluno  Com as 
seguintes especificações 
minimas;Composto por: 01 mesa e 04 
cadeiras;Sendo:Mesa individual com 
tampo em MDP ou MDF, com espessura 
de 25 mm, revestido na face superior 
em, laminado melamínico e na face 
inferior em chapa de balanceamento, 
painel frontal em MDP ou MDF, revestido 

PERFLEX 18 CJ R$428,00 
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nas duas faces em laminado melamínico 
BP;Montado sobre estrutura tubular de 
aço;Dimensões:Altura da mesa: 460 
mmTampo da mesa quadrada: 800 mm x 
800 mmRevestimento na face inferior em 
chapa de balanceamento - contra Placa 
fenólica de 0,8mm, lixada em uma 
face;Aplicação de porcas garra com 
rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. 
Dimensões acabadas 650mm (largura) x 
1200mm (comprimento) x 
19,4mm;Estrutura da mesa compostas 
de: pés confeccionados em tubo de aço 
carbono,laminado a frio, com costura, 
secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), 
em chapa16 (1,5 mm); travessas em 
tubo de aço carbono, laminado a frio, 
com costura,secção retangular de 20 x 
40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel 
centralconfeccionado com segmento de 
tubo de aço carbono, laminado a frio, 
comcostura, secção circular de Ø = 
76,2mm (3"), com espessura de 3mm e 
h =40mm;Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetadasna cor Alaranjado, 
fixadas à estrutura através de encaixe. 
Dimensões, design eacabamento 
conforme projeto;Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster,eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40micrometros na cor 
Cinza;Cadeira individual empilhável com 
assento e encosto em polipropileno 
injetadoou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura 
tubular de aço;Altura do assento da 
cadeira ao chão: 26 cm;Assento da 
cadeira: 260 mm x 340 mm;Encosto da 
cadeira: 155 mm x 350 mm;para 
crianças de 1 a 4 anos.Cor: Cinza / 
Alaranjado (ver referências);(CJC-01) 
;Conforme Manual PROINFANCIA. 

29 Conjunto coletivo para Aluno  Com as 
seguintes especificações 
minimas;Composto por: 01 mesa e 04 
cadeiras;Sendo:Mesa individual com 
tampo em MDP ou MDF, com espessura 
de 25 mm, revestido na face superior 
em, laminado melamínico e na face 
inferior em chapa de balanceamento, 
painel frontal em MDP ou MDF, revestido 
nas duas faces em laminado melamínico 
BP;Montado sobre estrutura tubular de 
aço;Dimensões:Altura da mesa: 460 
mmTampo da mesa quadrada: 800 mm x 
800 mmRevestimento na face inferior em 
chapa de balanceamento - contra Placa 
fenólica de 0,8mm, lixada em uma 
face;Aplicação de porcas garra com 
rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. 
Dimensões acabadas 650mm (largura) x 
1200mm (comprimento) x 
19,4mm;Estrutura da mesa compostas 
de: pés confeccionados em tubo de aço 
carbono,laminado a frio, com costura, 
secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), 
em chapa16 (1,5 mm); travessas em 
tubo de aço carbono, laminado a frio, 
com costura,secção retangular de 20 x 
40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel 
centralconfeccionado com segmento de 
tubo de aço carbono, laminado a frio, 
comcostura, secção circular de Ø = 
76,2mm (3"), com espessura de 3mm e 
h =40mm;Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetadasna cor Alaranjado, 

PERFLEX 18 CJ R$428,00 
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fixadas à estrutura através de encaixe. 
Dimensões, design eacabamento 
conforme projeto;Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster,eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40micrometros na cor 
Cinza;Cadeira individual empilhável com 
assento e encosto em polipropileno 
injetadoou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura 
tubular de aço;Altura do assento da 
cadeira ao chão: 26 cm;Assento da 
cadeira: 260 mm x 340 mm;Encosto da 
cadeira: 155 mm x 350 mm;para 
crianças de 1 a 4 anos.Cor: Cinza / 
Alaranjado (ver referências);(CJC-01) 
;Conforme Manual PROINFANCIA. 

37 Estante baixa com 2 prateleiras em MDP 
ou MDF, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Revestido com laminado melamínico de 
baixa pressão cor cinza com bordas e 
componentes nas cores amarela, laranja, 
azul ou verde, dotada de sete caixas em 
polipropileno que correm sobre trilhos, 
sendo:  
- uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; 
- duas caixas tipo 2 (média), cor verde; 
- quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor 
laranja; 
-  trilhos na cor amarela. 
  Largura: 810 mm; 
  Profundidade: 500 mm; 
  Altura: 740 mm; 
  Tampo, peça inferior, peças laterais 
esquerda e direita e peça posterior em 
MDP ou MDF, com espessura de 18mm, 
revestido em ambas as faces por 
laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
  Duas prateleiras em MDP ou MDF, com 
espessura de 18mm, revestido em 
ambas as faces por laminado 
melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
  Topos de todas as peças encabeçados 
com fita de bordo em PVC (cloreto de  
polivinila), PP (polipropileno) ou em PE 
(polietileno) com "primer", acabamento  
texturizado, na mesma cor e tonalidade 
do laminado melamínico de baixa 
pressão dos painéis, exceto prateleiras, 
que receberão bordo colorido na parte 
frontal.  
Colagem das fitas com adesivo a base 
de PUR, através do processo "Hot 
Melting".  
Dimensões acabadas de 18mm (largura) 
x 3mm (espessura), ou de 18mm 
(largura) x 0,45mm (espessura) de 
acordo com seu posicionamento.  
Fitas de espessura de 3mm deverão ter 
seus bordos usinados com raio de 3mm. 
  Base confeccionada em quadro 
soldado de tubo de aço carbono, 
laminado a frio, com costura, secção 
retangular de 20x40mm, em chapa 14 
(1,9mm). 
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. 
 Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura de 40 micrometros na 
cor cinza. 
 Rodízios de duplo giro, com rodas 
duplas e bandas de rodagem em 
poliuretano injetado, diâmetro 65mm, 

PERFLEX 16 UN R$698,00 
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com eixos de aço. Capacidade de 60kg 
cada rodízio fixação por meio de rosca e 
contra-porca. Dois giratórios com freio  
(dianteiros) e dois giratórios sem freio 
(traseiros).  
Cores diferenciadas entre as  
calotas e a banda de rodagem.  
 Espaçador/amortecedor em 
polipropileno copolímero virgem, isento 
de cargas minerais, injetado em cores. 
 Fixação dos painéis que compõem o 
corpo do armário com dispositivos 
conectores cilíndricos excêntricos, com 
pinos de aço e buchas de poliamida 
coláveis. 
 Fixação da base metálica ao corpo do 
armário através de parafusos rosca 
métrica M6x30mm e buchas de 
poliamida M6x11mm coláveis. 
 Suportes metálicos, cromados para 
fixação das prateleiras. 
 Parafusos autoatarraxantes para drywall 
para fixação dos espaçadores/  
amortecedores. 
 Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 
(média) e caixas tipo 3 (pequenas), em  
polipropileno copolímero virgem isento 
de cargas minerais, injetadas  
respectivamente nas cores, azul, verde e 
laranja. 
 Trilhos em polipropileno copolímero 
virgem isento de cargas minerais, 
injetado na cor amarela; fixados ao corpo 
das estantes através de parafusos para 
MDF, cabeça chata, fenda Philips, de 
4mmx ¾".  
Manual Proinfância - ESB. 
Conforme Termo de Referência. 

37 Estante baixa com 2 prateleiras em MDP 
ou MDF, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Revestido com laminado melamínico de 
baixa pressão cor cinza com bordas e 
componentes nas cores amarela, laranja, 
azul ou verde, dotada de sete caixas em 
polipropileno que correm sobre trilhos, 
sendo:  
- uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; 
- duas caixas tipo 2 (média), cor verde; 
- quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor 
laranja; 
-  trilhos na cor amarela. 
  Largura: 810 mm; 
  Profundidade: 500 mm; 
  Altura: 740 mm; 
  Tampo, peça inferior, peças laterais 
esquerda e direita e peça posterior em 
MDP ou MDF, com espessura de 18mm, 
revestido em ambas as faces por 
laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
  Duas prateleiras em MDP ou MDF, com 
espessura de 18mm, revestido em 
ambas as faces por laminado 
melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
  Topos de todas as peças encabeçados 
com fita de bordo em PVC (cloreto de  
polivinila), PP (polipropileno) ou em PE 
(polietileno) com "primer", acabamento  
texturizado, na mesma cor e tonalidade 
do laminado melamínico de baixa 
pressão dos painéis, exceto prateleiras, 
que receberão bordo colorido na parte 
frontal.  
Colagem das fitas com adesivo a base 
de PUR, através do processo "Hot 
Melting".  
Dimensões acabadas de 18mm (largura) 

PERFLEX 16 UN R$698,00 
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x 3mm (espessura), ou de 18mm 
(largura) x 0,45mm (espessura) de 
acordo com seu posicionamento.  
Fitas de espessura de 3mm deverão ter 
seus bordos usinados com raio de 3mm. 
  Base confeccionada em quadro 
soldado de tubo de aço carbono, 
laminado a frio, com costura, secção 
retangular de 20x40mm, em chapa 14 
(1,9mm). 
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. 
 Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura de 40 micrometros na 
cor cinza. 
 Rodízios de duplo giro, com rodas 
duplas e bandas de rodagem em 
poliuretano injetado, diâmetro 65mm, 
com eixos de aço. Capacidade de 60kg 
cada rodízio fixação por meio de rosca e 
contra-porca. Dois giratórios com freio  
(dianteiros) e dois giratórios sem freio 
(traseiros).  
Cores diferenciadas entre as  
calotas e a banda de rodagem.  
 Espaçador/amortecedor em 
polipropileno copolímero virgem, isento 
de cargas minerais, injetado em cores. 
 Fixação dos painéis que compõem o 
corpo do armário com dispositivos 
conectores cilíndricos excêntricos, com 
pinos de aço e buchas de poliamida 
coláveis. 
 Fixação da base metálica ao corpo do 
armário através de parafusos rosca 
métrica M6x30mm e buchas de 
poliamida M6x11mm coláveis. 
 Suportes metálicos, cromados para 
fixação das prateleiras. 
 Parafusos autoatarraxantes para drywall 
para fixação dos espaçadores/  
amortecedores. 
 Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 
(média) e caixas tipo 3 (pequenas), em  
polipropileno copolímero virgem isento 
de cargas minerais, injetadas  
respectivamente nas cores, azul, verde e 
laranja. 
 Trilhos em polipropileno copolímero 
virgem isento de cargas minerais, 
injetado na cor amarela; fixados ao corpo 
das estantes através de parafusos para 
MDF, cabeça chata, fenda Philips, de 
4mmx ¾".  
Manual Proinfância - ESB. 
Conforme Termo de Referência. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 39.344,00 
       

 
EMPRESA: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
 

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

52 Liquidificador industrial, com cavalete em 
aço, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Capacidade para 15 litros; 
Dimensões: 
  Altura máxima: 1100 mm; 
  Largura máxima: 460 mm; 
  Profundidade máxima: 690 mm. 
 Copo removível confeccionado em 
chapa de aço inox, em peça única 
(monobloco), sem soldas, com 
espessura de 1 mm. 
  Flange do copo em material plástico 

METALURGICA 
VITHORY 
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injetado. 
  Alças em aço inox, espessura de chapa 
de 1,25 mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda 
extensão de modo que não haja 
retenção de resíduos. 
  Fixação das alças ao copo com soldas 
lisas, uniformes e sem frestas de modo a 
evitar o acúmulo de resíduos.  
  Tampa do copo em borracha atóxica 
com encaixe justo ao copo, não 
permitindo vazamento de líquido durante 
o processamento, sobre tampa acrílica 
que possibilita a visualização. 
  Gabinete do motor em aço inox, 
espessura de chapa de 0,6 mm, flange  
superior e da base em material plástico 
injetado. Dreno da flange posicionado de 
modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
  Cavalete confeccionado em aço, 
espessura de chapa de 1,25 mm com 
pintura eletrostática a pó. 
  Sapatas antivibratórias em material 
aderente e antiderrapante. 
  Eixo e porca fixadora do eixo da faca 
em aço inox (as buchas poderão ser de 
bronze ou outro material apropriado que 
garanta o desempenho mecânico e a 
durabilidade do conjunto).  
 O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
  Flange de acoplamento do motor, pinos 
de tração e elementos de fixação em aço 
inox. 
  Interruptor liga/desliga. 
  Motor monofásico de 1,5 HP. 
  Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
  Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
  Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. 
  Cordão de alimentação com 1,5 m de 
comprimento. 
Manual Proinfância - LQ1. 
Conforme Termo de Referência. 

52 Liquidificador industrial, com cavalete em 
aço, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Capacidade para 15 litros; 
Dimensões: 
  Altura máxima: 1100 mm; 
  Largura máxima: 460 mm; 
  Profundidade máxima: 690 mm. 
 Copo removível confeccionado em 
chapa de aço inox, em peça única 
(monobloco), sem soldas, com 
espessura de 1 mm. 
  Flange do copo em material plástico 
injetado. 
  Alças em aço inox, espessura de chapa 
de 1,25 mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda 
extensão de modo que não haja 
retenção de resíduos. 
  Fixação das alças ao copo com soldas 
lisas, uniformes e sem frestas de modo a 
evitar o acúmulo de resíduos.  
  Tampa do copo em borracha atóxica 
com encaixe justo ao copo, não 
permitindo vazamento de líquido durante 
o processamento, sobre tampa acrílica 
que possibilita a visualização. 
  Gabinete do motor em aço inox, 

METALURGICA 
VITHORY 

1 UN R$1.142,00 
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espessura de chapa de 0,6 mm, flange  
superior e da base em material plástico 
injetado. Dreno da flange posicionado de 
modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
  Cavalete confeccionado em aço, 
espessura de chapa de 1,25 mm com 
pintura eletrostática a pó. 
  Sapatas antivibratórias em material 
aderente e antiderrapante. 
  Eixo e porca fixadora do eixo da faca 
em aço inox (as buchas poderão ser de 
bronze ou outro material apropriado que 
garanta o desempenho mecânico e a 
durabilidade do conjunto).  
 O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
  Flange de acoplamento do motor, pinos 
de tração e elementos de fixação em aço 
inox. 
  Interruptor liga/desliga. 
  Motor monofásico de 1,5 HP. 
  Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
  Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
  Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. 
  Cordão de alimentação com 1,5 m de 
comprimento. 
Manual Proinfância - LQ1. 
Conforme Termo de Referência. 

53 Lixeira coletiva seletiva, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Composto por 5 coletores com 
capacidade volumétrica de 50 litros 
cada, para coleta de resíduos orgânicos 
e seletivos, para área externa, sendo: 
1 coletor verde para vidro; 
1 coletor azul para papel; 
1 um coletor amarelo para metal; 
1 um coletor vermelho para plástico; 
1 um coletor marrom para lixo orgânico. 
Dimensões do conjunto coletor: 
  Altura máxima: 1200 mm; 
  Largura máxima: 2500 mm; 
  Profundidade máxima: 550 mm; 
  Corpo e tampa em polietileno de alta 
densidade, 100% virgem e tecnicamente 
aditivado para oferecer alta resistência 
ao impacto e a tração. 
  Suporte fabricado em aço com 
tratamento anticorrosão ou com pintura 
eletrostática. 
  Aditivação extra com antioxidante e anti 
UV para os níveis de proteção classe 8 
UV - 8,0 que evita o produto desbotar, 
ressecar ou rachar. 
  Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados. 
  Coletores em cores conforme normas 
da CONAMA e adesivados conforme o 
tipo de lixo. 
  Suporte em aço com tratamento 
anticorrosão. 
  Passível de ser reciclado 
mecanicamente ao fim de sua vida útil.  
Manual Proinfância - LX1 
Conforme Termo de Referência. 

M P 3 UN R$587,00 

53 Lixeira coletiva seletiva, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Composto por 5 coletores com 
capacidade volumétrica de 50 litros 
cada, para coleta de resíduos orgânicos 
e seletivos, para área externa, sendo: 

M P 3 UN R$587,00 
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1 coletor verde para vidro; 
1 coletor azul para papel; 
1 um coletor amarelo para metal; 
1 um coletor vermelho para plástico; 
1 um coletor marrom para lixo orgânico. 
Dimensões do conjunto coletor: 
  Altura máxima: 1200 mm; 
  Largura máxima: 2500 mm; 
  Profundidade máxima: 550 mm; 
  Corpo e tampa em polietileno de alta 
densidade, 100% virgem e tecnicamente 
aditivado para oferecer alta resistência 
ao impacto e a tração. 
  Suporte fabricado em aço com 
tratamento anticorrosão ou com pintura 
eletrostática. 
  Aditivação extra com antioxidante e anti 
UV para os níveis de proteção classe 8 
UV - 8,0 que evita o produto desbotar, 
ressecar ou rachar. 
  Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados. 
  Coletores em cores conforme normas 
da CONAMA e adesivados conforme o 
tipo de lixo. 
  Suporte em aço com tratamento 
anticorrosão. 
  Passível de ser reciclado 
mecanicamente ao fim de sua vida útil.  
Manual Proinfância - LX1 
Conforme Termo de Referência. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 5.806,00 
       

 
EMPRESA: GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME 
 

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

10 Balança eletrônica digital comercial, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Com plataforma em aço inoxidável e 
mostrador montado junto a base ou em 
coluna; Capacidade de 30 kg, divisões a 
cada 5g; 
Dimensões (LxP) 275mm x 285mm; 
  Selo e lacre de calibração do 
INMETRO;  
  Plataforma em aço inoxidável; 
  Estrutura em aço inoxidável ou aço 
carbono com pintura epóxi ou primer 
poliuretano; 
  Indicador (display) digital em led alto 
brilho com 5 dígitos, em plástico; 
  Desligamento automático; 
  Deve possuir teclas de Zero e Tara; 
  Pés reguláveis de borracha; 
  Bateria interna que permita o 
funcionamento em situações de falta de 
energia  
Elétrica; 
  Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda; 
  Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com 
indicação da  
Voltagem; 
  Indicação da tensão (voltagem) no 
cordão de alimentação (rabicho) do 
aparelho. 
Manual Proinfância - BL1 
Conforme Termo de Referência. 

BALMAK 1 UN R$1.250,00 

10 Balança eletrônica digital comercial, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Com plataforma em aço inoxidável e 
mostrador montado junto a base ou em 
coluna; Capacidade de 30 kg, divisões a 
cada 5g; 
Dimensões (LxP) 275mm x 285mm; 

BALMAK 1 UN R$1.250,00 
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  Selo e lacre de calibração do 
INMETRO;  
  Plataforma em aço inoxidável; 
  Estrutura em aço inoxidável ou aço 
carbono com pintura epóxi ou primer 
poliuretano; 
  Indicador (display) digital em led alto 
brilho com 5 dígitos, em plástico; 
  Desligamento automático; 
  Deve possuir teclas de Zero e Tara; 
  Pés reguláveis de borracha; 
  Bateria interna que permita o 
funcionamento em situações de falta de 
energia  
Elétrica; 
  Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda; 
  Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com 
indicação da  
Voltagem; 
  Indicação da tensão (voltagem) no 
cordão de alimentação (rabicho) do 
aparelho. 
Manual Proinfância - BL1 
Conforme Termo de Referência. 

11 Balança plataforma para 150 kg Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Plataforma e piso móvel;Coluna 
tubular longa;Divisão de 50g;Indicador: 
bateria de longa duração;Auto 
desligamento para proporcionar 
economia da bateria;Botão 
liga/desliga;Com visor cristal líquido e 
dígitos grandes;Memória de tara e zero; 
sobra e falta;Tensão elétrica: 
110V;Plataforma fabricada em aço 
carbono SAE 1020;Rodízios de 
movimentação em polipropileno 
injetado.Teclado em policarbonato.Com 
carregador + bateria e demais 
acessórios;Plugue e cordão de 
alimentação com certificação 
INMETRO;Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com acorrente da 
operação;Fabricada e aferida deacordo 
com o �Regulamento Técnico 
Metrológico para Instrumentos de 
Pesagem não Automáticos� - Portaria 
INMETRO nº 236 B L 2 ; 
Conforme Manual PROINFANCIA. 

BALMAK 1 UN R$1.383,00 

11 Balança plataforma para 150 kg Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Plataforma e piso móvel;Coluna 
tubular longa;Divisão de 50g;Indicador: 
bateria de longa duração;Auto 
desligamento para proporcionar 
economia da bateria;Botão 
liga/desliga;Com visor cristal líquido e 
dígitos grandes;Memória de tara e zero; 
sobra e falta;Tensão elétrica: 
110V;Plataforma fabricada em aço 
carbono SAE 1020;Rodízios de 
movimentação em polipropileno 
injetado.Teclado em policarbonato.Com 
carregador + bateria e demais 
acessórios;Plugue e cordão de 
alimentação com certificação 
INMETRO;Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com acorrente da 
operação;Fabricada e aferida deacordo 
com o �Regulamento Técnico 
Metrológico para Instrumentos de 
Pesagem não Automáticos� - Portaria 
INMETRO nº 236 B L 2 ; 
Conforme Manual PROINFANCIA. 

BALMAK 1 UN R$1.383,00 
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17 Cadeira de alimentação nas seguintes 
especificações mínimas: 
Dobrável;  
Suporta até 15 kg;  
Braços ou dispositivo para proteção 
lateral; 
Assento e encosto acolchoados com 
espuma revestida de lona vinílica 
laminada com tecido; 
Com estrutura tubular de seção circular 
em aço carbono; 
Bandeja em (PP) polipropileno injetado, 
na cor branca, removível ou articulada;  
Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
injetado, removível ou articulado; 
Sapatas antiderrapantes; 
Cinto tipo suspensório com largura 
mínima de 25mm, dotado de pontos de 
retenção entre as pernas, tiras 
subabdominais e tiras de ombro; 
Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 
140 mm, medidos do topo da proteção 
lateral à superfície do assento ; Altura do 
encosto: mínima de 250 mm, medidos na 
posição vertical Borda frontal do assento: 
raio mínimo de 5 mm; 
Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. 
Todo produto deve vir acompanhado do 
manual de instruções, em Português; 
Conforme Manual PROINFANCIA. C-1 

VOYAGE 6 UN R$199,00 

17 Cadeira de alimentação nas seguintes 
especificações mínimas: 
Dobrável;  
Suporta até 15 kg;  
Braços ou dispositivo para proteção 
lateral; 
Assento e encosto acolchoados com 
espuma revestida de lona vinílica 
laminada com tecido; 
Com estrutura tubular de seção circular 
em aço carbono; 
Bandeja em (PP) polipropileno injetado, 
na cor branca, removível ou articulada;  
Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
injetado, removível ou articulado; 
Sapatas antiderrapantes; 
Cinto tipo suspensório com largura 
mínima de 25mm, dotado de pontos de 
retenção entre as pernas, tiras 
subabdominais e tiras de ombro; 
Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 
140 mm, medidos do topo da proteção 
lateral à superfície do assento ; Altura do 
encosto: mínima de 250 mm, medidos na 
posição vertical Borda frontal do assento: 
raio mínimo de 5 mm; 
Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. 
Todo produto deve vir acompanhado do 
manual de instruções, em Português; 
Conforme Manual PROINFANCIA. C-1 

VOYAGE 6 UN R$199,00 

21 Cafeteira elétrica com jarra térmica, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Dimensões: 
  Altura máxima: 360 mm; 
  Largura máxima: 300 mm; 
  Profundidade máxima: 230 mm; 
  Capacidade do reservatório de água: 
1,1l 
  Capacidade em xícaras: 20 cafezinhos. 
  Potência mínima: 700W. 
  Botão liga/ desliga com indicador 

AGRATTO 1 UN R$139,00 
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luminoso. 
  Jarra térmica em inox. 
  Estrutura em plástico.  
  Sistema corta pingo. 
  Indicador do nível de água. 
  Filtro permanente removível. 
  Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis  
com a corrente de operação. 
  Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
  Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com 
indicação da  
voltagem. 
Manual Proinfância - CF 
Conforme Termo de Referência. 

21 Cafeteira elétrica com jarra térmica, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Dimensões: 
  Altura máxima: 360 mm; 
  Largura máxima: 300 mm; 
  Profundidade máxima: 230 mm; 
  Capacidade do reservatório de água: 
1,1l 
  Capacidade em xícaras: 20 cafezinhos. 
  Potência mínima: 700W. 
  Botão liga/ desliga com indicador 
luminoso. 
  Jarra térmica em inox. 
  Estrutura em plástico.  
  Sistema corta pingo. 
  Indicador do nível de água. 
  Filtro permanente removível. 
  Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis  
com a corrente de operação. 
  Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
  Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com 
indicação da  
voltagem. 
Manual Proinfância - CF 
Conforme Termo de Referência. 

AGRATTO 1 UN R$139,00 

25 Centrífuga de frutas de 800W Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Potência: 800 W;Coletor de 
polpa: 2 l;Frequencia: 50/60 
Hz;Comprimento do cabo: 1,2 m;Suporte 
e grampos: Alumínio escovado;Tubo 
para polpa: Aço inoxidável;Cores 
disponíveis: Alumínio 
escovado;Acessórios/ Jarra de suco: 
1.500 ml;Potência do Juicer: 800 
W;Volume: 0,0380 m³;Cor: 
Alumínio;Tensão: 110 V.MODELO 
PROINFÂNCIA. 

BRITANIA 1 UN R$385,50 

25 Centrífuga de frutas de 800W Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Potência: 800 W;Coletor de 
polpa: 2 l;Frequencia: 50/60 
Hz;Comprimento do cabo: 1,2 m;Suporte 
e grampos: Alumínio escovado;Tubo 
para polpa: Aço inoxidável;Cores 
disponíveis: Alumínio 
escovado;Acessórios/ Jarra de suco: 
1.500 ml;Potência do Juicer: 800 
W;Volume: 0,0380 m³;Cor: 
Alumínio;Tensão: 110 V.MODELO 
PROINFÂNCIA. 

BRITANIA 1 UN R$385,50 

38 Esterilizador para 6 mamadeiras para 
microondas Com as seguintes 
especificações mínimas:Elimina todas as 
bactérias nocivas ao bebê. Esteriliza em 
apenas 7 minutos até 

DOUBLE DREAM 2 UN R$81,00 
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6mamadeiras;Dimensões: Altura: 18.0 
cm | Largura: 20.0 cm;Peso do produto: 
0.51 kg;Idade recomendada: de 0 meses 
a 2 anos.MODELO: ES PROINFÂNCIA. 

38 Esterilizador para 6 mamadeiras para 
microondas Com as seguintes 
especificações mínimas:Elimina todas as 
bactérias nocivas ao bebê. Esteriliza em 
apenas 7 minutos até 
6mamadeiras;Dimensões: Altura: 18.0 
cm | Largura: 20.0 cm;Peso do produto: 
0.51 kg;Idade recomendada: de 0 meses 
a 2 anos.MODELO: ES PROINFÂNCIA. 

DOUBLE DREAM 2 UN R$81,00 

39 Ferro elétrico a seco 110 V Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Potência: 1000 W;Consumo: 
1,0 kWh;Cor: branco;Voltagem: 110 
V;Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 
cm (AxLxP);Peso aproximado: 750 
g.MODELO PROINFÂNCIA. 

AGRATTO 2 UN R$52,90 

39 Ferro elétrico a seco 110 V Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Potência: 1000 W;Consumo: 
1,0 kWh;Cor: branco;Voltagem: 110 
V;Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 
cm (AxLxP);Peso aproximado: 750 
g.MODELO PROINFÂNCIA. 

AGRATTO 2 UN R$52,90 

50 Liquidificador comercial capacidade para 
4 litros, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Gabinete em aço inox e copo 
monobloco; 
Dimensões: 
  Altura máxima: 660 mm; 
  Largura máxima: 290 mm; 
  Profundidade máxima: 280 mm; 
 Copo removível confeccionado em 
chapa de aço inox, em peça única 
(monobloco), sem soldas, com 
espessura de 1 mm. 
  Flange do copo em material plástico 
injetado. 
  Alças em aço inox, espessura de chapa 
de 1,25 mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda 
extensão de modo que não haja 
retenção de resíduos. 
  Fixação das alças ao copo com soldas 
lisas, uniformes e sem frestas de modo a 
evitar o acúmulo de resíduos.  
  Tampa do copo em aço inox, espessura 
de chapa de 0,6 mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza 
interna. 
  Gabinete do motor em aço inox, 
espessura de chapa de 0,6 mm, flange 
superior e da base em material plástico 
injetado. Dreno da flange posicionado de 
modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
  Sapatas antivibratórias em material 
aderente e antiderrapante. 
  Eixo e porca fixadora do eixo da faca 
em aço inox (as buchas poderão ser de 
bronze ou outro material apropriado que 
garanta o desempenho mecânico e a 
durabilidade do conjunto).  
  O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
  Flange de acoplamento do motor, pinos 
de tração e elementos de fixação em aço 
inox. 
  Interruptor liga/desliga. 
  Motor monofásico de 1/2 HP. 
  Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com 

VITHORY 1 UN R$553,00 
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acorrente de operação. 
  Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
  Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. 
  Cordão de alimentação com 1,5 m de 
comprimento. 
Manual Proinfância - LQ3. 
Conforme Termo de Referência. 

50 Liquidificador comercial capacidade para 
4 litros, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Gabinete em aço inox e copo 
monobloco; 
Dimensões: 
  Altura máxima: 660 mm; 
  Largura máxima: 290 mm; 
  Profundidade máxima: 280 mm; 
 Copo removível confeccionado em 
chapa de aço inox, em peça única 
(monobloco), sem soldas, com 
espessura de 1 mm. 
  Flange do copo em material plástico 
injetado. 
  Alças em aço inox, espessura de chapa 
de 1,25 mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda 
extensão de modo que não haja 
retenção de resíduos. 
  Fixação das alças ao copo com soldas 
lisas, uniformes e sem frestas de modo a 
evitar o acúmulo de resíduos.  
  Tampa do copo em aço inox, espessura 
de chapa de 0,6 mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza 
interna. 
  Gabinete do motor em aço inox, 
espessura de chapa de 0,6 mm, flange 
superior e da base em material plástico 
injetado. Dreno da flange posicionado de 
modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
  Sapatas antivibratórias em material 
aderente e antiderrapante. 
  Eixo e porca fixadora do eixo da faca 
em aço inox (as buchas poderão ser de 
bronze ou outro material apropriado que 
garanta o desempenho mecânico e a 
durabilidade do conjunto).  
  O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
  Flange de acoplamento do motor, pinos 
de tração e elementos de fixação em aço 
inox. 
  Interruptor liga/desliga. 
  Motor monofásico de 1/2 HP. 
  Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com 
acorrente de operação. 
  Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
  Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. 
  Cordão de alimentação com 1,5 m de 
comprimento. 
Manual Proinfância - LQ3. 
Conforme Termo de Referência. 

VITHORY 1 UN R$553,00 

51 Liquidificador industrial capacidade de 8 
L Com as seguintes especificações 
mínimas:Copo com capacidade útil de 8 
litros.Copo removível confeccionado em 
chapa de aço inox, em peça única, 
semsoldas, com espessura de 1 
mm;Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara;Alças em aço inox, 

VITHORY 1 UN R$608,00 
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espessura de chapa de 1,25mm, com 
bordas rebatidas parao lado interno e 
soldadas em toda extensão de modo a 
não haver retenção de resíduos;Tampa 
do copo em aço inox, espessura mínima 
de chapa de 0,6mm, comdobras 
estruturais que permitam a limpeza 
interna;Fixação das alças  com soldas 
lisas, uniformes e sem frestasde modo a 
evitar o acúmulo de resíduos;Gabinete 
do motor em aço inox, espessura mínima 
de chapa de 0,6mm, flangesuperior e ao 
da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno daflange 
posicionado de modo a não haver 
entrada de líquidos no gabinete 
domotor;Sapatas antivibratórias em 
material aderente;Facas, eixo, buchas, 
porca fixadora do eixo da faca e pino 
elástico de tração dafaca em aço inox;O 
conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser 
removívelpara limpeza, sem a 
necessidade de utilização de 
ferramentas.Flange de acoplamento do 
motor, pinos de tração e elementos de 
fixação emaço inox;Interruptor 
liga/desliga;Interruptor para pulsar;Motor 
monofásico de ½ HP;Dimensionamento 
e robustez da fiação, plugue e 
conectores elétricoscompatíveis com a 
corrente de operação;Voltagem: 110 
V;Indicação da voltagem na chave 
comutadora;Cordão de alimentação 
(rabicho) com 1200 mm de 
comprimento;Fabricado em 
conformidade com a NR;Do Ministério do 
Trabalho e Emprego NR12 - Segurança 
noTrabalho em Máquinas e 
Equipamentos.Modelo: Conforme 
Manual PROINFANCIA. 

51 Liquidificador industrial capacidade de 8 
L Com as seguintes especificações 
mínimas:Copo com capacidade útil de 8 
litros.Copo removível confeccionado em 
chapa de aço inox, em peça única, 
semsoldas, com espessura de 1 
mm;Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara;Alças em aço inox, 
espessura de chapa de 1,25mm, com 
bordas rebatidas parao lado interno e 
soldadas em toda extensão de modo a 
não haver retenção de resíduos;Tampa 
do copo em aço inox, espessura mínima 
de chapa de 0,6mm, comdobras 
estruturais que permitam a limpeza 
interna;Fixação das alças  com soldas 
lisas, uniformes e sem frestasde modo a 
evitar o acúmulo de resíduos;Gabinete 
do motor em aço inox, espessura mínima 
de chapa de 0,6mm, flangesuperior e ao 
da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno daflange 
posicionado de modo a não haver 
entrada de líquidos no gabinete 
domotor;Sapatas antivibratórias em 
material aderente;Facas, eixo, buchas, 
porca fixadora do eixo da faca e pino 
elástico de tração dafaca em aço inox;O 
conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser 
removívelpara limpeza, sem a 
necessidade de utilização de 
ferramentas.Flange de acoplamento do 
motor, pinos de tração e elementos de 
fixação emaço inox;Interruptor 
liga/desliga;Interruptor para pulsar;Motor 
monofásico de ½ HP;Dimensionamento 
e robustez da fiação, plugue e 

VITHORY 1 UN R$608,00 
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conectores elétricoscompatíveis com a 
corrente de operação;Voltagem: 110 
V;Indicação da voltagem na chave 
comutadora;Cordão de alimentação 
(rabicho) com 1200 mm de 
comprimento;Fabricado em 
conformidade com a NR;Do Ministério do 
Trabalho e Emprego NR12 - Segurança 
noTrabalho em Máquinas e 
Equipamentos.Modelo: Conforme 
Manual PROINFANCIA. 

59 Multiprocessador de Alimentos Com as 
seguintes especificações 
mínimas;Modelo doméstico;Tigela 
grande: aprox. 2 litros de ingredientes 
líquidos ou 3 kg de massa;Lâminas 
multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável;Tampa da tigela com bocal 
largo para absorver frutas, legumes e 
verdurasinteiras;Com 2 ajustes de 
velocidade e função pulsar que permita o 
controle preciso daduração e frequência 
do processamento;Segurança: detecção 
de tampa e tigela e freio mecânico de 
1,5s;Cabo com armazenamento 
integrado;Base firme com pés 
antideslizantes (ventosa);Motor com 
potência de 700W;Voltagem: 110V e 
220V;Dimensionamento e robustez da 
fiação, plugue e conectores 
elétricoscompatíveis com a corrente de 
operação;Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação daVoltagem;Os acessórios 
devem combinar com a cor da 
velocidade; e possibilitar a limpezaem 
lava louças;Acessórios:batedor para 
mistura de massas leves e pesadas;01 
faca de corte em aço inoxidável para 
carnes, legumes e verduras;02 discos de 
metal para ralar e picar em pedaços 
finos e médios;liquidificador (jarra) com 
tampa, com capacidade para 1,5 litros 
para misturar,triturar e mexer 
ingredientes variados;01 disco 
emulsificador para preparar alimentos 
como clara em neve e Maionese;(RF 
MT)-Conforme Manual PROINFANCIA. 

PHILIPS WALITA 1 UN R$402,00 

59 Multiprocessador de Alimentos Com as 
seguintes especificações 
mínimas;Modelo doméstico;Tigela 
grande: aprox. 2 litros de ingredientes 
líquidos ou 3 kg de massa;Lâminas 
multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável;Tampa da tigela com bocal 
largo para absorver frutas, legumes e 
verdurasinteiras;Com 2 ajustes de 
velocidade e função pulsar que permita o 
controle preciso daduração e frequência 
do processamento;Segurança: detecção 
de tampa e tigela e freio mecânico de 
1,5s;Cabo com armazenamento 
integrado;Base firme com pés 
antideslizantes (ventosa);Motor com 
potência de 700W;Voltagem: 110V e 
220V;Dimensionamento e robustez da 
fiação, plugue e conectores 
elétricoscompatíveis com a corrente de 
operação;Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação daVoltagem;Os acessórios 
devem combinar com a cor da 
velocidade; e possibilitar a limpezaem 
lava louças;Acessórios:batedor para 
mistura de massas leves e pesadas;01 
faca de corte em aço inoxidável para 
carnes, legumes e verduras;02 discos de 
metal para ralar e picar em pedaços 
finos e médios;liquidificador (jarra) com 

PHILIPS WALITA 1 UN R$402,00 
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tampa, com capacidade para 1,5 litros 
para misturar,triturar e mexer 
ingredientes variados;01 disco 
emulsificador para preparar alimentos 
como clara em neve e Maionese;(RF 
MT)-Conforme Manual PROINFANCIA. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 12.364,60 
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EMPRESA: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
 

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

13 Batedeira planetária comercial, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Capacidade volumétrica de 12 litros;  
Dimensões: 
  Largura máxima: 800 mm; 
  Profundidade: 700 mm; 
  Altura da coluna: 380 mm; 
  Estrutura ou suporte para o motor em 
aço, com acabamento em pintura epóxi; 
  Cuba em aço inox AISI 304; 
  Sistema de engrenagens helicoidais; 
  Com 3 níveis de velocidade; 
  Sistema de troca de velocidade 
progressiva; 
  Dispositivo de segurança no acesso à 
cuba, com grade e desligamento 
automático; 
  Motor: ¼ CV; 
  Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação; 
  Tensão (voltagem): monovolt - 127 V / 
220 V (conforme demanda) ou Bivolt; 
  Indicação da tensão (voltagem) no 
cordão de alimentação (rabicho) do 
aparelho; 
  Acessórios inclusos: batedor espiral, 
batedor raquete, e batedor globo. 
  Cordão de alimentação com 1,5 m de 
comprimento. 
Manual Proinfância - BT1 
Conforme Termo de Referência. 

MANA 1 UN R$2.750,00 

13 Batedeira planetária comercial, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Capacidade volumétrica de 12 litros;  
Dimensões: 
  Largura máxima: 800 mm; 
  Profundidade: 700 mm; 
  Altura da coluna: 380 mm; 
  Estrutura ou suporte para o motor em 
aço, com acabamento em pintura epóxi; 
  Cuba em aço inox AISI 304; 
  Sistema de engrenagens helicoidais; 
  Com 3 níveis de velocidade; 
  Sistema de troca de velocidade 
progressiva; 
  Dispositivo de segurança no acesso à 
cuba, com grade e desligamento 
automático; 
  Motor: ¼ CV; 
  Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação; 
  Tensão (voltagem): monovolt - 127 V / 
220 V (conforme demanda) ou Bivolt; 
  Indicação da tensão (voltagem) no 
cordão de alimentação (rabicho) do 
aparelho; 
  Acessórios inclusos: batedor espiral, 
batedor raquete, e batedor globo. 
  Cordão de alimentação com 1,5 m de 
comprimento. 
Manual Proinfância - BT1 
Conforme Termo de Referência. 

MANA 1 UN R$2.750,00 

24 Casa de boneca Com as seguintes 
especificações mínimas;Casinha de 
boneca multicolorida; Com 5 (cinco) 
itens, sugestão de itens: janelas de 
correr, porta vai e vem, tábua de passar, 
com ferro, telefone, pia e fogão;Balcão 
externo na janela (apoio para os 
braços);Acabamento sem saliência e 
com laterais arredondadas;Polietileno 

FRESO 1 UN R$2.150,00 
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pelo processo de rotomoldagem, 
composto com aditivos anti-estático;e 
aditivo anti-UV que protejam contra raios 
solares, garantindo a cor do 
produto;Materiais que possibilitem a 
reciclagem após o término da vida 
útil;Peças multicoloridas;Não 
tóxico.Dimensões:1310 X1430 X 1610 
mm +-5%O produto deve conter manual 
de instrução em Português para 
montagem,instalação e uso do 
brinquedo; 
CS Conforme Manual PROINFANCIA. 

24 Casa de boneca Com as seguintes 
especificações mínimas;Casinha de 
boneca multicolorida; Com 5 (cinco) 
itens, sugestão de itens: janelas de 
correr, porta vai e vem, tábua de passar, 
com ferro, telefone, pia e fogão;Balcão 
externo na janela (apoio para os 
braços);Acabamento sem saliência e 
com laterais arredondadas;Polietileno 
pelo processo de rotomoldagem, 
composto com aditivos anti-estático;e 
aditivo anti-UV que protejam contra raios 
solares, garantindo a cor do 
produto;Materiais que possibilitem a 
reciclagem após o término da vida 
útil;Peças multicoloridas;Não 
tóxico.Dimensões:1310 X1430 X 1610 
mm +-5%O produto deve conter manual 
de instrução em Português para 
montagem,instalação e uso do 
brinquedo; 
CS Conforme Manual PROINFANCIA. 

FRESO 1 UN R$2.150,00 

35 Escorregador para crianças acima de 3 
anos, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Dimensões (LxAxC) 590 cm x 1152 mm 
x 2050 mm; 
  Selo do INMETRO; 
  Peças multicoloridas; 
  Não tóxico; 
  Rampa contínua ou com ondulações 
com uma escada de degraus, que deve  
obedecer à inclinação estabelecida em 
norma vigente. 
  Fixação da rampa à escada através de 
barras de polietileno laterais ou central. 
  Corrimão incorporado à própria escada. 
  Topo da escada com duas laterais altas 
para dar segurança. 
  Produto deverá ser fabricado em 
polietileno pelo processo de 
rotomoldagem,  
composto com aditivos anti-estático e 
aditivo anti-UV que protejam contra raios  
solares e desbotamento provocado pelo 
tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor 
e a resistência do produto.  
  O acabamento do corrimão deverá ter 
as laterais arredondadas no topo da 
escada. 
  Os materiais utilizados no processo de 
fabricação dos produtos deverão 
possibilitar a reciclagem após o término 
da vida útil. 
Manual Proinfância - EG. 
Conforme Termo de Referência. 

FRESO 1 UN R$737,58 

35 Escorregador para crianças acima de 3 
anos, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Dimensões (LxAxC) 590 cm x 1152 mm 
x 2050 mm; 
  Selo do INMETRO; 
  Peças multicoloridas; 
  Não tóxico; 
  Rampa contínua ou com ondulações 

FRESO 1 UN R$737,58 
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com uma escada de degraus, que deve  
obedecer à inclinação estabelecida em 
norma vigente. 
  Fixação da rampa à escada através de 
barras de polietileno laterais ou central. 
  Corrimão incorporado à própria escada. 
  Topo da escada com duas laterais altas 
para dar segurança. 
  Produto deverá ser fabricado em 
polietileno pelo processo de 
rotomoldagem,  
composto com aditivos anti-estático e 
aditivo anti-UV que protejam contra raios  
solares e desbotamento provocado pelo 
tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor 
e a resistência do produto.  
  O acabamento do corrimão deverá ter 
as laterais arredondadas no topo da 
escada. 
  Os materiais utilizados no processo de 
fabricação dos produtos deverão 
possibilitar a reciclagem após o término 
da vida útil. 
Manual Proinfância - EG. 
Conforme Termo de Referência. 

41 Fogão industrial 06 bocas Com as 
seguintes especificações mínimas:Forno 
de câmara com banho-maria 
acoplados;Torneiras de controle em dois 
lados opostos, fixadas em tubo de 
alimentação (gambiarra), alimentado por 
GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás 
natural;Com queimadores dotados de 
dispositivo �supervisor de chama�;O 
tamanho das bocas será de 30x30cm  
sendo 3 queimadores simples  e 3 
queimadores duplos;Com chapa ou 
banho maria;Com forno; 4 pés em perfil 
�L� de aço inox e sapatas reguláveis 
constituídas de basemetálica e ponteira 
maciça de material polimérico, fixadas de 
modo que oequipamento fique a 
aproximadamente 50 mm do 
piso.Dimensões: 830 X 1070 X 840 mm; 
FG1- Conforme Manual PROINFANCIA. 

ITAJOBI 1 UN R$1.924,00 

41 Fogão industrial 06 bocas Com as 
seguintes especificações mínimas:Forno 
de câmara com banho-maria 
acoplados;Torneiras de controle em dois 
lados opostos, fixadas em tubo de 
alimentação (gambiarra), alimentado por 
GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás 
natural;Com queimadores dotados de 
dispositivo �supervisor de chama�;O 
tamanho das bocas será de 30x30cm  
sendo 3 queimadores simples  e 3 
queimadores duplos;Com chapa ou 
banho maria;Com forno; 4 pés em perfil 
�L� de aço inox e sapatas reguláveis 
constituídas de basemetálica e ponteira 
maciça de material polimérico, fixadas de 
modo que oequipamento fique a 
aproximadamente 50 mm do 
piso.Dimensões: 830 X 1070 X 840 mm; 
FG1- Conforme Manual PROINFANCIA. 

ITAJOBI 1 UN R$1.924,00 

47 Geladeira Vertical Industrial  com 4 
portas Com as seguintes especificações 
mínimas;capacidade útil mínima de 1000 
L;Gabinete tipo monobloco revestido 
interna e externamente em aço inox, 
emchapa 22 (0,80 mm);Isolamento do 
gabinete de poliuretano injetado, com 
espessura mínima de 55mm e densidade 
mínima de 36 kg/m3;Sapatas reguláveis 
constituídas de base metálica e ponteira 
maciça de materialpolimérico, fixadas de 
modo que a base do equipamento situe-
se aaproximadamente 150 mm do 

CONSUL 1 UN R$4.425,00 
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piso;Portas revestidas interna e 
externamente em aço inox, em chapa 22 
(0,80 mm).Isolamento da porta de 
poliuretano injetado, com espessura 
mínima de 45 mm edensidade mínima 
de 36 kg/m3;Vedação hermética em todo 
o perímetro das portas, constituída de 
gaxetamagnética sanfonada;Puxadores, 
trincos e dobradiças em aço inox. 
Trincos com travamento 
automático;Barreira térmica em todo o 
perímetro dos batentes das portas para 
evitar acondensação, constituída de 
resistência elétrica de baixa 
potência,intercambiável;Sistema de 
controle de temperatura por meio de 
termostato regulável, dotado 
determômetro digital, com 
posicionamento frontal de fácil 
acesso;Sistema de refrigeração por 
transmissão térmica convectiva, 
Compressor de 1/2 hp;Tensão: 110 V 
Degelo automático (sistema frost-free). 
Sistema de transmissão térmica 
convectiva, através de evaporadores 
econdensadores com sistema de ar 
forçado dotado de 8 prateleiras 
ajustáveis;Dimensões aproximadas: 
1800 X 1250 X750 mm;Características 
construtivas:(RF 01) -Conforme Manual 
PROINFANCIA. 

47 Geladeira Vertical Industrial  com 4 
portas Com as seguintes especificações 
mínimas;capacidade útil mínima de 1000 
L;Gabinete tipo monobloco revestido 
interna e externamente em aço inox, 
emchapa 22 (0,80 mm);Isolamento do 
gabinete de poliuretano injetado, com 
espessura mínima de 55mm e densidade 
mínima de 36 kg/m3;Sapatas reguláveis 
constituídas de base metálica e ponteira 
maciça de materialpolimérico, fixadas de 
modo que a base do equipamento situe-
se aaproximadamente 150 mm do 
piso;Portas revestidas interna e 
externamente em aço inox, em chapa 22 
(0,80 mm).Isolamento da porta de 
poliuretano injetado, com espessura 
mínima de 45 mm edensidade mínima 
de 36 kg/m3;Vedação hermética em todo 
o perímetro das portas, constituída de 
gaxetamagnética sanfonada;Puxadores, 
trincos e dobradiças em aço inox. 
Trincos com travamento 
automático;Barreira térmica em todo o 
perímetro dos batentes das portas para 
evitar acondensação, constituída de 
resistência elétrica de baixa 
potência,intercambiável;Sistema de 
controle de temperatura por meio de 
termostato regulável, dotado 
determômetro digital, com 
posicionamento frontal de fácil 
acesso;Sistema de refrigeração por 
transmissão térmica convectiva, 
Compressor de 1/2 hp;Tensão: 110 V 
Degelo automático (sistema frost-free). 
Sistema de transmissão térmica 
convectiva, através de evaporadores 
econdensadores com sistema de ar 
forçado dotado de 8 prateleiras 
ajustáveis;Dimensões aproximadas: 
1800 X 1250 X750 mm;Características 
construtivas:(RF 01) -Conforme Manual 
PROINFANCIA. 

CONSUL 1 UN R$4.425,00 

48 Gira-gira (carrossel) com 3 lugares, para 
crianças a partir de 3 anos, nas 
seguintes especificações mínimas: 
  Diâmetro: 1000 mm; 

FRESO 1 UN R$1.094,00 
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  Altura: 495 mm; 
  Selo do INMETRO. 
  Peças multicoloridas. 
  Não tóxico. 
  Peça composta por três partes: base, 
assentos e volante. 
  Base com textura antiderrapante - as 
distâncias entre a base e os assentos e 
entre a base e o solo deverão 
acompanhar a norma vigente. 
 Volante central fixo. 
 Eixo metálico central - o eixo e o volante 
deverão girar facilmente e de maneira 
segura para os usuários. 
 Três assentos anatômicos e 
antiderrapantes. 
 Apoio para os pés. 
 Produto deverá ser fabricado em 
polietileno pelo processo de 
rotomoldagem,  
composto com aditivo antiestático e 
aditivo anti-UV que protejam contra raios 
solares e desbotamento provocado pelo 
tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor 
e a resistência do produto. 
 Os produtos deverão ter as laterais 
arredondadas em seu acabamento. 
 Os materiais utilizados no processo de 
fabricação dos produtos deverão 
possibilitar a reciclagem após o término 
da vida útil. 
Manual Proinfância - CR. 
Conforme Termo de Referência. 

48 Gira-gira (carrossel) com 3 lugares, para 
crianças a partir de 3 anos, nas 
seguintes especificações mínimas: 
  Diâmetro: 1000 mm; 
  Altura: 495 mm; 
  Selo do INMETRO. 
  Peças multicoloridas. 
  Não tóxico. 
  Peça composta por três partes: base, 
assentos e volante. 
  Base com textura antiderrapante - as 
distâncias entre a base e os assentos e 
entre a base e o solo deverão 
acompanhar a norma vigente. 
 Volante central fixo. 
 Eixo metálico central - o eixo e o volante 
deverão girar facilmente e de maneira 
segura para os usuários. 
 Três assentos anatômicos e 
antiderrapantes. 
 Apoio para os pés. 
 Produto deverá ser fabricado em 
polietileno pelo processo de 
rotomoldagem,  
composto com aditivo antiestático e 
aditivo anti-UV que protejam contra raios 
solares e desbotamento provocado pelo 
tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor 
e a resistência do produto. 
 Os produtos deverão ter as laterais 
arredondadas em seu acabamento. 
 Os materiais utilizados no processo de 
fabricação dos produtos deverão 
possibilitar a reciclagem após o término 
da vida útil. 
Manual Proinfância - CR. 
Conforme Termo de Referência. 

FRESO 1 UN R$1.094,00 

62 Purificador de água refrigerado Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Bandeja coletora 
removível;Capacidade (em litros): 3 
l;Composição/ material: Poliestireno de 
alto impacto;Cor: Branca;Dimensões 
aproximadas do produto (cm): AxLxP: 
5,5 Kg;Funções: Tripla filtragem;Garantia 
do fornecedor: 12 meses;Modo de 

LIBELL 9 UN R$430,55 
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filtragem: 3 estágios de filtragem: 
filtragem mecânica através de elemento 
do polipropileno Melt Blow; filtragem por 
absorção através de carvão ativado com 
prata coloidal e filtragem mecânica com 
elemento de polipropileno Melt Blow com 
poros de 5 µm para realizar a filtragem 
final da água;Opções de temperatura: 
água gelada e natural;Peso líquido 
aproximado do produto (kg): 6 
kg;Potência (W): 85 W;Referência do 
modelo: FKPAE;Torneiras: 1 torneira de 
água natural e 1 torneira de água 
gelada;Voltagem: Bivolt.MODELO: PR  
PROINFÂNCIA 

62 Purificador de água refrigerado Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Bandeja coletora 
removível;Capacidade (em litros): 3 
l;Composição/ material: Poliestireno de 
alto impacto;Cor: Branca;Dimensões 
aproximadas do produto (cm): AxLxP: 
5,5 Kg;Funções: Tripla filtragem;Garantia 
do fornecedor: 12 meses;Modo de 
filtragem: 3 estágios de filtragem: 
filtragem mecânica através de elemento 
do polipropileno Melt Blow; filtragem por 
absorção através de carvão ativado com 
prata coloidal e filtragem mecânica com 
elemento de polipropileno Melt Blow com 
poros de 5 µm para realizar a filtragem 
final da água;Opções de temperatura: 
água gelada e natural;Peso líquido 
aproximado do produto (kg): 6 
kg;Potência (W): 85 W;Referência do 
modelo: FKPAE;Torneiras: 1 torneira de 
água natural e 1 torneira de água 
gelada;Voltagem: Bivolt.MODELO: PR  
PROINFÂNCIA 

LIBELL 9 UN R$430,55 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 33.911,06 
       

 
EMPRESA: DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME 
 

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

6 Armário baixo com 2 portas, dotado de 2 
prateleiras em MDP ou MDF, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Revestido com laminado melamínico de 
baixa pressão, cor cinza com bordas e 
componentes nas cores amarela, laranja, 
azul ou verde. 
Dimensões do Armário (LxPxA) 810 mm 
x 500 mm x 740 mm; 
620x360x990 
Dimensões das Portas (LxPxE) 400 mm 
x 630 mm x 18 mm; 
Dimensões das Prateleiras (LxPxE) 768 
mm x 455 mm x 18 mm; 
  Tampo, peça inferior, peças laterais 
esquerda e direita e peça posterior em 
MDP ou MDF, com espessura de 18mm, 
revestido em ambas as faces por 
laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
  2 portas em MDP ou MDF, com 
espessura de 18mm, revestido em 
ambas as faces por laminado 
melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
  2 prateleiras em MDP ou MDF, com 
espessura de 18mm, revestido em 
ambas as faces por laminado 
melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
  Topos de todas as peças encabeçados 
com fita de bordo em PVC (cloreto de  

UNIMOVEIS 16 UN R$519,00 
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polivinila), PP (polipropileno) ou em PE 
(polietileno) com "primer", acabamento  
texturizado, na mesma cor e tonalidade 
do laminado melamínico de baixa 
pressão dos painéis, exceto prateleiras, 
que receberão bordo colorido na parte 
frontal, e 2 portas que receberão bordos 
coloridos nos quatro lados.  
Colagem das fitas com adesivo a base 
de PUR, através do processo "Hot 
Melting". Dimensões acabadas de 18mm 
(largura) x 3mm (espessura), ou de 
18mm (largura) x 0,45mm (espessura) 
de acordo com seu posicionamento. 
Fitas de espessura de 3mm deverão ter 
seus bordos usinados com raio de 3mm. 
  Base confeccionada em quadro 
soldado de tubo de aço carbono, 
laminado a frio, com costura, secção 
retangular de 20x40mm, em chapa 14 
(1,9mm). 
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. 
  Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura de 40 micrometros na 
cor cinza. 
  Rodízios de duplo giro, com rodas 
duplas e bandas de rodagem em 
poliuretano injetado, diâmetro 65mm, 
com eixos de aço. Capacidade de 60kg 
cada rodízio fixação por meio de rosca e 
contra-porca. 2 giratórios com freio  
(dianteiros) e 2 giratórios sem freio 
(trazeiros). Cores diferenciadas entre as  
calotas e a banda de rodagem.  
  Espaçador/ amortecedor em 
polipropileno copolímero virgem, isento 
de cargas minerais, injetado em cores. 
  Puxador em polipropileno copolímero 
virgem, isento de cargas minerais, 
injetado em cores, dotado de porca M, 
sobreinjetada. 
  Dobradiça de caneco com abertura de 
110° em aço niquelado, caneco de 
12,5mm e fechamento automático, 
montagem sobreposta. 
  Fechadura universal metálica, 
acabamento cromado, dotada de 
contraporca, com posição de fechamento 
a 90°, com chaves articuladas em 
duplicata. Aplicação na porta direita. 
  Fecho de caixa reto em latão cromado, 
com 50mm de comprimento, dotado de 
lingueta de bloqueio reta. Aplicação na 
porta esquerda.  
Manual Proinfância - AMB. 
Conforme Termo de Referência. 

6 Armário baixo com 2 portas, dotado de 2 
prateleiras em MDP ou MDF, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Revestido com laminado melamínico de 
baixa pressão, cor cinza com bordas e 
componentes nas cores amarela, laranja, 
azul ou verde. 
Dimensões do Armário (LxPxA) 810 mm 
x 500 mm x 740 mm; 
620x360x990 
Dimensões das Portas (LxPxE) 400 mm 
x 630 mm x 18 mm; 
Dimensões das Prateleiras (LxPxE) 768 
mm x 455 mm x 18 mm; 
  Tampo, peça inferior, peças laterais 
esquerda e direita e peça posterior em 
MDP ou MDF, com espessura de 18mm, 
revestido em ambas as faces por 
laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 

UNIMOVEIS 16 UN R$519,00 
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  2 portas em MDP ou MDF, com 
espessura de 18mm, revestido em 
ambas as faces por laminado 
melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
  2 prateleiras em MDP ou MDF, com 
espessura de 18mm, revestido em 
ambas as faces por laminado 
melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
  Topos de todas as peças encabeçados 
com fita de bordo em PVC (cloreto de  
polivinila), PP (polipropileno) ou em PE 
(polietileno) com "primer", acabamento  
texturizado, na mesma cor e tonalidade 
do laminado melamínico de baixa 
pressão dos painéis, exceto prateleiras, 
que receberão bordo colorido na parte 
frontal, e 2 portas que receberão bordos 
coloridos nos quatro lados.  
Colagem das fitas com adesivo a base 
de PUR, através do processo "Hot 
Melting". Dimensões acabadas de 18mm 
(largura) x 3mm (espessura), ou de 
18mm (largura) x 0,45mm (espessura) 
de acordo com seu posicionamento. 
Fitas de espessura de 3mm deverão ter 
seus bordos usinados com raio de 3mm. 
  Base confeccionada em quadro 
soldado de tubo de aço carbono, 
laminado a frio, com costura, secção 
retangular de 20x40mm, em chapa 14 
(1,9mm). 
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. 
  Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura de 40 micrometros na 
cor cinza. 
  Rodízios de duplo giro, com rodas 
duplas e bandas de rodagem em 
poliuretano injetado, diâmetro 65mm, 
com eixos de aço. Capacidade de 60kg 
cada rodízio fixação por meio de rosca e 
contra-porca. 2 giratórios com freio  
(dianteiros) e 2 giratórios sem freio 
(trazeiros). Cores diferenciadas entre as  
calotas e a banda de rodagem.  
  Espaçador/ amortecedor em 
polipropileno copolímero virgem, isento 
de cargas minerais, injetado em cores. 
  Puxador em polipropileno copolímero 
virgem, isento de cargas minerais, 
injetado em cores, dotado de porca M, 
sobreinjetada. 
  Dobradiça de caneco com abertura de 
110° em aço niquelado, caneco de 
12,5mm e fechamento automático, 
montagem sobreposta. 
  Fechadura universal metálica, 
acabamento cromado, dotada de 
contraporca, com posição de fechamento 
a 90°, com chaves articuladas em 
duplicata. Aplicação na porta direita. 
  Fecho de caixa reto em latão cromado, 
com 50mm de comprimento, dotado de 
lingueta de bloqueio reta. Aplicação na 
porta esquerda.  
Manual Proinfância - AMB. 
Conforme Termo de Referência. 

7 Armário em aço com as seguintes 
especificações mínimas. 
Com 2 PORTAS de abrir em giro; 
Dimensões: ( L XP X A) 900 mm +/- 10 
mm; 400 mm +/- 10 mm;: 1980 mm +/- 
10 mm; 
Com  4 prateleiras; 
Cor: Cinza; 

VEGEL 5 UN R$589,00 



Telêmaco Borba, 07 de agosto de 201939
Edição 1392

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

Corpo, divisórias e portas em chapa de 
aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 
mm); 
Prateleiras e reforço das portas em 
chapa de aço laminado a frio - chapa 20 
(0,90 mm); 
Base em chapa de aço laminado a frio - 
chapa 18 (1,25 mm);  
Barras de travamento das portas Ø = 
1/4" (mínimo); 
Dobradiças internas não visíveis na parte 
exterior do móvel em chapa de aço 
laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com 
no mínimo 75 mm de altura - três 
unidades por porta; 
Maçaneta e canopla inteiramente 
metálicas, com travamento sistema 
Cremona; 
Fechadura de tambor cilíndrico embutida 
na maçaneta com no mínimo de 4 pinos;  
Chaves em duplicata presas às 
maçanetas correspondentes; 
Porta-etiquetas estampado ou 
sobreposto, sendo este último 
exclusivamente de liga metálica não 
ferrosa cromado; 
Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ 
poliéster, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros; 
AM4-Conforme Manual Proinfância. 

7 Armário em aço com as seguintes 
especificações mínimas. 
Com 2 PORTAS de abrir em giro; 
Dimensões: ( L XP X A) 900 mm +/- 10 
mm; 400 mm +/- 10 mm;: 1980 mm +/- 
10 mm; 
Com  4 prateleiras; 
Cor: Cinza; 
Corpo, divisórias e portas em chapa de 
aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 
mm); 
Prateleiras e reforço das portas em 
chapa de aço laminado a frio - chapa 20 
(0,90 mm); 
Base em chapa de aço laminado a frio - 
chapa 18 (1,25 mm);  
Barras de travamento das portas Ø = 
1/4" (mínimo); 
Dobradiças internas não visíveis na parte 
exterior do móvel em chapa de aço 
laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com 
no mínimo 75 mm de altura - três 
unidades por porta; 
Maçaneta e canopla inteiramente 
metálicas, com travamento sistema 
Cremona; 
Fechadura de tambor cilíndrico embutida 
na maçaneta com no mínimo de 4 pinos;  
Chaves em duplicata presas às 
maçanetas correspondentes; 
Porta-etiquetas estampado ou 
sobreposto, sendo este último 
exclusivamente de liga metálica não 
ferrosa cromado; 
Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ 
poliéster, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros; 
AM4-Conforme Manual Proinfância. 

VEGEL 5 UN R$589,00 

9 Arquivo em aço com as seguintes 
especificações mínimas: 
Cor: Cinza; 
Arquivo deslizante em aço com quatro 
gavetas montadas sobre trilhos 
telescópicos que permitam abertura total; 
Corpo e estrutura interna em aço chapa 
22 (espessura 0,75mm) na cor cinza;  
Gavetas em chapa 24 (0,60mm);  

PRISMA 2 UN R$569,00 
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Trilhos telescópicos e guias zincados  
em chapa 18 (1,20mm) ou superior;  
Haste de travamento de gavetas em 
chapa 16 (1,50mm); 
Fechamento inferior (junto ao piso) em 
chapa 24 (0,60mm);  
Puxadores em zamac no acabamento 
steel de 96 mm; 
Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 
4 pinos) com sistema de travamento 
simultâneo das gavetas.; 
Chaves em duplicata; 
Compressores para pastas em todas as 
gavetas;  
Porta-etiquetas estampado ou 
sobreposto, sendo este último 
exclusivamente de liga metálica não 
ferrosa cromado ou niquelado; 
Gavetas dotadas de trilhos telescópicos 
compostos por guias lineares com 
rolamentos de esferas de aço, com 
capacidade de carga vertical mínima de 
45 kg e mecanismo contra escape, 
sapatas niveladoras em metal cromado 
com base de polipropileno injetado; 
Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / 
Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros . 
Conforme Manual PROINFÂNCIA. 

9 Arquivo em aço com as seguintes 
especificações mínimas: 
Cor: Cinza; 
Arquivo deslizante em aço com quatro 
gavetas montadas sobre trilhos 
telescópicos que permitam abertura total; 
Corpo e estrutura interna em aço chapa 
22 (espessura 0,75mm) na cor cinza;  
Gavetas em chapa 24 (0,60mm);  
Trilhos telescópicos e guias zincados  
em chapa 18 (1,20mm) ou superior;  
Haste de travamento de gavetas em 
chapa 16 (1,50mm); 
Fechamento inferior (junto ao piso) em 
chapa 24 (0,60mm);  
Puxadores em zamac no acabamento 
steel de 96 mm; 
Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 
4 pinos) com sistema de travamento 
simultâneo das gavetas.; 
Chaves em duplicata; 
Compressores para pastas em todas as 
gavetas;  
Porta-etiquetas estampado ou 
sobreposto, sendo este último 
exclusivamente de liga metálica não 
ferrosa cromado ou niquelado; 
Gavetas dotadas de trilhos telescópicos 
compostos por guias lineares com 
rolamentos de esferas de aço, com 
capacidade de carga vertical mínima de 
45 kg e mecanismo contra escape, 
sapatas niveladoras em metal cromado 
com base de polipropileno injetado; 
Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / 
Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros . 
Conforme Manual PROINFÂNCIA. 

PRISMA 2 UN R$569,00 

20 Cadeira giratória com braços com as 
seguintes especificações mínimas:  
Altura regulável;  
Estofamento do assento e do encosto 
em espuma de poliuretano expandido, 
colada à madeira e revestida com tecido;  
Cor cinza;  
Dotado de proteção com produto 
impermeabilizante hidro-repelente; 
Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm;  

UNIMOVEIS 6 UN R$240,00 
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Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 
mm;  
Altura do assento variável: faixa 
obrigatória entre 420 mm e 520 mm;  
Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm 
(medida no ponto mais saliente do apoio 
lombar); Extensão vertical do encosto: 
350 mm +/- 10 mm;  
Espessura da espuma do assento: 
mínima de 40 mm;  
Espessura da espuma do encosto: 
mínima de 30 mm;  
Tolerâncias dimensionais para tubos 
conforme ABNT NBR 6591; 
Tolerâncias para camada de tinta: 
mínimo 40 micrômetros /máximo 100 
micrômetros; 
Características: 
Assento e encosto confeccionados em 
compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete 
lâminas internas, com espessura 
máxima de 1,5 mm cada; 
Rodízios de duplo giro com rodas duplas 
de 50 mm; 
Estrutura composta de: Mecanismo de 
regulagem independente do assento e 
do encosto; Inclinação do encosto 
variável em pelo menos 22º e do assento 
em pelo menos 8º com bloqueio em 
qualquer posição através de sistema de 
lâminas travadas por contato;  
Comando por alavanca;  
Suporte para regulagem de altura do 
encosto com curso de 70 mm, dotado de 
dispositivo de fixação, articulado e com 
sistema amortecedor flexível; 
Coluna de regulagem de altura do 
assento por acionamento a gás;  
Curso mínimo do pistão de 100 mm; 
Base em formato de estrela com 5 
pontas e sistema de acoplamento cônico 
C-6; 
Conforme Manual PROINFANCIA. 

20 Cadeira giratória com braços com as 
seguintes especificações mínimas:  
Altura regulável;  
Estofamento do assento e do encosto 
em espuma de poliuretano expandido, 
colada à madeira e revestida com tecido;  
Cor cinza;  
Dotado de proteção com produto 
impermeabilizante hidro-repelente; 
Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm;  
Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 
mm;  
Altura do assento variável: faixa 
obrigatória entre 420 mm e 520 mm;  
Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm 
(medida no ponto mais saliente do apoio 
lombar); Extensão vertical do encosto: 
350 mm +/- 10 mm;  
Espessura da espuma do assento: 
mínima de 40 mm;  
Espessura da espuma do encosto: 
mínima de 30 mm;  
Tolerâncias dimensionais para tubos 
conforme ABNT NBR 6591; 
Tolerâncias para camada de tinta: 
mínimo 40 micrômetros /máximo 100 
micrômetros; 
Características: 
Assento e encosto confeccionados em 
compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete 
lâminas internas, com espessura 
máxima de 1,5 mm cada; 
Rodízios de duplo giro com rodas duplas 
de 50 mm; 

UNIMOVEIS 6 UN R$240,00 
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Estrutura composta de: Mecanismo de 
regulagem independente do assento e 
do encosto; Inclinação do encosto 
variável em pelo menos 22º e do assento 
em pelo menos 8º com bloqueio em 
qualquer posição através de sistema de 
lâminas travadas por contato;  
Comando por alavanca;  
Suporte para regulagem de altura do 
encosto com curso de 70 mm, dotado de 
dispositivo de fixação, articulado e com 
sistema amortecedor flexível; 
Coluna de regulagem de altura do 
assento por acionamento a gás;  
Curso mínimo do pistão de 100 mm; 
Base em formato de estrela com 5 
pontas e sistema de acoplamento cônico 
C-6; 
Conforme Manual PROINFANCIA. 

54 Lixeira com pedal  Com as seguintes 
especificações mínimasCapacidade: 50 
litros;Com pedal metálico;Fabricada em 
processo de rotomoldagem sem soldas 
ou emendas;Em polietileno de alta 
densidade com tratamento em UV;Pedal 
fabricado em tarugo de ferro maciço 
galvanizado e chapa xadrez 
galvanizada;Dobradiça traseira fixada 
em suporte reforçado e preso à lixeira 
por 04 parafusos;Chapa da dobradiça 
arrebitada na tampa;Medida externa: 
71,0x44,5x37,0;Medida Interna: 
60,0x39,0x24,0.MODELO 
PROINFÂNCIA. 

J S N 13 UN R$100,00 

54 Lixeira com pedal  Com as seguintes 
especificações mínimasCapacidade: 50 
litros;Com pedal metálico;Fabricada em 
processo de rotomoldagem sem soldas 
ou emendas;Em polietileno de alta 
densidade com tratamento em UV;Pedal 
fabricado em tarugo de ferro maciço 
galvanizado e chapa xadrez 
galvanizada;Dobradiça traseira fixada 
em suporte reforçado e preso à lixeira 
por 04 parafusos;Chapa da dobradiça 
arrebitada na tampa;Medida externa: 
71,0x44,5x37,0;Medida Interna: 
60,0x39,0x24,0.MODELO 
PROINFÂNCIA. 

J S N 13 UN R$100,00 

55 Mesa de reunião com tampo retangular 
ou oval, em MDF, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Revestido de laminado melamínico, 
montada sobre dois pés. 
  Tampo retangular: 2000 x 950 mm; 
  Altura: 750 mm; 
  Para acomodação de pessoas em 
cadeira de rodas (PCR) e atendimento 
às  
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa 
deve possuir altura livre sob o tampo de 
730 mm; 
  Espessura do tampo: 25 mm; 
  Tolerâncias para camada de tinta: 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
  Tampo em MDF, com espessura de 25 
mm, revestido na face inferior com 
laminado melamínico de baixa pressão 
(BP), e na face superior com laminado 
melamínico de alta pressão, de 0,8 mm 
de espessura, cor cinza ou branco, 
acabamento texturizado.  
  Bordos encabeçados com perfil 
extrudado maciço de 180º, na cor cinza 
ou branco, com a mesma tonalidade do 
laminado do tampo, admitindo-se 
pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, 

UNIMOVEIS 1 UN R$399,00 
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textura). O perfil deve ser encaixado e 
fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies. 
  Estrutura em aço carbono com dois 
pés, com trava em MDF entre os 
mesmos. 
- Fixação do tampo à estrutura através 
de parafusos de rosca com buchas 
metálicas. 
  Sapatas reguláveis em nylon ou 
polipropileno injetado. 
  Terminações de tubos em plástico 
injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 
através de encaixe. Estas não devem 
poder ser retiradas sem o uso de 
ferramentas. 
  Peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes  
cortantes. 
  Acabamento das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou 
preta. 
  Todos os encontros de tubos ou uniões 
de partes metálicas devem receber solda 
em toda a extensão da união.  
Manual Proinfância - M7. 
Conforme Termo de Referência. 

55 Mesa de reunião com tampo retangular 
ou oval, em MDF, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Revestido de laminado melamínico, 
montada sobre dois pés. 
  Tampo retangular: 2000 x 950 mm; 
  Altura: 750 mm; 
  Para acomodação de pessoas em 
cadeira de rodas (PCR) e atendimento 
às  
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa 
deve possuir altura livre sob o tampo de 
730 mm; 
  Espessura do tampo: 25 mm; 
  Tolerâncias para camada de tinta: 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
  Tampo em MDF, com espessura de 25 
mm, revestido na face inferior com 
laminado melamínico de baixa pressão 
(BP), e na face superior com laminado 
melamínico de alta pressão, de 0,8 mm 
de espessura, cor cinza ou branco, 
acabamento texturizado.  
  Bordos encabeçados com perfil 
extrudado maciço de 180º, na cor cinza 
ou branco, com a mesma tonalidade do 
laminado do tampo, admitindo-se 
pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e 
fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies. 
  Estrutura em aço carbono com dois 
pés, com trava em MDF entre os 
mesmos. 
- Fixação do tampo à estrutura através 
de parafusos de rosca com buchas 
metálicas. 
  Sapatas reguláveis em nylon ou 
polipropileno injetado. 
  Terminações de tubos em plástico 
injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 
através de encaixe. Estas não devem 
poder ser retiradas sem o uso de 
ferramentas. 
  Peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes  
cortantes. 
  Acabamento das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou 
preta. 
  Todos os encontros de tubos ou uniões 
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de partes metálicas devem receber solda 
em toda a extensão da união.  
Manual Proinfância - M7. 
Conforme Termo de Referência. 

56 Mesa de trabalho com tampo retangular 
em MDF revestido de laminado 
melamínico, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Montada sobre suporte metálico com 2 
pés; 
Dimensões: 
Tampo retangular: 1200 mm x 600 mm; 
Altura: 750 mm; 
Para acomodação de pessoas em 
cadeira de rodas (PCR) e atendimento 
às  
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa 
deve possuir altura livre sob o tampo:  
de 730 mm; 
Espessura do tampo: 25,8 mm; 
Camada de tinta: 40 micrometros 
/máximo 100 micrometros. 
Tampo em MDF, com espessura de 25 
mm, revestido na face inferior com 
laminado melamínico de baixa pressão 
(BP), e na face superior com laminado 
melamínico de alta pressão, de 0,8 mm 
de espessura, cor cinza ou branco, 
acabamento texturizado.  
Bordos encabeçados com perfil 
extrudado maciço de 180º, na cor cinza 
ou branco, com a mesma tonalidade do 
laminado do tampo, admitindo-se 
pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e 
fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies. 
Estrutura em aço carbono com dois pés, 
com trava em MDF entre os mesmos. 
Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos de rosca com buchas 
metálicas. 
Sapatas reguláveis em nylon ou 
polipropileno injetado. 
Terminações de tubos em plástico 
injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 
através de encaixe. Estas não devem 
poder ser retiradas sem o uso de 
ferramentas. 
Acabamento das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou 
preta. 
Todos os encontros de tubos ou uniões 
de partes metálicas devem receber solda 
em toda a extensão da união. 
Manual Proinfância - M6. 
Conforme Termo de Referência. 

UNIMOVEIS 6 UN R$190,00 

56 Mesa de trabalho com tampo retangular 
em MDF revestido de laminado 
melamínico, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Montada sobre suporte metálico com 2 
pés; 
Dimensões: 
Tampo retangular: 1200 mm x 600 mm; 
Altura: 750 mm; 
Para acomodação de pessoas em 
cadeira de rodas (PCR) e atendimento 
às  
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa 
deve possuir altura livre sob o tampo:  
de 730 mm; 
Espessura do tampo: 25,8 mm; 
Camada de tinta: 40 micrometros 
/máximo 100 micrometros. 
Tampo em MDF, com espessura de 25 
mm, revestido na face inferior com 
laminado melamínico de baixa pressão 

UNIMOVEIS 6 UN R$190,00 
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(BP), e na face superior com laminado 
melamínico de alta pressão, de 0,8 mm 
de espessura, cor cinza ou branco, 
acabamento texturizado.  
Bordos encabeçados com perfil 
extrudado maciço de 180º, na cor cinza 
ou branco, com a mesma tonalidade do 
laminado do tampo, admitindo-se 
pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e 
fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies. 
Estrutura em aço carbono com dois pés, 
com trava em MDF entre os mesmos. 
Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos de rosca com buchas 
metálicas. 
Sapatas reguláveis em nylon ou 
polipropileno injetado. 
Terminações de tubos em plástico 
injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 
através de encaixe. Estas não devem 
poder ser retiradas sem o uso de 
ferramentas. 
Acabamento das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou 
preta. 
Todos os encontros de tubos ou uniões 
de partes metálicas devem receber solda 
em toda a extensão da união. 
Manual Proinfância - M6. 
Conforme Termo de Referência. 

57 Mesa para refeição, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Mesa com tampo redondo em MDF 
revestido de laminado melamínico,  
montada sobre coluna central dotada de 
quatro pés. 
Diâmetro do tampo: 1000 mm; 
Altura: 750 mm; 
Para acomodação de pessoas em 
cadeira de rodas (PCR) e atendimento 
às  
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa 
deve possuir altura livre sob o tampo de 
730 mm; 
Espessura do tampo: 25,8 mm; 
Tolerâncias dimensionais para tubos 
conforme ABNT NBR 6591; 
Tolerâncias para camada de tinta: 
mínimo 40 micrometros /máximo 100 
micrometros. 
Tampo em MDF, com espessura de 25 
mm, revestido na face inferior com 
laminado melamínico de baixa pressão 
(Bp), e na face superior com laminado 
melamínico de alta pressão, de 0,8 mm 
de espessura, cor cinza, acabamento 
texturizado.  
Bordos encabeçados com perfil 
extrudado maciço de 180º, na cor cinza, 
com a  
mesma tonalidade do laminado do 
tampo, admitindo-se pequenas variações  
decorrentes das características de cada 
material (brilho, textura). O perfil deve 
ser encaixado e fixado com adesivo ao 
tampo, e ser nivelado com as suas 
superfícies. 
Estrutura constituída de: 
- Suporte de sustentação do tampo, 
confeccionado em tubo de aço laminado 
a frio, com costura, perfil retangular de 
30 x 50 mm, com espessura de chapa 
mínima de 1,5 mm;  
- Coluna central fabricada com tubo de 
aço laminado a frio, com costura, com  
diâmetro de 3" (polegadas), com 
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espessura de chapa 1,5 mm;  
- Pés em número de quatro, 
confeccionados em tubo de aço 
laminado a frio, com costura, perfil 
retangular de 30 x 50 mm, com 
espessura de chapa 1,5 mm.  
  Fixação do tampo à estrutura através 
de parafusos de rosca métrica M6 com 
buchas metálicas. 
  Sapatas reguláveis metálicas, rosca 
M6, com partes em contato com o piso 
em plástico injetado. 
  Terminações de tubos em plástico 
injetado, na cor preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser 
retiradas sem o uso de ferramentas. 
  Peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes  
cortantes. 
  Acabamento das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, na cor cinza. 
  Todos os encontros de tubos ou uniões 
de partes metálicas devem receber solda 
em toda a extensão da união. 
Manual Proinfância - M8. 
Conforme Termo de Referência. 

57 Mesa para refeição, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Mesa com tampo redondo em MDF 
revestido de laminado melamínico,  
montada sobre coluna central dotada de 
quatro pés. 
Diâmetro do tampo: 1000 mm; 
Altura: 750 mm; 
Para acomodação de pessoas em 
cadeira de rodas (PCR) e atendimento 
às  
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa 
deve possuir altura livre sob o tampo de 
730 mm; 
Espessura do tampo: 25,8 mm; 
Tolerâncias dimensionais para tubos 
conforme ABNT NBR 6591; 
Tolerâncias para camada de tinta: 
mínimo 40 micrometros /máximo 100 
micrometros. 
Tampo em MDF, com espessura de 25 
mm, revestido na face inferior com 
laminado melamínico de baixa pressão 
(Bp), e na face superior com laminado 
melamínico de alta pressão, de 0,8 mm 
de espessura, cor cinza, acabamento 
texturizado.  
Bordos encabeçados com perfil 
extrudado maciço de 180º, na cor cinza, 
com a  
mesma tonalidade do laminado do 
tampo, admitindo-se pequenas variações  
decorrentes das características de cada 
material (brilho, textura). O perfil deve 
ser encaixado e fixado com adesivo ao 
tampo, e ser nivelado com as suas 
superfícies. 
Estrutura constituída de: 
- Suporte de sustentação do tampo, 
confeccionado em tubo de aço laminado 
a frio, com costura, perfil retangular de 
30 x 50 mm, com espessura de chapa 
mínima de 1,5 mm;  
- Coluna central fabricada com tubo de 
aço laminado a frio, com costura, com  
diâmetro de 3" (polegadas), com 
espessura de chapa 1,5 mm;  
- Pés em número de quatro, 
confeccionados em tubo de aço 
laminado a frio, com costura, perfil 
retangular de 30 x 50 mm, com 
espessura de chapa 1,5 mm.  
  Fixação do tampo à estrutura através 

UNIMOVEIS 1 UN R$300,00 
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de parafusos de rosca métrica M6 com 
buchas metálicas. 
  Sapatas reguláveis metálicas, rosca 
M6, com partes em contato com o piso 
em plástico injetado. 
  Terminações de tubos em plástico 
injetado, na cor preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser 
retiradas sem o uso de ferramentas. 
  Peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes  
cortantes. 
  Acabamento das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, na cor cinza. 
  Todos os encontros de tubos ou uniões 
de partes metálicas devem receber solda 
em toda a extensão da união. 
Manual Proinfância - M8. 
Conforme Termo de Referência. 

64 Quadro com superfície em laminado 
branco brilhante especial para escrita e 
fixação de acessórios magnéticos, nas 
seguintes especificações mínimas:  
Tipo lousa magnético; 
Resistente a manchas; 
Moldura em alumínio anodizado fosco; 
Confeccionado em MDF 9 mm, 
sobreposto de chapa metálica e 
laminado melamínico branco; 
Sistema de fixação invisível; 
Dimensões (AxLxE) 1200mm x 3000mm 
x 17mm. 
Deverá acompanhar: 1 apagador, 4 
caixas com 12 canetas cada, nas cores 
vermelho, verde, azul e preto. 
Manual Proinfância - QB2. 
Conforme Termo de Referência. 

CORTIARTE 4 UN R$497,00 

64 Quadro com superfície em laminado 
branco brilhante especial para escrita e 
fixação de acessórios magnéticos, nas 
seguintes especificações mínimas:  
Tipo lousa magnético; 
Resistente a manchas; 
Moldura em alumínio anodizado fosco; 
Confeccionado em MDF 9 mm, 
sobreposto de chapa metálica e 
laminado melamínico branco; 
Sistema de fixação invisível; 
Dimensões (AxLxE) 1200mm x 3000mm 
x 17mm. 
Deverá acompanhar: 1 apagador, 4 
caixas com 12 canetas cada, nas cores 
vermelho, verde, azul e preto. 
Manual Proinfância - QB2. 
Conforme Termo de Referência. 

CORTIARTE 4 UN R$497,00 

65 Quadro em metal para fixação de avisos, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Moldura com cantos arredondados em 
alumínio anodizado fosco; 
Fundo confeccionado em MDF 10mm; 
Acabamento em chapa de aço branca 
magnética; 
Sistema de fixação invisível permitindo 
instalação na vertical ou horizontal. 
Dimensões aproximadas (LxA) 1500mm 
x 900mm. 
Manual Proinfância - QC. 
Conforme Termo de Referência. 

CORTIARTE 2 UN R$110,00 

65 Quadro em metal para fixação de avisos, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Moldura com cantos arredondados em 
alumínio anodizado fosco; 
Fundo confeccionado em MDF 10mm; 
Acabamento em chapa de aço branca 
magnética; 
Sistema de fixação invisível permitindo 
instalação na vertical ou horizontal. 
Dimensões aproximadas (LxA) 1500mm 

CORTIARTE 2 UN R$110,00 
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x 900mm. 
Manual Proinfância - QC. 
Conforme Termo de Referência. 

69 Tatame em EVA Com as seguintes 
especificações mínimas:Para (Creches I, 
II e III)Placas em EVA (etil vinil acetato) 
Sistema de  encaixe ;Medidas: 100cm 
x100cm x 
20mm;Multicolorido;Antiderrapante;com 
película texturizada e siliconada e bordas 
de acabamento;Com  encaixe perfeito e 
retornar ao formato original após 
impacto; 
MODELO:TA 1 PROINFANCIA. 

BORRACHÃO 54 UN R$48,00 

69 Tatame em EVA Com as seguintes 
especificações mínimas:Para (Creches I, 
II e III)Placas em EVA (etil vinil acetato) 
Sistema de  encaixe ;Medidas: 100cm 
x100cm x 
20mm;Multicolorido;Antiderrapante;com 
película texturizada e siliconada e bordas 
de acabamento;Com  encaixe perfeito e 
retornar ao formato original após 
impacto; 
MODELO:TA 1 PROINFANCIA. 

BORRACHÃO 54 UN R$48,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 43.532,00 
       

 
EMPRESA: BRUNA ANTUNES NODA EIRELI - ME 
 

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

19 Cadeira fixa, individual empilhável, para 
uso adulto, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Com assento e encosto em polipropileno 
injetado, montados sobre estrutura 
tubular de aço. 
Dimensões: 
  Largura do assento: 480 mm; 
  Profundidade do assento: 430 mm; 
  Altura do assento: 440 mm; 
  Largura do encosto: 430 mm; 
  Extensão vertical do encosto: 250 mm. 
  Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetados, na cor azul; 
  Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).  
  Fixação do assento e encosto injetados 
à estrutura através de rebites de 
"repuxo", diâmetro de 4,8 mm, 
comprimento 12mm.  
  Sapatas em polipropileno copolímero 
virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor azul, fixadas à estrutura 
através de encaixe e pino expansor. 
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. O 
grau de enferrujamento deve ser de Ri0 
e o grau de empolamento deve ser de d0 
/t0. 
  Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,  
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor cinza. 
Manual Proinfância - C8. 
Conforme Termo de Referência. 

PRIMAX 4 UN R$61,50 

19 Cadeira fixa, individual empilhável, para 
uso adulto, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Com assento e encosto em polipropileno 
injetado, montados sobre estrutura 
tubular de aço. 

PRIMAX 4 UN R$61,50 



Telêmaco Borba, 07 de agosto de 201949
Edição 1392

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

Dimensões: 
  Largura do assento: 480 mm; 
  Profundidade do assento: 430 mm; 
  Altura do assento: 440 mm; 
  Largura do encosto: 430 mm; 
  Extensão vertical do encosto: 250 mm. 
  Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetados, na cor azul; 
  Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).  
  Fixação do assento e encosto injetados 
à estrutura através de rebites de 
"repuxo", diâmetro de 4,8 mm, 
comprimento 12mm.  
  Sapatas em polipropileno copolímero 
virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor azul, fixadas à estrutura 
através de encaixe e pino expansor. 
  Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. O 
grau de enferrujamento deve ser de Ri0 
e o grau de empolamento deve ser de d0 
/t0. 
  Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,  
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor cinza. 
Manual Proinfância - C8. 
Conforme Termo de Referência. 

63 Quadro com superfície em laminado 
branco brilhante especial para escrita e 
fixação de acessórios magnéticos, nas 
seguintes especificações mínimas:  
Tipo lousa magnético; 
Resistente a manchas; 
Moldura em alumínio anodizado fosco; 
Confeccionado em MDF 9 mm, 
sobreposto de chapa metálica e 
laminado melamínico branco; 
Sistema de fixação invisível; 
Dimensões (AxLxE) 1200mm x 2000mm 
x 17mm. 
Deverá acompanhar: 1 apagador, 4 
caixas com 12 canetas cada, nas cores 
vermelho, verde, azul e preto. 
Manual Proinfância - QB1. 

SOUZA 4 UN R$399,00 

63 Quadro com superfície em laminado 
branco brilhante especial para escrita e 
fixação de acessórios magnéticos, nas 
seguintes especificações mínimas:  
Tipo lousa magnético; 
Resistente a manchas; 
Moldura em alumínio anodizado fosco; 
Confeccionado em MDF 9 mm, 
sobreposto de chapa metálica e 
laminado melamínico branco; 
Sistema de fixação invisível; 
Dimensões (AxLxE) 1200mm x 2000mm 
x 17mm. 
Deverá acompanhar: 1 apagador, 4 
caixas com 12 canetas cada, nas cores 
vermelho, verde, azul e preto. 
Manual Proinfância - QB1. 

SOUZA 4 UN R$399,00 
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EMPRESA: BRUNA ANTUNES NODA EIRELI - ME 
 

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

66 Quadro mural Com as seguintes 
especificações mínimas: De feltro; Com 
moldura em alumínio, com cantos 
arredondados  anodizado natural fosco, 
frisado;Vista de 20x19 mm de 
profundidade;Fundo do quadro 
confeccionado MDF 3mm revestido na 
parte frontal com card board 
6mm;Acabamento em feltro verde; 
Dimensões: Altura 120 cm x Largura: 90 
cm. QM - MODELO PROINFÂNCIA. 

SOUZA 2 UN R$139,50 

66 Quadro mural Com as seguintes 
especificações mínimas: De feltro; Com 
moldura em alumínio, com cantos 
arredondados  anodizado natural fosco, 
frisado;Vista de 20x19 mm de 
profundidade;Fundo do quadro 
confeccionado MDF 3mm revestido na 
parte frontal com card board 
6mm;Acabamento em feltro verde; 
Dimensões: Altura 120 cm x Largura: 90 
cm. QM - MODELO PROINFÂNCIA. 

SOUZA 2 UN R$139,50 

70 Televisor Smart TV 32 polegadas com 
acesso à internet, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Dimensões: Altura máxima: 480 mm; 
Largura máxima: 750 mm; Profundidade 
máxima: 200 mm; 
  Tela LED; 
  Wi-Fi integrado; 
  Acesso à internet; 
  Resolução de imagem em HD; 
  Conversor digital integrado; 
  Entradas especiais - HDMI (2), LAN, 
USB; 
  Tensão (voltagem): bivolt automático;  
  Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos  
compatíveis com a corrente de 
operação. 
  Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
  Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.  
Manual Proinfância - TV. 
Conforme Termo de Referência. 

LG 2 UN R$1.087,00 

70 Televisor Smart TV 32 polegadas com 
acesso à internet, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Dimensões: Altura máxima: 480 mm; 
Largura máxima: 750 mm; Profundidade 
máxima: 200 mm; 
  Tela LED; 
  Wi-Fi integrado; 
  Acesso à internet; 
  Resolução de imagem em HD; 
  Conversor digital integrado; 
  Entradas especiais - HDMI (2), LAN, 
USB; 
  Tensão (voltagem): bivolt automático;  
  Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos  
compatíveis com a corrente de 
operação. 
  Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
  Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.  
Manual Proinfância - TV. 
Conforme Termo de Referência. 

LG 2 UN R$1.087,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 8.590,00 
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EMPRESA: SZ BYTE INFORMATICA LTDA 
 

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

4 Aparelho de DVD Com as seguintes 
especificações mínimas:Compatível com 
os formatos: MP3, WMA, DIvX, CD de 
Vídeo, JPEG, CD, CD-R, CD-RW, 
SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 
DVD-RW;Sistemas de cor: NTSC e 
Progressive Scan;Funções: Zoom, Book 
Marker Seach, Desligamento automático, 
Trava para crianças, Leitura rápida, 
JPEg Slideshow, Closed 
Caption;Conexões: 1 Saída de vìdeo 
composto, 1 Saída de áudio, 1 Entrada 
de microfone frontal, Saída de vídeo 
componente, Saída S-Vídeo, Saída de 
áudio digital coaxial;Função Karaokê: 
com pontuação;Cor: Preto;Voltagem: 
Bivolt automático;Dimensões (LxAxP): 
36 x 35 x 20 cm;Peso: 1,4 
Kg.MODELO:DVD PROINFÂNCIA 

MONDIAL 2 UN R$147,30 

4 Aparelho de DVD Com as seguintes 
especificações mínimas:Compatível com 
os formatos: MP3, WMA, DIvX, CD de 
Vídeo, JPEG, CD, CD-R, CD-RW, 
SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 
DVD-RW;Sistemas de cor: NTSC e 
Progressive Scan;Funções: Zoom, Book 
Marker Seach, Desligamento automático, 
Trava para crianças, Leitura rápida, 
JPEg Slideshow, Closed 
Caption;Conexões: 1 Saída de vìdeo 
composto, 1 Saída de áudio, 1 Entrada 
de microfone frontal, Saída de vídeo 
componente, Saída S-Vídeo, Saída de 
áudio digital coaxial;Função Karaokê: 
com pontuação;Cor: Preto;Voltagem: 
Bivolt automático;Dimensões (LxAxP): 
36 x 35 x 20 cm;Peso: 1,4 
Kg.MODELO:DVD PROINFÂNCIA 

MONDIAL 2 UN R$147,30 

44 Gangorra dupla, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Gangorra dupla para crianças de 1 a 4 
anos. 
Playground e pátio coberto 
Largura: 400 mm; 
Altura: 470 mm; 
Comprimento: 1110 mm; 
Selo do INMETRO. 
Peças multicoloridas. 
Não tóxico. 
Gangorra em monobloco para duas 
crianças. 
Manoplas duplas e fixas que ofereçam 
segurança para as crianças, evitando  
acidentes.  
Base antiderrapante para apoio dos pés. 
Assento anatômico e antiderrapante com 
ressaltos nas extremidades para reduzir 
a possibilidade de a criança cair para 
trás. 
Produto deverá ser fabricado em 
polietileno pelo processo de 
rotomoldagem,  
composto com aditivo antiestático e 
aditivo anti-UV que protejam contra raios 
solares e desbotamento provocado pelo 
tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor 
e a resistência do produto. 
Os produtos deverão ter as laterais 
arredondadas em seu acabamento. 
Os materiais utilizados no processo de 
fabricação dos produtos deverão 
possibilitar a reciclagem após o término 

FRESO 2 UN R$227,71 
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da vida útil.  
Manual Proinfância - GA. 
Conforme Termo de Referência. 

44 Gangorra dupla, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Gangorra dupla para crianças de 1 a 4 
anos. 
Playground e pátio coberto 
Largura: 400 mm; 
Altura: 470 mm; 
Comprimento: 1110 mm; 
Selo do INMETRO. 
Peças multicoloridas. 
Não tóxico. 
Gangorra em monobloco para duas 
crianças. 
Manoplas duplas e fixas que ofereçam 
segurança para as crianças, evitando  
acidentes.  
Base antiderrapante para apoio dos pés. 
Assento anatômico e antiderrapante com 
ressaltos nas extremidades para reduzir 
a possibilidade de a criança cair para 
trás. 
Produto deverá ser fabricado em 
polietileno pelo processo de 
rotomoldagem,  
composto com aditivo antiestático e 
aditivo anti-UV que protejam contra raios 
solares e desbotamento provocado pelo 
tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor 
e a resistência do produto. 
Os produtos deverão ter as laterais 
arredondadas em seu acabamento. 
Os materiais utilizados no processo de 
fabricação dos produtos deverão 
possibilitar a reciclagem após o término 
da vida útil.  
Manual Proinfância - GA. 
Conforme Termo de Referência. 

FRESO 2 UN R$227,71 

68 Sofá de 2 lugares em material lavável e 
pés em alumínio, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Material lavável; 
Pés em alumínio; 
Revestimento superior em laminado de 
PVC com reforço em manta (Corino) CV 
20; 
Acabamento inferior em tela de ráfia; 
Estrutura em madeira de pinus e 
eucalipto proveniente de reflorestamento 
com imunização contra mofo, cupim e 
microorganismos; 
Sustentação do assento e encosto com 
cintas elásticas de alta resistência; 
Travamento da estrutura com grampos 
fixados com grampeadores pneumáticos; 
Espuma de poliuretano: assento 
densidade D-23; braço densidade D-20; 
encostos densidade D-20. 
Dimensões aproximadas (LxPxA) 
1250mm x 750mm x 730mm. 
Manual Proinfância - SF-1. 
Conforme Termo de Referência. 

NELISE 1 UN R$410,00 

68 Sofá de 2 lugares em material lavável e 
pés em alumínio, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Material lavável; 
Pés em alumínio; 
Revestimento superior em laminado de 
PVC com reforço em manta (Corino) CV 
20; 
Acabamento inferior em tela de ráfia; 
Estrutura em madeira de pinus e 
eucalipto proveniente de reflorestamento 
com imunização contra mofo, cupim e 
microorganismos; 
Sustentação do assento e encosto com 

NELISE 1 UN R$410,00 
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cintas elásticas de alta resistência; 
Travamento da estrutura com grampos 
fixados com grampeadores pneumáticos; 
Espuma de poliuretano: assento 
densidade D-23; braço densidade D-20; 
encostos densidade D-20. 
Dimensões aproximadas (LxPxA) 
1250mm x 750mm x 730mm. 
Manual Proinfância - SF-1. 
Conforme Termo de Referência. 

71 Túnel Lúdico curva semi-circulos 
Confeccionado em polietileno 
rotomoldado;Com 7 suportes de apoio 
de cada lado;4 segmentos curvos com 
furos para visualização interna;e com 
possibilidade de expansão; 5 
conectores;2 estruturas curvas iguais 
que funcionam;como entrada e saída, 
com adornos estilizados;Faixa etária: a 
partir de 1 ano;Dimensões:1000 X 880 X 
2230 mm +-;  
Modelo: P S 4 Conforme Manual 
PROINFANCIA. 

FRESO 20119 1 UN R$1.400,00 

71 Túnel Lúdico curva semi-circulos 
Confeccionado em polietileno 
rotomoldado;Com 7 suportes de apoio 
de cada lado;4 segmentos curvos com 
furos para visualização interna;e com 
possibilidade de expansão; 5 
conectores;2 estruturas curvas iguais 
que funcionam;como entrada e saída, 
com adornos estilizados;Faixa etária: a 
partir de 1 ano;Dimensões:1000 X 880 X 
2230 mm +-;  
Modelo: P S 4 Conforme Manual 
PROINFANCIA. 

FRESO 20119 1 UN R$1.400,00 

72 Túnel sanfonado, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado com arame zincado e 
revestido com tecido colorido 
(bagunzito), totalmente dobrável.  
Dimensões (CxD) 3000 mm x 530 mm; 
  Estrutura em arame zincado que 
permite flexibilidade; 
  Revestimento em tecido tipo bagun; 
  Peças multicoloridas; 
  Não tóxico. 
Manual Proinfância - PS4. 
Conforme Termo de Referência. 

CARLU 1 UN R$371,76 

72 Túnel sanfonado, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado com arame zincado e 
revestido com tecido colorido 
(bagunzito), totalmente dobrável.  
Dimensões (CxD) 3000 mm x 530 mm; 
  Estrutura em arame zincado que 
permite flexibilidade; 
  Revestimento em tecido tipo bagun; 
  Peças multicoloridas; 
  Não tóxico. 
Manual Proinfância - PS4. 
Conforme Termo de Referência. 

CARLU 1 UN R$371,76 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 5.863,56 
       

  
  
  
 
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior. 
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Telêmaco Borba, 5 de agosto de 2019 
 
 
 
 
 
 

  
Danielle Vieira Kuna  

Pregoeira 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
 
A Pregoeira DANIELLE VIEIRA KUNA 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 35261 
b)        Pregão Presencial nº 87/2019 
c)        Data da adjudicação: 05/08/2019 
d)        Objeto: Aquisição de veículo tipo Van. 
 
EMPRESA: A3D COMÉRCIO EIRELI 
 

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

2 Veículo Tipo Van/minibus com 
Acessibilidade às pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, 
nas seguintes especificações mínimas:                    
Dispositivo; tipo de poltrona móvel, com 
acionamento por controle remoto; 
Cor: branca no padrão sólido; 
Zero Quilômetro;   
Ano de Fabricação/ ano Modelo: igual ou 
posterior à data de abertura do edital; 
Motor: 
Motorização: 2.2; 
Cilindro: 04 em linha; 
Potência:146 CV; 
Sistema de combustão: Injeção 
eletrônica; 
Combustível: Diesel; 
Motor: Diesel; 
Transmissão: 
Tipo: Manual; 
Nº de marchas à frente:6 marchas; 
Tração: 4x2; 
Eixo traseiro: Rodado duplo; 
Direção: 
Tipo: hidráulica ou elétrica; 
Pneus: 
Tipo e medidas: compatíveis com o 
veículo; 
Estepe: original de fábrica; 
Tanque de combustível: 
Capacidade: 75 litros; 
Freios: 
Sistema de Freios: hidráulico; 
Freios a disco: nas quatro rodas com 
ABS; 
Sistema Elétrico: tomada de 12 Volts; 
Bateria: 12 Volts e 95 ah; 
Iluminação interna: 02 luminárias de led's 
embutidas no teto, com interruptor de 
acionamento no painel do motorista; 
Carroceria -Tipo E Dimensões: 
Teto: alto; 
Comprimento total (mm): 6.900 mm; 
Altura interna (mm): 1.700 mm; 
Distância entre eixos: 3.900 mm;                              
Capacidade de passageiros: 18 
passageiros (incluso 3 assentos para 
pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida) + 1 motorista;                             
Tipo das poltronas: individuais, com 
espuma injetada, estrutura tubular, 
reclináveis, anatômico, antichama e com 
alça de apoio lado direito; 
Revestimento das poltronas: em courvin; 
Poltronas dianteiras: com capacidade 

Mercedes Benz 1 UN R$239.500,00 
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para motorista e + 2 passageiros, com 
encosto de cabeça; 
Poltronas traseiras: com apoio ou encosto 
de cabeça; 
Poltronas do motorista: com regulagem 
de altura; 
Poltronas dianteiras com cinto de 
segurança de três pontas nas laterais; 
Poltronas traseiras cinto de segurança 
abdominal; 
Bagageiro: sob a última fileira das 
poltronas traseiras; 
Maleiro: lado esquerdo; 
Piso: revestimento com compensado 
naval com acabamento em perfis de 
alumínio; 
Cortinas: nas janelas laterais e portas 
traseiras; 
Ar condicionado duplo: Cabine do 
motorista e compartimentos dos 
passageiros. Com funções quente e frio 
(central + frontal); 
Sensor de estacionamento: sim; 
Câmera de ré: sim; 
Vidros das portas dianteiras: elétricos; 
Vidros com película solar: sim; 
Portas: 
Porta lateral direita: automática, 
corrediça, acionada através de 2 botões 
no painel controle remoto; 
Porta traseira: com abertura de 180º; 
Estribo lateral: sim; 
Acessórios: 
Air bag: sim; 
Kit Multimidia: Tela LCD; sensível ao 
toque de 7";  
Espelhos retrovisores: com regulagem 
interna elétrico; 
Para sol: sim; 
Retrovisor interno: sim; 
Buzina e Sirene de Ré: sim; 
Farol de neblina: sim; 
Farol de regulagem de altura: sim; 
3ª luz de freio: sim; 
Chave reserva de ignição: sim; 
Jogo de tapetes: sim; 
Alto falantes instalados; 
Protetor de cárter: sim; 
Antena de teto: sim; 
Trava elétrica das portas dianteiras e 
traseiras com acionamento à distância; 
Sistema de alarme antifurto sonoro; 
Kit de Ferramentas: Chave de rodas, 
macaco hidráulico compatível com peso 
do veículo, triângulo de segurança e 
extintor de incêndio; 
Tacógrafo: digital com memória e função 
imprimir; 
O veículo deverá conter todos os 
equipamentos exigidos pelo 
Departamento de Trânsito que porventura 
não tenham sido citados nas 
especificações acima.                    
Deverá ser entregue com isenção do 
IPVA, pagamento da taxa de 
licenciamento e do seguro obrigatório, 
emplacado no município de Telêmaco 
Borba, com placa de veículo oficial.                   
Deverá estar em conformidade com o 
CONTRAN (Conselho Nacional de 
Transito), PROCONVE (Programa de 
Controle de Poluição do Ar para Veículos 
Automotores) e CONAMA (Conselho 
Nacional do Meio Ambiente). Conforme 
Termo de Referência. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 239.500,00 
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A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior. 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 05 de agosto de 2019 
 
 
 
 
 
 

  
DANIELLE VIEIRA KUNA 

Pregoeira 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

Pregão Presencial N.º 33/2019 
 

PROTOCOLO Nº 9923/2019 
O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando 
o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão 
constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, 
nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou vencedora a Empresa: 
 
 
LAURA CRYSLAINE CARDOSO PIMENTA 09691535971 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Painel de senha e guichê com 

impressora, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Chamadas de senha 
sequencial;4 controles com 
alcance de 20 metros cada; 
Painel:Com visibilidade de 
alcance de 30 metros; 
3 dígitos para chamada de 
senha: 001 a 999; 
2 dígitos para indicação de 
guichê: 00 a 99; 
Dimensões (AxCxL) 14cm x 
40cm x 5cm; 
Dígitos com área visível de 5 
cm;Dígitos na cor vermelha de 
alto brilho ou 
monocromático;Com sinal 
sonoro;Retenção de memória: 
gravação da última senha em 
caso de falta de energia; 
Acionamento via rede sem fio 
(RF);Gabinete em chapa 
metálica com pintura 
anticorrosiva e/ou 
ABS;Alimentação: bivolt. 
Impressora:Térmica;Senha 
configurável;Impressão das 
senhas com data e hora; 
Com 2 botões. 
Acessórios: Com bobinas 
térmicas 

MICHELANGELO 
PAINEIS / ELGIN 

UN 4,0000 R$1.800,00 R$7.200,00 

TOTAL R$7.200,00 
   

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustrado 

 

 
ITENS DESERTOS 

Nenhum Item Deserto 
 

 
V A L O R    T O T A L:    R$7.200,00 
 
 

Telêmaco Borba, 2 de agosto de 2019. 
 

  
Marcio Artur de Matos 

Prefeito 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
Pregão Presencial N.º 74/2019 

 
PROTOCOLO Nº 28394/2019 

 
O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando 
o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão 
constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, 
nomeados pelo Decreto nº 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa: 
 
 
Fornecedor: 
J.C.S BUENO - SUPRIMENTOS 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
4 Farinha de trigo pré-misturada 

nas seguintes especificações 
mínimas: Fina para 
panificação; Obtida do trigo 
moído; De cor branca; Pré-
mistura para pão francês e 
melhorador para farinha; 
Isenta de sujidades, parasitas 
e larvas; Livre de fermentação, 
mofo e materiais estranhos a 
sua composição; 
Acondicionada em saco de 
ráfia ou algodão; As condições 
deverão estar de acordo com a 
portaria Anvisa n° 354, de 
18/07/96; Embalagem 
contendo 25 Kg do produto 

TOZZO SACA 650,0000 R$56,60 R$36.790,00 

MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
3 Antiespumante com as 

seguintes especificações 
mínimas: Para produção de 
leite de soja; Funciona como 
espessante; Diluição: 1 ml de 
antiespumante por litro de leite 
de soja (1 litro de 
antiespumante = 1.000 litros 
de leite de soja pronto); 
Embalagem contendo 1  litro 
do produto. 

AROMAX L 50,0000 R$22,90 R$1.145,00 

5 Essência para leite de soja 
com corante sabor Baunilha 
nas seguintes especificações 
mínimas: Base oleosa; Super 
concentrada; Própria para leite 
de soja; Suporta ultra 
pasteurização à 125 0C; 
Possuem diluição de 01 até 02 
ml por litro de leite produzido; 
Embalagem contendo 1.000ml 
do produto. 

OBF EMB 60,0000 R$22,94 R$1.376,40 

6 Essência para leite de soja 
com corante sabor Caramelo 
nas seguintes especificações 
mínimas: Base oleosa; Super 
concentrada; Própria para leite 
de soja; Suporta ultra 
pasteurização à 125 0C; 
Possuem diluição de 01 até 02 
ml por litro de leite produzido; 
Embalagem contendo 1.000ml 
do produto. 

OBF EMB 30,0000 R$22,94 R$688,20 

7 Essência para leite de soja 
com corante sabor Coco 

OBF EMB 30,0000 R$22,94 R$688,20 
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Branco nas seguintes 
especificações mínimas: Base 
oleosa; Super concentrada; 
Própria para leite de soja; 
Suporta ultra pasteurização à 
125 0C; Possuem diluição de 
01 até 02 ml por litro de leite 
produzido; Embalagem 
plástica contendo 1 litro do 
produto. 

8 Essência para leite de soja 
com corante sabor Coco 
Queimado nas seguintes 
especificações mínimas: Base 
oleosa; Super concentrada; 
Própria para leite de soja; 
Suporta ultra pasteurização à 
125 0C; Possuem diluição de 
01 até 02 ml por litro de leite 
produzido; Embalagem 
contendo 1.000ml do produto. 

OBF EMB 30,0000 R$22,94 R$688,20 

9 Essência para leite de soja 
com corante sabor Doce de 
Leite nas seguintes 
especificações mínimas: Base 
oleosa; Super concentrada; 
Própria para leite de soja; 
Suporta ultra pasteurização à 
125 0C; Possuem diluição de 
01 até 02 ml por litro de leite 
produzido; Embalagem 
contendo 1.000ml do produto. 

OBF EMB 30,0000 R$22,94 R$688,20 

10 Essência para leite de soja 
com corante sabor Leite 
Condensado nas seguintes 
especificações mínimas: Base 
oleosa; Super concentrada; 
Própria para leite de soja; 
Suporta ultra pasteurização à 
125 0C; Possuem diluição de 
01 até 02 ml por litro de leite 
produzido; Embalagem 
contendo 1.000ml do produto. 

OBF EMB 60,0000 R$22,94 R$1.376,40 

11 Essência para leite de soja 
com corante sabor Milho 
Verde nas seguintes 
especificações mínimas: Base 
oleosa; Super concentrada; 
Própria para leite de soja; 
Suporta ultra pasteurização à 
125 0C; Possuem diluição de 
01 até 02 ml por litro de leite 
produzido; Embalagem 
contendo 1.000ml do produto. 

OBF EMB 60,0000 R$22,94 R$1.376,40 

12 Essência para leite de soja 
com corante sabor Morango 
nas seguintes especificações 
mínimas: Base oleosa; Super 
concentrada; Própria para leite 
de soja; Suporta ultra 
pasteurização à 125 0C; 
Possuem diluição de 01 até 02 
ml por litro de leite produzido; 
Embalagem contendo 1.000ml 
do produto. 

OBF EMB 60,0000 R$22,94 R$1.376,40 

13 Essência para leite de soja 
com corante sabor Uva nas 
seguintes especificações 
mínimas: Base oleosa; Super 
concentrada; Própria para leite 
de soja; Suporta ultra 
pasteurização à 125 0C; 
Possuem diluição de 01 até 02 
ml por litro de leite produzido; 
Embalagem contendo 1.000ml 
do produto. 

OBF EMB 60,0000 R$22,94 R$1.376,40 

14 Essência para leite de soja 
com corante sabor Abacate 

OBF EMB 60,0000 R$22,94 R$1.376,40 
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nas seguintes especificações 
mínimas: Base oleosa; Super 
concentrada; Própria para leite 
de soja; Suporta ultra 
pasteurização à 125 0C; 
Possui diluição de 01 até 02 ml 
por litro de leite produzido; 
Embalagem contendo 1.000ml 
do produto. 

15 Essência para leite de soja 
com corante sabor Banana 
nas seguintes especificações 
mínimas: Base oleosa; Super 
concentrada; Própria para leite 
de soja; Suporta ultra 
pasteurização à 125 0C; 
Possuem diluição de 01 até 02 
ml por litro de leite produzido; 
Embalagem contendo 1.000ml 
do produto. 

OBF EMB 60,0000 R$22,94 R$1.376,40 

16 Essência para leite de soja 
com corante sabor Abacaxi 
nas seguintes especificações 
mínimas: Base oleosa; Super 
concentrada; Própria para leite 
de soja; Suporta ultra 
pasteurização à 125 0C; 
Possuem diluição de 01 até 02 
ml por litro de leite produzido; 
Embalagem contendo 1.000ml 
do produto. 

OBF EMB 60,0000 R$22,94 R$1.376,40 

L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Soja em grãos nas seguintes 

especificações mínimas: Para 
consumo humano; 
Granulometria uniforme; Hilo 
claro; Isento de sujidade, 
grãos mofo, partidos, 
quebrados, ardidos ou 
murchos; Isento de grãos 
geneticamente modificados; 
Teor de umidade < 5,0%. 

TIBASOY KG 21.375,0000 R$2,00 R$42.750,00 

2 Soja em grãos nas seguintes 
especificações mínimas: Para 
consumo humano; 
Granulometria uniforme; Hilo 
claro; Isento de sujidade, 
grãos mofo, partidos, 
quebrados, ardidos ou 
murchos; Isento de grãos 
geneticamente modificados; 
Teor de umidade < 5,0%. 

TIBASOY KG 7.125,0000 R$2,00 R$14.250,00 

TOTAL R$108.699,00 
 

  
ITENS FRUSTRADOS 

Nenhum Item Frustrado 
 

 

ITENS DESERTOS 
Item Descrição Unidade Quantidade 

17 Reforçador para pão com as seguintes especificações mínimas: Melhorador de 
farinha; Pode ser utilizado em qualquer tipo de pão francês; Ingredientes: Amido 
de milho, Emulsificante, Ácido ascórbico, Enzima; Rendimento: 100 gramas de 
melhorador para 10 quilos de farinha de trigo. Não contem glúten. Embalagem 
contendo 1kg do produto. 

EMBALAGEM 50 
 

 

 

V A L O R    T O T A L:    R$108.699,00 
 

Telêmaco Borba, 29 de julho de 2019. 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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NOTIFICAÇÃO 

 Aos 

PROPRIETARIOS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO ABANDONO E TERRENOS 

BALDIOS 

Telêmaco Borba, 05 de agosto de 2019. 

 Pelo presente, NOTIFICAMOS os proprietários dos imóveis, cujos cadastros 

listamos abaixo para que, em 15 (quinze) dias, a contar desta data, realizem a 

limpeza dos mesmos, bem como remoção dos lixos orgânicos ou não e 

entulhos:  

Cadastro Lote Quadra Rua Bairro 
11245000 0006 0004 Campo Belo Parque Limeira Área 6 

12436000 0019 0019 Jundiai Parque Limeira Área 6 

12436000 0020 0019 Jundiai Parque Limeira Área 6 

12436000 0021 0019 Jundiai Parque Limeira Área 6 

12436000 0022 0019            Jundiai Parque Limeira Área 6 

12436000 0001 0019 Diacui Parque Limeira Área 6 

12436000 0003 0019 Diacui Parque Limeira Área 6 

11488000 0004 0017 Congonhas do campo Parque Limeira Área 6 

460000 0005 0003 Travessa Madrid N.S.Perpetuo Socorro 

2675000 0016 0090 Rua dos Farrapos Centro 

     

E em conformidade com os artigos 66, 67 e 69 da Lei 1621 de 30 de agosto de 
2007, Código de Posturas do Município de Telêmaco Borba, esgotados os 
prazos sem que haja o infrator cumprido a obrigação, o Município providenciará 
a execução dos serviços de limpeza e remoção dos detritos, cabendo ao infrator 
a indenização do custo do trabalho, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor, 
a título de administração e pagamento de multa, conforme a Legislação.  

Lei 1621/2007... 
CAPÍTULO II - Da Higiene das Habitações 

Art. 66. Compete ao poder público municipal, por meio de seus órgãos competentes a 
fiscalização da higiene das habitações e estabelecimentos de comércio, serviço e indústria, 
sobre as ações de saneamento, vigilância sanitária e meio ambiente. 
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Art. 67. Os proprietários, moradores ou inquilinos deverão conservar seus imóveis em perfeito 
estado de segurança e limpeza, ficando obrigados à execução das medidas que forem 
determinadas pelo Poder Executivo Municipal para conservá-los. 
§ 1º. Os proprietários ou responsáveis pelos imóveis deverão tomar as medidas necessárias 
para evitar a formação de focos de insetos, principalmente a eliminação de recipientes que 
possam acumular água. 
§ 2º. É proibido queimar, mesmo nos próprios quintais, qualquer resíduo ou material para que 
não se moleste ou ponha em risco as pessoas e as propriedades circunvizinhas. 
§ 3º. Os proprietários de terrenos não ocupados são obrigados a realizar capina e limpeza 
regularmente, sendo que: 
I - aos proprietários de terrenos cobertos de mato ou servindo de depósito de lixo ou detritos 
serão notificados para que no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação procederem a 
limpeza do imóvel e, quando for o caso, a remoção do lixo ou detritos nele depositados; 
II - expirado o prazo acima fixado, o órgão competente do Poder Executivo Municipal poderá 
executar os serviços de limpeza e remoção do lixo ou detritos, exigindo do proprietário o 
ressarcimento das despesas efetuadas, acrescidos de uma taxa de administração de 30% do 
valor da despesa e pagamento de multa. 
...... 
Art. 69. Sem prejuízos das sanções legais impostas pela legislação ambiental estadual e federal, 
na infração das normas estipuladas neste capítulo, se não constituírem de fato tipificado e punível 
nos termos das demais legislações municipais, será imposta a multa correspondente ao valor de 
10 (dez) a 20 (vinte) U.F.M-Unidade Fiscal do Município de Telêmaco Borba, conforme dispuser 
o regulamento, sem prejuízo da aplicação de outras medidas administrativas que se fizerem 
necessárias para o fiel cumprimento desta lei e demais. 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 

Divisão de Urbanismo 

Seção de Fiscalização Municipal 
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MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 
Poder Executivo 

 
Retificação da Legenda do Resultado Preliminar das Provas Edital 01.2019  

 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA - ESTADO DO PARANÁ, torna 
público a Retificação da Legenda do Resultado Preliminar das Provas 
 
 
 
Onde se lê:  
 
LEGENDAS:  
 
N.C - Não Compareceu 
 
 
Leia se:  
 
LEGENDAS: 
 
N.C – Não Classificado  
 
 

Telêmaco Borba, 06 de agosto de 2019. 

 
 
 
 
 

Márcio Arthur de Matos 
Prefeito  

 
 

Izomar de Oliveira Pucci  
Secretaria Municipal de Administração  

 
 
 

Luciano Alves da Costa  
Divisão de Recursos Humanos  
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
A Pregoeira DANIELLE VIEIRA KUNA 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 35072 
b)        Pregão Presencial nº 89/2019 
c)        Data da adjudicação: 
d)      Objeto: Registro de preços para aquisição de bandeira cônica, defensa metálica, placa de 
logradouro, pórtico de treliça, protetor de pedestre e serviço de retirada de bandeira cônica. 
 
 
LOTE 01 
 

 
EMPRESA: SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA 
 

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

1 Bandeira Cônica tipo II, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com placa de 3,00 x 1,50m, totalmente 
refletiva. 
Composto por coluna e braço projetado, 
galvanizado a fogo; 
Confeccionada em chapa de aço 
SAE1020; 
Coluna: 
Com altura total de 5,50 metros úteis e 1 
metro engastada no solo; 
Diâmetro no topo de 181 mm e na base 
inferior de 236 mm formando um 
desenvolvimento cônico constante; 
Aletas antigiro, localizadas a 100 mm da 
base inferior e soldadas à coluna em 
ângulo de 180º; 
A Coluna deverá ter uma fundação para 
implantação confeccionada em bloco de 
concreto armado de dimensão 0,70 x 0,70 
x 1,20m, fixada através de flange; 
Braço: 
Com projeção de 5,00m, com diâmetro de 
181mm na base inferior junto à flange e 76 
mm no inicio da parte horizontal, 
garantindo um desenvolvimento cônico 
constante; 
A parte horizontal do braço tem um 
desenvolvimento cilíndrico constante de 
76 mm entre o ponto de concordância da 
curva e a ponta do braço; 
Fixação do braço: 
Caixa quadrada, de chapa de aço soldada 
à estrutura da coluna, localizada no topo 
superior, medindo 150 mm de lado, 
provida de 4 furos rosqueados, rosca 1/2". 
Placa: 
Confeccionada em aço galvanizado à 
quente número #18, espessura nominal de 
1,25mm, segundo a norma NBR 11904; 
A placa deverá receber no verso 
acabamento em pintura com tinta a pó 
poliéster, na cor preto fosco, com 
espessura de 50 Micras  que passará por 
um processo de secagem em estufa a 
200°C; 
Face principal totalmente revestida com 

ICD 50 UN R$6.742,21 
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película tipo I Prismática no fundo e 
película tipo tipo III Prismática para letras; 
O modelo do layout da placa será 
fornecido pelo contratante; 
Na face deverá ser impressa pelo 
processo serigráfico em letras brancas 
com no máximo 4,0cm de altura, os 
dizeres com a identificação do fornecedor, 
mês e ano de fabricação; 
Produto deverá ser entregue instalado. 
Conforme Termo de Referência. 

2 Retirada de Bandeira Cônica Tipo I, com 
equipamento caminhão plataforma 
pantográfica, conforme Termo de 
Referência. 

SINASC 50 GLB R$1.097,79 

VALOR TOTAL DA EMPRESA E DO LOTE: R$ 392.000,00 
  

 
LOTE 02 
 

 
EMPRESA: SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA 
 

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

1 Defensa metálica semi-maleável simples, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Conjunto composto de perfil metálico (guia 
de deslizamento perfil "W", estrutura 
metálica semi-maleável simples), poste de 
sustentação, espaçador, calço, elementos 
de fixação, conforme as normas ABNT 
6970/6971/14282 e zincados por imersão 
quente, atendendo à norma NBR 6323, 
com adesivos refletivos em película tipo III, 
na cor amarela, com largura de 40cm na 
altura da lâmina. 
Produto deverá ser entregue instalado. 

SR TRADE 2.000 MTS R$242,25 

VALOR TOTAL DA EMPRESA E DO LOTE: R$ 484.500,00 
  

 
LOTE 03 
 

 
EMPRESA: R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA - EPP 
 

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

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

R.J.C 600 UN R$348,33 
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VALOR TOTAL DA EMPRESA E DO LOTE: R$ 208.998,00 
  

 
LOTE 04 
 

 
EMPRESA: SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA 
 

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

1 Pórtico de treliça com vão de 26 metros de 
comprimento, com 2 placas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Pórtico: 
De treliça composto por 2 colunas de aço 
SAE 1020; 
Com 12" de diâmetro x 9,5mm de 
espessura de parede; 
Galvanizado a fogo por imersão a quente 
contra corrosões; 
Com 2 chumbadores apropriados para 
fixação na fundação, com preenchimento 
de concreto; 
O braço será em treliça de perfil de 
cantoneiras, em aço SAE1020, 
galvanizado a fogo por imersão a quente 
contra corrosões.  
Placas: 
Dimensões das placas (CxA) 3,00m x 
1,50m; 
Cada placa com altura livre da parte 
inferior ao solo de 5,50 metros; 
Confeccionadas em aço galvanizado à 
quente número #18, espessura nominal de 
1,25mm, segundo a norma NBR 11904; 
As placas deverão receber no verso 
acabamento em pintura com tinta a pó 
poliéster, na cor preto fosco, com 
espessura de 50 Micras que passará por 
um processo de secagem em estufa a 
200°C; 
Face principal totalmente revestida com 
película tipo I Prismática no fundo e 
película tipo III Prismática para letras; 
Na face deverá ser impressa pelo 
processo serigráfico em letras brancas 
com no máximo 4,0cm de altura, os 
dizeres com a identificação do fornecedor, 
mês e ano de fabricação; 
O modelo do layout da placa será 
fornecido pelo contratante; 
Produto deverá ser entregue instalado. 

ICD 04 UN R$71.250,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA E DO LOTE: R$ 285.000,00 
  

 
LOTE 05 
 

 
EMPRESA: SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA 
 

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

1 Pórtico de treliça com vão de 12 metros de 
comprimento, com 2 placas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Pórtico: 
De treliça composto por 2 colunas de aço 
SAE 1020; 
Com 12" de diâmetro x 9,5mm de 
espessura de parede; 

ICD 04 UN R$53.500,00 
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Galvanizado a fogo por imersão a quente 
contra corrosões; 
Com 2 chumbadores apropriados para 
fixação na fundação, com preenchimento 
de concreto; 
O braço será em treliça de perfil de 
cantoneiras, em aço SAE1020, 
galvanizado a fogo por imersão a quente 
contra corrosões.  
Placas: 
Dimensões das placas (CxA) 3,00m x 
1,50m; 
Cada placa com altura livre da parte 
inferior ao solo de 5,50 metros; 
Confeccionadas em aço galvanizado à 
quente número #18, espessura nominal de 
1,25mm, segundo a norma NBR 11904; 
As placas deverão receber no verso 
acabamento em pintura com tinta a pó 
poliéster, na cor preto fosco, com 
espessura de 50 Micras que passará por 
um processo de secagem em estufa a 
200°C; 
Face principal totalmente revestida com 
película tipo I Prismática no fundo e 
película tipo III Prismática para letras; 
Na face deverá ser impressa pelo 
processo serigráfico em letras brancas 
com no máximo 4,0cm de altura, os 
dizeres com a identificação do fornecedor, 
mês e ano de fabricação; 
O modelo do layout da placa será 
fornecido pelo contratante; 
Produto deverá ser entregue instalado. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA E DO LOTE: R$ 214.000,00 
  

 
LOTE 06 
 

 
EMPRESA: SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA 
 

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

1 Pórtico de treliça com vão de 20 metros de 
comprimento, com 2 placas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Pórtico: 
De treliça composto por 2 colunas de aço 
SAE 1020; 
Com 12" de diâmetro x 9,5mm de 
espessura de parede; 
Galvanizado a fogo por imersão a quente 
contra corrosões; 
Com 2 chumbadores apropriados para 
fixação na fundação, com preenchimento 
de concreto; 
O braço será em treliça de perfil de 
cantoneiras, em aço SAE1020, 
galvanizado a fogo por imersão a quente 
contra corrosões.  
Placas: 
Dimensões das placas (CxA) 3,00m x 
1,50m; 
Cada placa com altura livre da parte 
inferior ao solo de 5,50 metros; 
Confeccionadas em aço galvanizado à 
quente número #18, espessura nominal de 
1,25mm, segundo a norma NBR 11904; 
As placas deverão receber no verso 

ICD 04 UN R$60.625,00 
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acabamento em pintura com tinta a pó 
poliéster, na cor preto fosco, com 
espessura de 50 Micras que passará por 
um processo de secagem em estufa a 
200°C; 
Face principal totalmente revestida com 
película tipo I Prismática no fundo e 
película tipo III Prismática para letras; 
Na face deverá ser impressa pelo 
processo serigráfico em letras brancas 
com no máximo 4,0cm de altura, os 
dizeres com a identificação do fornecedor, 
mês e ano de fabricação; 
O modelo do layout da placa será 
fornecido pelo contratante; 
Produto deverá ser entregue instalado. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA E DO LOTE: R$ 242.500,00 
  

 
LOTE 07 
 

 
EMPRESA: R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA - EPP 
 

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

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

R.J.C 200 UN R$545,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA E DO LOTE: R$ 109.000,00 
  

 

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

Telêmaco Borba,07 de agosto de 2019 
 

 
 
 

  
DANIELLE VIEIRA KUNA 

Pregoeira 
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D E C R E T O Nº 2 5 9 6 9 DE 06 DE AGOSTO DE 2019  
 

 
Autoriza a abrir CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2019, 
do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 
270.000,00 
 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 5º Inciso I da Lei 
Municipal nº 2248 de 12/12/2018, na forma prevista pelo inciso III do parágrafo 
1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964. 

 
R E S O L V E 

 
Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral 
de 2019, do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 270.000,00 (duzentos e 
setenta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, 
mediante recursos conforme demonstrativo abaixo: 

 
FONTE 101 - RECURSO FUNDEB 60% – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.004 Ensino Fundamental   

12.361.1201.2092 
Manutenção do Ensino 
Fundamental/Professores   

506 – 3190.94.00 
Indenizações e Restituições 
Trabalhistas 101 70.000,00 

    
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO 70.000,00 

 
FONTE 303 – RECURSO SAÚDE – RECEITAS VINCULADAS (E C 29/00 - 

15%) – EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   

10.301.1001.2071 
Manutenção das Atividades de 
Atenção Básica   

1110 – 3390.34.00 

Outras despesas de pessoal 
decorrentes de contratos de 
terceirização 303 200.000,00 

    
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO 200.000,00 

P U B L I C A D O 

Edição nº: _______________ 

 

Data: _____/_____/_______ 
 Boletim Oficial do Município de Telêmaco 

Borba-PR 
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TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES 270.000,00 

 

Art. 2.º Para cobertura dos créditos abertos 
do artigo 1º, é indicado como recurso a anulação parcial das fontes de recurso nº 
101 e 303 no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), conforme 
demonstrativo abaixo: 

 
FONTE 101 - RECURSO FUNDEB 60% – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.004 Ensino Fundamental   

12.361.1201.2092 
Manutenção do Ensino 
Fundamental/Professores   

504 – 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 101 70.000,00 

    
TOTAL DE ANULAÇÃO 70.000,00 

 
FONTE 303 – RECURSO SAÚDE – RECEITAS VINCULADAS (E C 29/00 - 

15%) – EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   

10.301.1001.2071 
Manutenção das Atividades de 
Atenção Básica   

644 – 3190.13.00 Obrigações Patronais 303 200.000,00 
    

TOTAL DE ANULAÇÃO 200.000,00 
 

TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO 270.000,00 
 

Art. 3.º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 06 de 
agosto de 2019. 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 

Celso Elli Burakoviski 
Secretário Municipal de Finanças 

        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município 
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