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

D E C R E T O N.º 2 6 0 4 8, DE 28 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 CONCEDER LICENÇA à Maternidade à servidora DAIANE 
APARECIDA DE SOUZA, matrícula nº 9830 e matrícula n° 10454, ocupante 
de cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor, lotada na 
Escola Municipal Presidente Castelo Branco, da Secretaria Municipal de 
Educação no período de 16 de agosto de 2019 a 11 de fevereiro de 2020, 
nos termos do Art. 132 da Lei Municipal n.º 1883/12, conforme consta nos 
Autos de Processo Administrativo nº 009583/2019 e nos Autos de Processo 
Administrativo nº 009584/2019.

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

PARANÁ, em 28 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 6 0 4 7, DE 28 DE AGOSTO DE 2019

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

CONSIDERANDO os termos contidos no artigo 3ª da Instrução 
Normativa RFB nº 1562/2015 – Receita Federal Brasileira.

CONSIDERANDO o levantamento de Valor de Terra Nua – VTN para o 
ano de 2019, realizado pela Secretária de Agricultura e do Abastecimento 
do Governo do Estado do Paraná. 

R E S O L V E

Art. 1º Fica estabelecido como valores de terra nua – VTN para o 
município de Telêmaco Borba-PR, para fins de lançamento do ITR – Imposto 
Territorial Rural, os seguintes valores por hectare:

Ano Lavoura Aptidão Boa Lavoura Aptidão 
Regular

Lavoura Aptidão 
Restrita

Pastagem Plantada Silvicultura ou 
Pastagem Natural

Preservação da 
Fauna ou Flora

2019 R$ 29.100,00 R$ 29.100,00 R$ 20.800,00 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 R$ 4.100,00

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial as 
contidas no Decreto 25120 de 06 de agosto de 2018.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, em 28 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 6 0 4 6, DE 28 DE AGOSTO DE 2019

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

 
D E C R E T A

Art. 1º CONCEDER, APOSENTADORIA DE PROFESSOR, à servidora 
JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS ECKERMANN, matrícula nº 
7358, do Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado do 
Paraná, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado 
PROFESSOR, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos 
integrais de R$ 2.615,02 (dois mil seiscentos e quinze reais e dois centavos) 
mensais, calculados com base no tempo de serviço de 28 (vinte e oito) 
anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias, possuindo 50 (cinquenta) anos 
de idade, tendo por fundamento legal a presente concessão o artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03,  conforme consta nos Autos de Processo 

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 14/10/2019, o qual será remetido à 
JARI para julgamento. 
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração

AAA0490  279150H000019710  13/06/2019  76331  R$ 293,47 
ADX6482  116100E008483386  13/06/2019  55680  R$ 195,23 
ALH9721  279150H000020477  19/06/2019  55411  R$ 195,23 
ALK0148  279150H000020475  19/06/2019  65300  R$ 195,23 
ANI3235  279150H000020204  17/06/2019  55411  R$ 195,23 
ANP8712  279150NIC0002290  24/08/2019  50020  R$ 195,23 
AOM8824  116100E008483927  15/06/2019  56144  R$ 195,23 
AOQ5524  279150H000020473  19/06/2019  55411  R$ 195,23 
APH6984  279150H000019470  12/06/2019  55411  R$ 195,23 
APP1726  116100E008483809  13/06/2019  54526  R$ 195,23 
APZ2688  116100E008483518  14/06/2019  54521  R$ 195,23 
AQL6982  279150H000019715  24/06/2019  76331  R$ 293,47 
AQR3093  116100E007642236  14/06/2019  60501  R$ 293,47 
AQX8502  279150H000019713  18/06/2019  55411  R$ 195,23 
ARS5728  279150H000019712  17/06/2019  55417  R$ 195,23 
ASD5573  116100E008483821  17/06/2019  54522  R$ 195,23 
ASF2797  116100E008483765  13/06/2019  65300  R$ 195,23 
ASW8D49  116100E008483926  15/06/2019  65300  R$ 195,23 
ATH0621  116100E008483520  14/06/2019  54522  R$ 195,23 
AUK9849  279150H000019711  13/06/2019  55417  R$ 195,23 
AUV8205  116100E008483766  13/06/2019  60501  R$ 293,47 
AUY6068  279150H000019469  12/06/2019  55411  R$ 195,23 
AWK1224  279150H000020205  18/06/2019  55417  R$ 195,23 
AWQ1499  279150H000020472  19/06/2019  55411  R$ 195,23 
AWY2859  279150H000019472  14/06/2019  55411  R$ 195,23 
AYZ0467  279150H000020476  19/06/2019  55411  R$ 195,23 
AZB5460  116100E008483393  16/06/2019  57380  R$ 293,47 
AZS6739  279150H000019473  14/06/2019  55411  R$ 195,23 
BAC8435  279150H000019709  13/06/2019  76331  R$ 293,47 
BAH6925  116100E008483345  16/06/2019  59594  R$ 1.467,35 
BAQ5563  279150H000019474  17/06/2019  54600  R$ 130,16 
BAY2088  279150H000019471  12/06/2019  55411  R$ 195,23 
BBJ7203  279150H000020470  17/06/2019  65300  R$ 195,23 
BCF0407  279150H000020203  13/06/2019  55411  R$ 195,23 
BCR3F93  279150H000020202  13/06/2019  55411  R$ 195,23 
BDT1998  279150H000020478  19/06/2019  55414  R$ 195,23 
BDV6064  116100E008483390  13/06/2019  61220  R$ 293,47 
CDE4192  279150H000019714  24/06/2019  54600  R$ 130,16
CJB7461  279150H000019716  19/06/2019  51851  R$ 195,23 
CSV0015  279150H000020302  06/06/2019  55412  R$ 195,23 
EFH0680  116100E008483392  16/06/2019  70991 R$ 195,23 
MGN2110  279150NIC0002289  24/08/2019  50020  R$ 195,23 
MGO3035  116100E008483763  12/06/2019  65300  R$ 195,23 
OAT3684  116100E008483385  13/06/2019  54526 R$ 195,23 
PUH5060  116100E008483764  12/06/2019  57380  R$ 293,47 
PUM6694  116100E008483813  13/06/2019  54522  R$ 195,23

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

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado 
(EstaR) no período de 26 e 27 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

26.08 ENT3G83, QQS4826, AMS8190, BDC6J83, AZD3988, ARQ4856, FMJ9757, 
ATG6040, ASR3562, ABM4424, BCU1I35, APF6917

27.08 LVG5C22, APL1064, APS0005, FST3487, EYN6210, AXG9465, EYN6210, AZJ7665, 
AXX9547, FYC6630, APQ0165, AKF8862, ISS0548, AUI7896

Telêmaco Borba, 28 de agosto de 2019.

Administrativo FUNPREV n.º 132/2019.
Art. 2º Determinar o desligamento da servidora JOSIANE APARECIDA 

DOS SANTOS ECKERMANN, do Serviço Público Municipal, a partir da 
publicação deste Decreto.

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

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, em 28 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 6 0 4 9, DE 28 DE AGOSTO DE 2019

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

Considerando o despacho emitido nas fls. 07, pela Secretaria Municipal 
de Administração, nos autos de processo administrativo nº 008913/2019.

D E C R E T A

Art. 1º CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA 
DA FAMÍLIA, de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção VII, Art. 143, 
da Lei Municipal n.º 1883/12, a servidora SUELLEN RODRIGUES SILVA, 
matrícula 10559, ocupante do cargo de Professor de Educação Infantil, 
lotada no CMEI – Tarsila do Amaral, da Secretaria Municipal de Educação, 
no período de 02 de agosto de 2019 a 31 de agosto de 2019.
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Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, em 28 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 6 0 5 3, DE 28 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 CONCEDER LICENÇA a servidora JUCELIA MARIA RODRIGUES, 
matrícula nº 7639, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo 
denominado Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Escola Municipal 31 de 
março – Vila Esperança, da Secretaria Municipal de Educação, no período 
de 25 de julho de 2019 a 08 de agosto de 2019, para tratamento de saúde 
(Auxilio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigo 
128 ao Artigo 131, da Lei Municipal N.º1.883/2012, conforme consta nos 
Autos de Processo Administrativo N.º 009347/2019.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento do servidor, 
o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV 
deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, 
remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º 
dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

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

PARANÁ, em 28 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 6 0 5 4, DE 28 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 CONCEDER LICENÇA a servidora ELISANGELA APARECIDA 
BARBOSA, matrícula nº 9807, ocupante do cargo do quadro de provimento 
efetivo denominado Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Escola Municipal 
Presidente Castelo Branco, da Secretaria Municipal de Educação, no 
período de 24 de julho de 2019 a 07 de agosto de 2019, para tratamento de 
saúde (Auxilio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, 
Artigo 128 ao Artigo 131, da Lei Municipal N.º1.883/2012, conforme consta 
nos Autos de Processo Administrativo N.º 008849/2019.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento do servidor, 
o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV 
deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, 
remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º 
dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

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

PARANÁ, em 28 de agosto de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.º 4 2 0 9

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

R E S O L V E 

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Suprimento de Fundos no valor 
de R$ 700,00 (setecentos reais), a servidora CÉLIA REGINA SOBRINHO 
DE ANDRADE, ocupante do cargo de Chefe da Divisão de Capacitação, 
Geração de Trabalho e Renda, nos termos do Art. 4º da Lei nº 1341/2002.

Elemento da despesa:

33.90.39.96.00   Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   R$ 700,00
                           Total:                                                           R$ 700,00

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

D E C R E T O N.º 2 6 0 5 0, DE 28 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 CONCEDER LICENÇA a servidora CRISTINA WALUS 
PRESTES, matrícula nº 9568, ocupante do cargo do quadro de provimento 
efetivo denominado Professor de Educação Infantil, lotada no CMEI – 
Cora Coralina, da Secretaria Municipal Educação, no período de 29 de 
julho de 2019 a 12 de agosto de 2019, para tratamento de saúde (Auxilio 
Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigo 128 ao 
Artigo 131, da Lei Municipal N.º1.883/2012, conforme consta nos Autos de 
Processo Administrativo N.º 009479/2019.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento do servidor, 
o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV 
deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, 
remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º 
dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

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

PARANÁ, em 28 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 6 0 5 1, DE 28 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 CONCEDER LICENÇA a servidora LUCIANDREA DE CAMARGO, 
matrícula nº 10315, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo 
denominado Técnico Municipal Nível Superior I/Pedagogia, lotada na 
Divisão de Proteção Social Básica, da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, no período de 05 de agosto de 2019 a 19 de agosto de 2019, 
para tratamento de saúde (Auxilio Doença), de acordo com o que dispõe 
o Capítulo IV, Seção II, Artigo 128 ao Artigo 131, da Lei Municipal 
N.º1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 
009477/2019.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento do servidor, 
o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV 
deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, 
remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º 
dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

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

PARANÁ, em 28 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 6 0 5 2, DE 28 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 CONCEDER LICENÇA a servidora HELEN CRISTINA FERREIRA, 
matrícula nº 10573, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo 
denominado Professor, lotada na Escola Municipal D. Péricles Pacheco da 
Silva, da Secretaria Municipal de Educação, no período de 31 de julho de 
2019 a 14 de agosto de 2019, para tratamento de saúde (Auxilio Doença), 
de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigo 128 ao Artigo 131, 
da Lei Municipal N.º1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo 
Administrativo N.º 009051/2019.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento do servidor, 
o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV 
deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, 
remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º 

dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, em 28 de agosto de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município



Telêmaco Borba, 28 de agosto de 2019 3
Edição 1402

PARANÁ, em 28 de agosto de 2019.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski 
Secretário Municipal de Finanças 

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.º 4 2 1 0

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

R E S O L V E

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Adiantamento no valor de R$ 
2.130,00 (dois mil cento e trinta reais), ao servidor FABRICIO NUNES 
FLORES, Chefe da Divisão de Esportes, da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Recreação, nos termos da Lei nº 1674/2008.

Elemento da despesa:

33.90.39.96.00  Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$   2.130,00
                      Total:                          R$   2.130,00

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, em 28 de agosto de 2019.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.º 4 2 1 1

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

R E S O L V E

Art. 1º Promover o enquadramento de servidor, de acordo a Lei 1882 de 
05 de abril de 2012, conforme segue:
MATR NOME DO SERVIDOR CARGO NÍVEL CLASSE PROTOCOLO A PARTIR
9930 BRUNA BORGES DA SILVA Professor III C 9252/2019 12/08/2019

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

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, em 28 de agosto de 2019.
 

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO Nº: 47805/2019
INEXIGIBILIDADE Nº: 72/2019
OBJETO: EXAMES 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: S.I2.M - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS DE RAIOS 

- X E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA
CNPJ Nº: 05.055.855/0001-33
VALOR GLOBAL: R$ 525.000,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA

658 12.001.10.301.1001.2071.3390.39 494 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. As sanções e punições relacionadas à execução 
contratual serão aquelas previstas no Decreto Regulamentar Municipal nº 
25.045/2018.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, 28 de agosto de 2019. 

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO Nº: 45619/2019
INEXIGIBILIDADE Nº: 73/2019
OBJETO: EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
FORMA DE PAGAMENTO: 15 dias após entrega da NF
PRAZO DE EXECUÇÃO:  06 (seis) meses 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
CREDOR: FERNANDO MENDES CHEMIN & CIA LTDA
CNPJ Nº: 23.991.382/0001-68
VALOR GLOBAL: R$ 120.000,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA

1092 12.001.10.301.1001.2070.3390.39 000 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. As sanções e punições relacionadas à execução 
contratual serão aquelas previstas no Decreto Regulamentar Municipal nº 
25.045/2018.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, 28 de agosto de 2019. 

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
Pregão Presencial N.º 72/2019 

 
PROTOCOLO Nº 26055/2019 

 
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: 
PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 

PERFLEX UN 20,0000 R$80,00 R$1.600,00 
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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. 

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, 
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 

PERFLEX CJ 36,0000 R$428,00 R$15.408,00 
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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:evestido 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 

PERFLEX UN 32,0000 R$698,00 R$22.336,00 
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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. 

TECVENDAS COM E REPR COMERCIAIS LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 

CEQUIPEL CJ 96,0000 R$198,00 R$19.008,00 
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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. 

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 

CEQUIPEL CJ 96,0000 R$184,00 R$17.664,00 
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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. 

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, 

CEQUIPEL CJ 16,0000 R$487,80 R$7.804,80 
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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 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 
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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. 

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, 

CEQUIPEL CJ 16,0000 R$545,00 R$8.720,00 
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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  
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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. 

BRUNA ANTUNES NODA EIRELI - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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. 

PRIMAX UN 8,0000 R$61,50 R$492,00 
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  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 UN 8,0000 R$399,00 R$3.192,00 

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 UN 4,0000 R$139,50 R$558,00 

70 Televisor Smart TV 32 
polegadas com acesso à 
internet, nas seguintes 
especificações mínimas: 

LG UN 4,0000 R$1.087,00 R$4.348,00 
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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. 

DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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; 
620x360x990Dimensões 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  
polivinila), PP (polipropileno) 
ou em PE (polietileno) com 
"primer", acabamento  
texturizado, na mesma cor e 
tonalidade do laminado 
melamínico de baixa pressão 

UNIMOVEIS UN 32,0000 R$519,00 R$16.608,00 
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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 

VEGEL UN 10,0000 R$589,00 R$5.890,00 
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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. 

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 

PRISMA UN 4,0000 R$569,00 R$2.276,00 
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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. 

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; 
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 

UNIMOVEIS UN 12,0000 R$240,00 R$2.880,00 
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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 UN 26,0000 R$100,00 R$2.600,00 

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, 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. 

UNIMOVEIS UN 2,0000 R$399,00 R$798,00 
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  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. 

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. ordos 
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 

UNIMOVEIS UN 12,0000 R$190,00 R$2.280,00 
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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 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 

UNIMOVEIS UN 2,0000 R$300,00 R$600,00 
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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 UN 8,0000 R$497,00 R$3.976,00 

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 UN 4,0000 R$110,00 R$440,00 

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;Antiderra
pante;com película texturizada 
e siliconada e bordas de 
acabamento;Com  encaixe 
perfeito e retornar ao formato 
original após impacto; 
MODELO:TA 1 
PROINFANCIA. 

BORRACHÃO UN 108,0000 R$48,00 R$5.184,00 

PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
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Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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, 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. 

METALURGICA 
VITHORY 

UN 2,0000 R$1.142,00 R$2.284,00 
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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 UN 6,0000 R$587,00 R$3.522,00 

SZ BYTE INFORMATICA LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 UN 4,0000 R$147,30 R$589,20 

44 Gangorra dupla, nas seguintes 
especificações 
mínimas:Gangorra dupla para 

FRESO UN 4,0000 R$227,71 R$910,84 
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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. 

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 UN 2,0000 R$410,00 R$820,00 

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 

FRESO 20119 UN 2,0000 R$1.400,00 R$2.800,00 
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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. 

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 UN 2,0000 R$371,76 R$743,52 

OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 UN 2,0000 R$2.750,00 R$5.500,00 

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 

FRESO UN 2,0000 R$2.150,00 R$4.300,00 
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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. 

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 UN 2,0000 R$737,58 R$1.475,16 

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 

ITAJOBI UN 2,0000 R$1.924,00 R$3.848,00 
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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. 

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;Siste
ma 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 UN 2,0000 R$4.425,00 R$8.850,00 

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

FRESO UN 2,0000 R$1.094,00 R$2.188,00 
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  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. 

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 UN 18,0000 R$430,55 R$7.749,90 

GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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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 - 
BL1Conforme Termo de 
Referência. 

BALMAK UN 2,0000 R$1.250,00 R$2.500,00 

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 UN 2,0000 R$1.383,00 R$2.766,00 

17 Cadeira de alimentação nas 
seguintes especificações 
mínimas:Dobrável; Suporta 
até 15 kg;  
Braços ou dispositivo para 
proteção lateral; 
Assento e encosto 

VOYAGE UN 12,0000 R$199,00 R$2.388,00 
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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 

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 - 
CFConforme Termo de 
Referência. 

AGRATTO UN 2,0000 R$139,00 R$278,00 

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 

BRITANIA UN 2,0000 R$385,50 R$771,00 
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escovado;Acessórios/ Jarra de 
suco: 1.500 ml;Potência do 
Juicer: 800 W;Volume: 0,0380 
m³;Cor: Alumínio;Tensão: 110 
V.MODELO 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 UN 4,0000 R$81,00 R$324,00 

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 UN 4,0000 R$52,90 R$211,60 

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 

VITHORY UN 2,0000 R$553,00 R$1.106,00 
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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. 

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 
conectores 
elétricoscompatíveis com a 

VITHORY UN 2,0000 R$608,00 R$1.216,00 
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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 UN 2,0000 R$402,00 R$804,00 

ANDREIA LORENZI - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 

ALFRS/ECOFLEX UN 40,0000 R$680,00 R$27.200,00 
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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. 

TOTAL R$229.808,02 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustrado 

 

 
ITENS DESERTOS 

Item Descrição Unidade Quantidade 
1 Aparelho de ar condicionado Com as seguintes especificações mínimas:Modelo: 

Split;30000 BTU'sDisplay digital que indica a temperatura ambiente;Comando total 
das operações no controle remoto;Compressor rotativo;Filtro anti-ácaro, anti-fungo 
e anti-bactérias;Vazão de ar de 1200 m³/h;Dimensões internas aproximadas do 
produto (LxAxP): 125 x 33 x 23 cm;Peso interno aproximado: 18 Kg.MODELO 
PROINFÂNCIA. 

UN 2,0000 
 

2 Aparelho de ar condicionado, nas seguintes especificações mínimas:  
Capacidade de 22.000 BTU's; 
Ciclo quente /frio; 
Dimensões:Unidade interna - evaporadora 
  Altura máxima: 330 mm; 
  Largura máxima: 1050 mm; 
  Profundidade máxima: 250 mm. 
Unidade externa - condensadora 
  Altura máxima: 700 mm; 

UN 2,0000 
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  Largura máxima: 950 mm; 
  Profundidade máxima: 400 mm; 
  Classificação do INMETRO: A; 
  Tecnologia do compressor inverter; 
  Gás refrigerante R410a; 
  Filtro anti-bactéria; 
  Desumidificação;  Controle remoto; 
  Unidade evaporadora na cor branca; 
  Funções timer, sleep e swing; 
  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 - AR2 
Conforme Termo de Referência. 

3 Aparelho de ar condicionado, nas seguintes especificações mínimas:  
Capacidade de 9.000 BTU's; 
Ciclo quente /frio; 
Dimensões:Unidade interna - evaporadora 
  Altura máxima: 285 mm; 
  Largura máxima: 850 mm; 
  Profundidade máxima: 220 mm. 
Unidade externa - condensadora 
  Altura máxima: 505 mm; 
  Largura máxima: 720 mm; 
  Profundidade máxima: 295 mm; 
  Classificação do INMETRO: A; 
  Tecnologia do compressor inverter; 
  Gás refrigerante R410a; 
  Filtro anti-bactéria; 
  Desumidificação;  Controle remoto; 
  Unidade evaporadora na cor branca; 
  Funções: timer, sleep e swing; 
  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 - AR3 
Conforme Termo de Referência. 

UN 4,0000 
 

5 Aparelho de som tipo micro system, nas seguintes especificações mínimas: 
Dimensões:  Altura máxima: 350 mm; 
  Largura máxima: 450 mm; 
  Profundidade máxima: 300 mm. 
  Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone 
de ouvido;  Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; 
  Rádio AM e FM; 
  Controle remoto; 
  Potência 20W; 
  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 - MS 
Conforme Termo de Referência. 

UN 22,0000 
 

8 Armários roupeiro com as seguintes especificações mínimas:  
Com 16 portas com venezianas para ventilação;  
Compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas;  
Fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado; 
Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm);  
Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm);  
Pés em chapa 16 (1,50mm);  
Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 
75mm de altura  em chapa 14 (1,9mm), duas unidades por porta;  
Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de 
liga metálica não ferrosa  cromado 93; 
Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada 
em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza; 
Largura: 1230 mm +/- 30 mm;  Profundidade: 400 mm +/- 30 mm;  Altura: 1980 mm 
+/- 30 mm;   
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 
micrometros.MODELO AM1 :  Conforme Manual PROINFANCIA. 

UN 2,0000 
 

15 Bebedouro elétrico industrial com 2 torneiras, nas seguintes especificações 
mínima;Com capacidade de refrigeração de 25l/h; 
Para instalação no piso. 
Dimensões:  Altura máxima: 1300 mm; 
  Largura máxima: 550mm; 
  Profundidade máxima: 500 mm; 
  Termostato com regulagem de temperatura; 

UN 4,0000 
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  Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro 
(CI);   Corpo em aço inox polido; 
  Torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e  
de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches; 
  Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza 
(polipropileno ou aço inox); 
  Serpentina interna em aço inox;. 
  Isolamento em EPS; 
  Gás refrigerante R600a ou R134a; 
  Previsões para limpeza, higienização e dreno; 
  Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica; 
  Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da 
temperatura da água; 
  Dreno para limpeza da cuba; 
  Sapatas niveladoras em borracha ou nylon; 
  Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou  
perfurantes de modo a não causar acidentes; 
  A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, 
não podendo considerá-las como itens adicionais;  
  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 - BB2 
Conforme Termo de Referência. 

23 Carro coletor de lixo para área externa, nas seguintes especificações mínimas: 
Capacidade para 120 litros; 
Coletor tipo contêiner; 
Dimensões:  Altura máxima: 950 mm; 
  Largura máxima: 480 mm; 
  Profundidade máxima: 555 mm; 
 Corpo e tampa em  polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente 
aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. 
  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. 
  Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme 
normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. 
  Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, 
com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". 
  Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 
  Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 
Manual Proinfância - CL 
Conforme Termo de Referência. 

UN 4,0000 
 

26 Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Dimensões:  Largura: 700 mm; 
  Profundidade: 450 mm; 
  Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); 
  Preenchimento em espuma densidade 28 e máxima 33; 
  Revestimento em courvin; 
  Produto impermeável; 
  Peças multicoloridas; 
  Não tóxico. 
Manual Proinfância - PS3. 
Conforme Termo de Referência. 

UN 2,0000 
 

27 Colchonete para Trocador (Creches I e II) nas seguintes especificações 
mínimas:para trocador;medidas de 100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 
3 cm de espessura;com revestimento externo;couro EVA; cor azul real, que 
permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces.A camada 
interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster.Com  proteção dupla: 
ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA;Embalagem: O colchão deverá ser embalado em 
plástico transparente de forma aimpedir a entrada de poeira e inseto.MODELO: 
CO2 PROINFANCIA. 

UN 14,0000 
 

31 Conjunto para professor  com as seguintes especificações mínimas ; 
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 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP; 
Montado sobre estrutura tubular de aço; 
Dimensões: Altura da mesa: 760 mm; Tampo da mesa retangular: 1200 mm x 650 
mm; Placa fenólica de 0,6mm, 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 espessura; 
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: 460 mm;Assento da cadeira: 400 mm x 
430 mm;Encosto da cadeira: 198 mm x 396 mm; Estrutura em tubo de aço carbono 

CONJUNTO 8,0000 
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laminado a frio, com costura, diâmetro de20,7mm, em chapa 14 (1,9mm);Ponteiras 
e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas; injetadas, fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino expansor;Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40 micrometros; 
Cor: Cinza (ver referências); (CJP-01); 
Conforme Manual PROINFANCIA. 

34 Degraus e rampas, nas seguintes especificações mínimas: 
Circuito contendo 4 peças, sendo: 1 escada, 1 puff, 1 rampa e 1tapete.  
Dimensões:  Largura: 1200 mm; 
  Profundidade: 1200 mm; 
  Altura: 250 mm; 
  Preenchimento em espuma de densidade 28 e máxima 33; 
  Revestimento em courvin; 
  Produto impermeável; 
  Peças multicoloridas; 
  Não tóxico. 
Manual Proinfância - PS1. 
Conforme Termo de Referência. 

UN 2,0000 
 

42 Forno de microondas 30L Com as seguintes especificações mínimas;Volume útil 
mínimo de 30 litros;Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e 
externamente compintura eletrostática em pó, na cor branca;Iluminação 
interna;Painel de controle digital com funções pré-
programadas;Timer;Relógio;Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla 
de abertura;Dispositivos e travas de segurança;Sapatas plásticas;Prato giratório 
em vidro;Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 
com acorrente de operação;Plugue e cordão de alimentação com certificação 
INMETRO.Voltagem: 110V;Indicação da voltagem no cordão de alimentação 
(rabicho) do aparelho;Selo de certificação INMETRO;(MI)Conforme Manual 
PROINFANCIA. 

UN 4,0000 
 

43 Freezer comercial, nas seguintes especificações mínimas: 
Capacidade 450 litros; 
Temperatura de operação entre 0 °C e +7°C; 
Largura máxima: 750 mm; 
Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que 
não precisa descongelamento), com uma porta. 
Temperatura de operação para congelamento de alimentos entre -16°C e -24°C. 
Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 
22 (0,79 mm).  
Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. 
Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha 
resistente.Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 
(0,79 mm). 
Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura de 45 mm e  
densidade de 36 kg/m3.  
Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta 
magnética sanfonada.  
Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, 
ou sistema de imã resistente ao peso da porta. 
Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a  
condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. 
Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de 
termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.Sistema de 
refrigeração com unidade compressora selada. 
Compressor hermético de 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme  
tensão local). 
Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V 
ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático 
(sistema"frost-free").  
Compressor deverá ser instalado na parte superior do equipamento. 
Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. 
Quatro prateleiras  removíveis  em  grade  de  aço  inox,  perfil  de  seção  circular  
com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames.  
As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox 
que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).  
Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base 
deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer 
líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu 
escoamento.Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção 
do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando 
automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. 
Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. 
Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. 
Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a  
otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

UN 2,0000 
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Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem.Cordão de alimentação com 2,0 m de comprimento. 
Manual Proinfância - FZ 
Conforme Termo de Referência. 

45 Geladeira de uso doméstico frostfree 410 l com as seguintes especificações 
mínimas:Capacidade Total de Armazenamento: 410 l;Capacidade Líq. 
Congelador: 100 l;Capacidade Líq. Refrigerador: 310 l;Capacidade Total Bruta: 
400 l;Capacidade Bruta Congelador: 100 l;Capacidade Bruta Refrigerador: 300 
l;Tensão: 110 v;Freqüência: 60 Hz;Consumo: 58,1 KWh/mês (110V);Consumo: 
58,1 KWh/mês (220V);Cor: branco;Dimensões aproximadas: 186,5 x 70,2 x 
73,3cm (AxLxP) RF 02 MODELO PROINFÂNCIA 

UN 2,0000 
 

46 Geladeira frost free 300L Com as seguintes especificações mínimas:Refrigerador 
vertical combinado, linha branca;sistema de refrigeração “frostfree”;Voltagem:110 
V;Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço 
comacabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca;Sistema de 
isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete enas 
portas;Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador);Partes 
internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos parasuporte das 
prateleiras internas deslizantes;Conjunto de prateleiras de vidro temperado 
removíveis e reguláveis.Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e 
reguláveis;Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e 
legumes;Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer;Formas para 
gelo no compartimento do freezer;Gaxetas magnéticas para vedação hermética 
das portas com o gabinete.Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante;Dobradiças metálicas;Sapatas niveladoras;Sistema de controle de 
temperatura por meio de termostato ajustável.Sistema de refrigeração 
“frostfree”;Gás refrigerante R600a;Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com acorrente de operação;Plugue e cordão de 
alimentação com certificação INMETRO;Voltagem: 110V;Indicação da voltagem 
no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho;Certificação INMETRO 
apresentando classificação energética "A"  RF03 .Conforme Manual 
PROINFANCIA. 

UN 2,0000 
 

49 Lavadora de roupas automática, nas seguintes especificações mínimas: 
Capacidade para 11kg; 
Dimensões:  Largura máxima: 650 mm; 
  Profundidade máxima: 680 mm; 
  Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou 
fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor 
branca. Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para 
programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de 
água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. 
  Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. 
  Programação para diferentes tipos de lavagem. 
  Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para drenagem. 
  com 3 níveis de água. 
  Centrifugação . 
  Filtro para retenção de fiapos . 
  Dispenser para sabão . 
  Dispenser para amaciante . 
  Dispenser para alvejante  
  Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). 
  Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. 
  Sapatas niveladoras. 
  Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). 
  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.Manual Proinfância - MQ. 
Conforme Termo de Referência. 

UN 2,0000 
 

58 Mixer de Alimentos Com as seguintes especificações mínimas;Capacidade 
volumétrica do copo: 1 litro;Cabo (alça) ergonômico;Lâmina de dupla ação, 
possibilitando cortar na vertical e na horizontal.Recipiente para trituração;Tampa e 
lâmina do triturador removíveis;Base antirespingos;Botão turbo;Motor de 
400W;Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 
elétricoscompatíveis com a corrente de operação;Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação daVoltagem;(MX)- Modelo: 
MXConforme Manual PROINFANCIA. 

UN 2,0000 
 

60 Piscina de bolinhas, nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em material macio, livre de quinas.  
Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. 
Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao 
brincar com as bolinhas.  
Dimensões:  Diâmetro interno: 1100 mm; 
  Diâmetro externo: 1300 mm; 
  Largura das laterais: 200 mm; 
  Altura das laterais: 300 mm; 
  Espessura do fundo: 30 mm; 

UN 2,0000 
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  Preenchimento em espuma de densidade 28 e máxima 33; 
  Revestimento em courvin; 
  Produto impermeável; 
  Peças multicoloridas; 
  Não tóxico. 
Manual Proinfância - PS2. 
Conforme Termo de Referência. 

61 Poltrona individual estofada com as seguintes especificações mínimas: 
Revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços; 
Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato 
prismático;Cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX; 
Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção 
retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima 
de 1,5mm;  
Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada 78 em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.  
Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com 
diâmetro mínimo de 2", com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato 
com o piso em plástico injetado;  
As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de 
espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície 
do móvel seja almofadada;  
No apoio de braços (parte superior das laterais) densidade mínima D-23; 
Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, revestida 
com couro sintético; 
Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm;  
Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm;  
Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm;  
Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm;  
Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm;  
PO -  Conforme Manual ProInfância. 

UN 6,0000 
 

67 Secadora de roupa automática, tipo piso, nas seguintes especificações mínimas: 
Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou 
fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor 
branca.  Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas 
de  
secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser  
identificadas).  Programação com diferentes tipos de secagem. 
 Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente). 
  Função de eliminação de odor. 
  Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. 
  Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado 
  Filtro interno. 
  Motor de rotação auto reversível. 
  Tubo flexível e/ou direcionador de ar. 
  Sapatas niveladoras. 
 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 - SC. 
Conforme Termo de Referência. 

UN 2,0000 
 

 

 
 
V A L O R    T O T A L :    R$229.808,02 
 
 
 

Telêmaco Borba, 20 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

  
Marcio Artur de Matos 

Prefeito 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
Pregão Presencial N.º 96/2019 

 
PROTOCOLO Nº 36907/2019 

 
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: 
INTERPRISE BANDA SHOW LTDA 
 

Lote 1 
 

Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Locação de tenda  de 10m x 10m de medida interna,  Em formato de 

pirâmides, com estrutura de ferro na cor branca, pé direto, com 20 cm de 
largura e 3 m de altura, podendo ser alongada em até 50 cm, de 
comprimento, com cobertura em lona térmica, não inflamável e não propaga 
chamas, resistência a ruptura de até 200 kg/m, cor branca, sustentada por 
uma estrutura de ferro denominada aranha que é constituída por 8 peças de 
ferro. Com fechamento nas laterais (03 lados). As lonas deverão ser novas 
e as pinturas das estruturas metálicas em perfeito estado. A tenda deverá 
possuir pontos de energia elétrica (tomadas universal - 110 w) e pontos de 
iluminação (lâmpadas) de acordo com as normas técnicas.Conforme termo 
de referência. 

UN 184 R$ 1.469,30 R$ 270.351,20 

2 Locação de tenda  de 5m x 5m de medida interna Em formato de pirâmides, 
com estrutura de ferro na cor branca, pé direto, com 20 cm de largura e 3 m 
de altura, podendo ser alongada em até 50 cm, de comprimento, com 
cobertura em lona térmica, não inflamável e não propaga chamas, 
resistência a ruptura de até 200 kg/m, cor branca, sustentada por uma 
estrutura de ferro denominada aranha que é constituída por 8 peças de ferro. 
Com fechamento nas laterais (03 lados). As lonas deverão ser novas e as 
pinturas das estruturas metálicas em perfeito estado. A tenda deverá possuir 
pontos de energia elétrica (tomadas universal - 110 w) e pontos de 
iluminação (lâmpadas) de acordo com as normas técnicas.Conforme termo 
de referência. 

UN 222 R$ 759,63 R$ 168.637,86 

Lote 2 
 

Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Locação de Banheiro Químico Ecológico Masculino e feminino;Com cabine 

em fibra de vidro de alta resistência;Com vaso sanitário, mictório, porta papel 
higiênico, iluminação interna, dispenser de gel bactericida;Porta com 
fechamento automático e indicação externa de "aberto / fechado";Produtos 
químicos, papel higiênico, manutenção e limpeza.Deverá estar de acordo 
com as especificações das normas vigentes.Conforme Termo de Referência. 

UN 157 R$ 282,57 R$ 44.363,49 

2 Locação de Banheiro Químico Ecológico Para portadores de necessidades 
especiais (PNE) unissex, conforme Lei 10.098/2000;Com vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação interna, dispenser de gel bactericida;Porta 
com fechamento automático e indicação externa de "aberto / 
fechado";Produtos químicos, papel higiênico, manutenção e limpeza.Deverá 
estar de acordo com as especificações das normas vigentes.Conforme 
Termo de Referência. 

UN 76 R$ 337,32 R$ 25.636,32 

Lote 4 
 

Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Locação de Tablado para palco, nas seguintes especificações mínimas: 

Altura: 0,60m; 
Com piso em compensado naval de 25mm; 
Com forração. 
Conforme Termo de Referência. 

M² 848 R$ 41,56 R$ 35.242,88 

Lote 5 
 

Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Locação de Portal em estrutura metálica em alumínio box truss Q30, nas 

seguintes especificações mínimas: 
Linha pesada; 
Com conexões em cubo 5 faces e base retangular; 
Dimensões: 6,0m de largura  x 3,0m altura x 1,0m de profundidade em vão 
livre; 
Conforme Termo de Referência. 

UN 22 R$ 1.221,81 R$ 26.879,82 

Lote 6 
 

Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Preço Preço total 
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1 Locação de Grades de Isolamento, nas seguintes especificações mínimas: 
Nas dimensões 1,20m x 2,00m; 
Em aço galvanizado; 
Com encaixe nas laterais; 
Grades equipadas com travessas internas verticais com espaço de 11 
centímetros entre si; 
Perfeitamente seguras para contato e manuseio; 
Cada grade deverá conter 2 travas de fixação em 1 em suas laterais, em 
forma de ganchos alternados ou verticais.  
Conforme Termo de Referência. 

MTS 850 R$ 17,40 R$ 14.790,00 

A LOCADEIRA LOCAÇÕES LTDA - EPP 
 

Lote 3 
 

Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Preço Preço total 
1   JG 6.855 R$ 32,88 R$ 225.392,40 

 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustrado 

 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L:    R$811.293,97 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 26 de agosto de 2019. 
 
 
 
  

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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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 39861 
b)        Pregão Presencial nº 100/2019 
c)        Data da adjudicação: 27/08/2019 
d)        Objeto: Registro de preços para confecção e instalação de calhas, rufos, cumeeiras e 
condutores de água 
 
LOTE 01 
 

 
EMPRESA: BRIZOLA & ALVES LTDA 
 

Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço unitário 
1 Calha, Rufo, Cumeeira, Água Furtada e variações de 

corte de chapa galvanizada nº 26 (0,50mm) de 30 
(trinta) centímetros, com dobras de acordo com a 
característica do local de instalação, entregue 
instalado. 

1.000 MTS R$27,22 

2 Calha, Rufo, Cumeeira, Água Furtada e variações de 
corte de chapa galvanizada nº 26 (0,50mm) de 40 
(quarenta) centímetros, com dobras de acordo com a 
característica do local de instalação, entregue 
instalado. 

2.000 MTS R$36,02 

3 Calha, Rufo, Cumeeira, Água Furtada e variações de 
corte de chapa galvanizada nº 26 (0,50mm) de 60 
(sessenta) centímetros, com dobras de acordo com a 
característica do local de instalação, entregue 
instalado. 

2.000 MTS R$51,23 

4 Calha, Rufo, Cumeeira, Água Furtada e variações de 
corte de chapa galvanizada nº 26 (0,50mm) de 80 
(oitenta) centímetros, com dobras de acordo com a 
característica do local de instalação, entregue 
instalado. 

2.000 MTS R$67,24 

5 Calha, Rufo, Cumeeira, Água Furtada e variações de 
corte de chapa galvanizada nº 26 (0,50mm) de 100 
(cem) centímetros, com dobras de acordo com a 
característica do local de instalação, entregue 
instalado. 

500 MTS R$83,25 

6 Condutor de Água Retangular em chapa galvanizada 
nº 26 (0,50mm)  com seção de 5 (cinco) X 10 (dez) 
centímetros, entregue instalado. 

300 MTS R$30,43 

7 Condutor de Água Retangular em chapa galvanizada 
nº 26 (0,50mm)  com seção de  10 (dez) X 10 (dez) 
centímetros, entregue instalado. 

300 MTS R$36,82 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 398.000,00 
 

   
 

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

 
Telêmaco Borba, 27 de agosto de 2019 

 
 

  
DANIELLE VIEIRA KUNA 

Pregoeiro 
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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 36280 
b)        Pregão Presencial nº 92/2019 
c)        Data da adjudicação: 27/08/2019 
d)        Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos esportivos 
 
EMPRESA: BRUNA ANTUNES NODA EIRELI - ME 
 

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

14 Bola de vôlei com as seguintes especificações mínimas:  
Categoria adulto; 
Oficial; 
Com 18 gomos, 
Confeccionada em microfibra; 
Circunferência da bola quando cheia entre 65 cm e 67 cm 
Peso quando cheia entre 260 g e 280 g 
Câmara airbility, 
Sem costuras, 
Acabamento PU matrizada; 
Miolo slip system removível e lubrificado. 
Deverá vir marcado na bola de maneira permanente: marca, tamanho da bola. 
Produto aprovado pela Confederação Brasileira de Vôlei e pela Federação 
Internacional de Vôlei. 

PENALTY 8 UN R$ 206,64 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 1.653,12 
       

EMPRESA: BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME 
 

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

1 Apito modelo profissional, com cordão, nas seguintes especificações mínimas: 
Material plástico; 
Com 2 saídas de som; 
Potencia sonora: 90 dB; 
Sem esfera (bolinha); 
Sem partes removíveis; 
Não tóxico. 

HYPER 14 UN R$ 18,00 

2 Bambolê, nas seguintes especificações mínimas: 
Para crianças à partir de 4 anos; 
Diâmetro de 60cm; 
Atóxico; 
Cores variadas; 
Espessura de ½ polegada; 
Com 1 emenda; 
Confeccionado em material plástico tipo mangueira. 
Produto com certificação do INMETRO. 

CEMAR 20 UN R$ 2,90 

3 Barreira de salto ajustável, nas seguintes especificações mínimas:  
Confeccionada em PVC; 
Ajuste de altura através da inclinação da barra superior. 
Ajustes superior a 6cm e inferior a 46cm. 

ODIM 9 UN R$ 65,00 

4 Bola de basquete com as seguintes especificações mínimas:  
Tamanho feminino adulto; 
Matrizada; 
Acabamento em microfibra; 
Miolo slip system removível e lubrificado; 
Circunferencia quando cheia entre 72 cm e 74 cm; 
Peso quando cheia entre 510 g e 565 g; 
Câmara airbility.Aprovada pela Federação Internacional de Basquete (FIBA). 
Deverá vir gravado na bola de forma permanente a marca comercial da bola e seu 
tamanho ou utilização. 

PENALTY 5 UN R$ 220,49 

5 Bola de basquete, oficial, com as seguintes especificações mínimas:  
Tamanho masculino adulto; 
Matrizada; 
Acabamento em microfibra; 
Miolo slip system removível e lubrificado; 
Circunferência quando cheia entre 75 cm e 78 cm; 
Peso quando cheia entre 600 g e 650 g; 
Câmara airbility; 
Aprovada pela Federação Internacional de Basquete (FIBA). 

PENALTY 5 UN R$ 226,79 
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Deverá vir gravado na bola de forma permanente a marca comercial da bola e seu 
tamanho ou utilização. 

6 Bola de basquetebol infantil, nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em microfibra ou borracha natural; 
Matrizada; 
Circunferência 68 - 75 cm; 
Peso 450 - 500g; 
Miolo Slip System removível e lubrificado; 
Câmara de Airbility ou butil. 

DAL 
PONTE 

4 UN R$ 40,00 

7 Bola de futebol de campo com guizo interno, nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em PU; com 32 gomos; miolo substituível e lubrificado; câmara airbility; 
circunferência: 64cm; peso 480g. Costura da mão. 

DAL 
PONTE 

5 UN R$ 94,76 

8 Bola de futebol de campo, nas seguintes especificações mínimas:  
Categoria profissional; 
Oficial;  
Confeccionada em PU 100%; 
Com 08 gomos; 
Circunferência quando cheia entre 68,5 cm e 69,5 cm; 
Peso quando cheia entre 420 g a 445 g; 
Câmara airbility; 
Miolo slip system, removível e lubrificado; 
Com sistema de absorção de 0% de água, totalmente impermeável; 
Não possui costura em sua estrutura.  
Possui memória elástica instantânea: volta imediatamente ao seu formato, mesmo 
após um forte impacto. 
Bola aprovada pela FIFA. 
A bola devera vir embalada individual. 
Deverá vir gravado na bola de forma permanente a marca comercial da bola, seu 
modelo, tamanho ou utilização. 

PENALTY 5 UN R$ 132,74 

9 Bola de futebol society, com as seguintes especificações mínimas:  
Categoria adulto; 
Oficial; 
Confeccionada em PU Ultra 100%; 
Com 8 gomos de dupla camada; 
Circunferência quando cheia entre 68 cm e 69 cm; 
Peso quando cheia entre 425 g a 445 g; 
Câmara airbility; 
Não possui costura em sua estrutura; 
Miolo slip system, removível e lubrificado; 
Com sistema de absorção de 0% de água, totalmente impermeável; 
Possui memória elástica instantânea: volta imediatamente ao seu formato, mesmo 
após um forte impacto. 
Deverá vir gravado na bola de forma permanente a marca comercial da bola, seu 
modelo ou tamanho. 

PENALTY 5 UN R$ 157,49 

10 Bola de futsal com as seguintes especificações mínimas: Categoria adulto; 
Oficial; 
Com 8 gomos; 
Confeccionada em PU; 
Circunferência quando cheia entre 61 cm e 64 cm; 
Peso quando cheia entre 410 g e 445g; 
Com câmara airbility/butil; 
Sem costura; 
Miolo substituível e lubrificado; 
Sistema de termofusão0% de absorção de água. 
Aprovada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão. 

PENALTY 16 UN R$ 143,99 

11 Bola de futsal com as seguintes especificações mínimas:  
Categoria mirim; 
Oficial; 
8 gomos; 
Confeccionada em PU; 
Circunferência quando cheia entre 55 cm e 59 cm; 
Peso quando cheia entre 350 g e 380 g; 
Com câmara airbility; 
Sem costura; 
Miolo substituível e lubrificado; 
Sistema de termofusão0% de absorção de água. 
Aprovada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão. 

PENALTY 4 UN R$ 128,69 

12 Bola de futsal com as seguintes especificações mínimas:  
Categoria pré-mirim; 
Oficial; 
8 gomos; 
Confeccionada em PU; 
Circunferência quando cheia entre 50 cm e 55 cm; 
Peso quando cheia entre 320 g e 360 g; 
Com câmara airbility; 
Sem costura; 
Miolo substituível e lubrificado; 

PENALTY 4 UN R$ 119,69 
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Sistema de termofusão 0% de absorção de água; 
Aprovada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão; 

13 Bola de tênis de mesa nas seguintes especificações mínimas: Categoria 
profissional;Confeccionada em 100 % poliestireno;Diâmetro de 35mm, com tolerância 
de 5% para + ou -;Com peso de 5 gramas cada bola;Na cor branca.Caixa com 12 
bolinhas. 

VOLLO 11 CX R$ 26,90 

15 Bola para pebolim nas seguintes especificações mínimas: Cor branca;Confeccionada 
em polipropileno;Bola com diâmetro de 3,5 cm;Blister transparente com 6 unidades. 

KLOPF 17 BLIST R$ 23,30 

16 Bola plástica para Biribol, nas seguintes especificações mínimas: 
Circunferência: 50cm; 
Macia; 
Lisa; 
Peso inferior a 60 gramas; 
Cores variadas. 

PENALTY 10 UN R$ 115,10 

17 Bola suiça para academia, com 55 cm, nas seguintes especificações mínimas: 
Profissional; 
Cor vermelha; 
Inflável; 
Atóxico; 
Confeccionada em PVC ou látex; 
Antiderrapante; 
Com sistema "anti estouro" - evita a bola murchar repentinamente; 
Suporta até 300 kg. 

SUPERME
DY 

10 UN R$ 56,00 

19 Bomba de ar com bico para encher bola Nas seguintes especificações mínimas:Corpo 
em plástico;Bico em aço inoxidável;Comprimento de 20 cm. 

MAGUSSY 3 UN R$ 27,90 

20 Cama elástica nas seguintes especificações mínimas: Com diâmetro de 4,27 
metros;Altura do chão até a lona de salto com 85 cm;Parede dos tubos de aço com 
1,88mm de espessura;Impacto suportado de 300 kg;Peso suportado de até 
150Kg;Itens inclusos: 8 hastes em aço galvanizado com isotubo e capinhas; 1 escada 
em aço galvanizado; rede de proteção especial; protetor de molas colorido reforçado; 
88 molas em aço galvanizado; lona de salto confeccionada em nylon com 8 costuras 
na bordas e 88 argolas em aço galvanizado;com proteção uv inteira sem emendas; 
estrutura 100% em aço galvanizado a fogo. 

LAKUKA 2 UN R$ 1.930,00 

24 Cone para treinametno de agilidade, nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em borracha flexível ou polietileno; 
Altura 23 cm; 
Base 13x13 cm. 

ZONA 
LIVRE 

6 UN R$ 5,50 

25 Conjunto de Mini Trave de futebol de rua, nas seguintes especificações mínimas: 
Composto por 2 traves e 2 redes; 
Desmontável ou dobrável; 
Traves confeccionadas em tubos de ferro ou aço carbono; 
Trave Com encaixes para a rede; 
Tubos com 3cm de diâmetro; 
Pintura esmalte sintético ou epóxi; 
Redes em nylon; 
Encaixes ou ganchos para fixar a rede; 
Dimensões (AxLxP) 49cm x 78cm x 46cm. 

MAGNUM 3 PAR R$ 141,00 

26 Cronometro com memórias e bússola, tipo profissional, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Caixa de plástico ABS; 
Para todo tipo de esportes; 
Com relógio AM/PM; 
Relógio digital; 
Função data e contagem regressiva; 
Precisão de 1/100 segundos; 
Cronometra tempo de volta e tempo corrido; 
Memória de 10 voltas; 
Com timer; 
Resistente a água. 
Alimentação: bateria. 

VOLLO 4 UN R$ 66,70 

27 Espaguete flutuador com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em 
Polietileno expandido;Atóxico;Medidas: diâmetro 6 cm, comprimento 165 cm. 

ITAPEX 20 UN R$ 7,64 

28 Faixa elástica com as seguintes especificações mínimas: 
Intensidade média; 
Para exercícios físicos e reabilitação; 
Confeccionada em látex natural; 
Sem puxador; 
Medindo: 150 cm de comprimento x 12 cm de largura. 

VOLLO 20 UN R$ 28,50 

31 Jogo de dominó tradicional nas seguintes especificações mínimas: Com 28 
peças;Peças em madeira ou MDF serigrafadas;Coloridas;Medidas das peças 70mm x 
35mm x 3mm. 

XALINGO 128 EMB R$ 27,60 

32 Jogo de trilha nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em 
MDF;Medindo:  24 cm por 24 cm;Com espessura de 3 mm;Tabuleiro serigrafado;Com 
18 pedras confeccionadas em MDF ou material plástico;Sendo 9 peças em uma cor e 9 
peças em outra cor;Peças no formato circular;Acondicionado em embalagem de 
madeira ou MDF tipo estojo;Produto com certificação do INMETRO. 

XALINGO 3 UN R$ 29,60 

36 Kit de mini cone, modelo chapéu chinês, nas seguintes especificações mínimas: 
Kit com 12 peças; 

ZONA 
LIVRE 

3 KIT R$ 40,10 
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Coloridos; 
PVC; 
Altura/largura: 19 cm; 
Profundidade: 24 cm. 

38 Kit tênis de mesa nas seguintes especificações mínimas: Composto de:1 par de 
suporte confeccionados em ferro chato, com pintura epóxi;Suporte para tampos de 
mesas de 15 a 25 mm de espessura;Suporte com parafuso tipo borboleta;1 rede para 
tênis de mesa, trançada;Rede confeccionada em nylon na cor azul ou verde;Rede com 
borda de cima branca;Com barbantes nas pontas para amarrar a rede nos 
suportes.Dimensões aproximadas da rede  (CxL) 1,52 x 0,15 m. 

BELFIX 2 KIT R$ 40,35 

44 Peteca, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em couro ;com 
costura manual com linha combinando;com penas coloridas;Medidas:7,5 cm X 24 cm. 

BRASIL 42 UN R$ 4,60 

45 Placar de mesa multi-esporte, nas seguintes especificações mínimas: 
7 Sets até 31 pontos; 
Confeccionado em PVC; 
Uso nas modalidades esportivas: vôlei, futebol, tênis de mesa; 
Com sistema articulado. 
Dimensões (AxLxP) 39cmx20cmx16cm. 

VOLLO 2 UN R$ 174,80 

46 Poste/mastro oficial para vôlei de quadra, nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em tubo redondo em aço carbono; 
Tubo com diâmetro de 3 polegadas; 
Parede do tubo com 1,5mm; 
Com catraca para ajuste; 
Com argolas de fixação da rede; 
Com roldanas; 
Com acabamento tinta esmalte na cor branca; 
Pintura epóxi; 
Com altura total de 2,70m; 
Com 0,25m para chumbar no solo; 
Deverá acompanhar buchas para fixação no solo. 

DUNK 2 PAR R$ 560,00 

47 Prancheta tática magnética para futebol de salão, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Dupla face; 
Com 11 peças de imã; 
Confeccionada em material plástico e metal; 
Dimensões (LxC) 23x36 cm; 
Com imãs e caneta. 

KIEFF 4 UN R$ 70,80 

48 Pula corda infantil. Com as seguintes especificações mínimas:Corda para pular; 
Comprimento 2000 mm;Corda feita de sisal ou nylon;Cabos de madeira ou 
plástico;Com selo do INMETRO. 

MINI TOYS 2 UN R$ 5,00 

49 Raquete tênis de mesa, nas seguinte especificações mínimas: 
Corpo revestido 2 lados; 
1 lado vermelho e 1 lado preto; 
Cobertura de 5 folhas; 
Cabo côncavo; 
Esponja 1,0mm; 
Medidas: 12cm x 23cm x 1cm. 
Peso: 120g -140g. 
Produto com certificação da Federação Internacional de Tênis de Mesa. 

VOLLO 16 UN R$ 15,40 

50 Rede de gol para Futsal, nas seguintes especificações mínimas: 
Cor branca; 
Medidas oficial; 
Confeccionada em fio padrão polipropileno ou nylon de 4 mm; 
Nó duplo; 
Malha: 12x12 cm; 
Com tratamento UV contra a ação dos raios ultravioletas e ações climáticas. 

DUNK 2 PAR R$ 166,40 

51 Rede de proteção para quadra, lateral e fundo, nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em polietileno, 100% virgem; 
Fio 3mm de espessura; 
Malha 12cmx12cm, entre nós; 
Malha no formato quadrado; 
Fios trançados; 
Proteção contra ação raios U.V. 

DUNK 2 M² R$ 4,70 

52 Rede de vôlei oficial com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em 
polipropileno (seda),Com 02 faixas sintéticas com 04 cm de largura,Fio com 02 mm de 
espessura torcido e trançado,Malha 13 x 13 cm (entre nós),Medindo: 9,50 x 1,00 
metros. 

DUNK 2 UN R$111,60 

53 Rede para trave de futebol de salão Com as seguintes especificações mínimas:Na cor 
branca,Confeccionada em polipropileno (seda),Fio com 3,5 mm de espessura, 
trançado e torcido,Medidas frontais: 3,20 x 2,10 m. 

DUNK 2 PAR R$ 175,00 

54 Rede tênis de mesa, com suporte para instalação, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Rede confeccionada em nylon; 
Rede trançada; 
Borda superior na cor branca; 
Com cordão tensionador para ajuste e fixação no poste vertical do suporte; 
Suporte de ferro pintado com tinta epóxi, com borracha de proteção para mesa, com 

VOLLO 6 UN R$ 57,00 
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regulagem de altura; 
Dimensões do suporte (CxA) 177cm x 14,5cm. 

56 Touca de natação, nas seguintes especificações mínimas: 
Tamanho único; 
Lisa; 
100% em silicone. 

HAMMERH
EAD 

40 UN R$ 21,60 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 24.452,41 
       

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

Telêmaco Borba, 27 de agosto de 2019 
 
 
 
 
 
  

DANIELLE VIEIRA KUNA 
Pregoeira 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O(A) Pregoeiro(a) MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve: 
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos: 
a)        Processo nº 36194 
b)        Pregão Presencial nº 102/2019 
c)        Data da adjudicação: 
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamento esportivo. 
 

EMPRESA: O. E. PEREIRA BRINQUEDOS 
 

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

1 Colchão  para aterrissagem  nas seguintes 

especificações mínimas: 

Dimensões (CxLxE): 300cm x 200cm x 

20cm;Núcleo de espuma composto por 2 

camadas de espumas com densidades 

diferentes;Camada superior de 30 mm de 

espuma de polietileno D50; 

Camada inferior de 170 mm de espuma de 

poliuretano D35; 

Revestimento em PVC/Poliéster reforçado 

com abertura que servem como saída de 

ar para carregar o colchão; 

Velcro com 100 mm de largura, 100% 

Poliamida nos 4 lados do colchão para 

união.Conforme Termo de Referência. 

BRINK SPORT 3,00 UN R$2.990,00 

2 Colchão para aterrissagem  nas seguintes 

especificações mínimas: 

Dimensões (CxLxE): 200cm x 200cm x 

20cm;Núcleo de espuma composto por 2 

camadas de espumas com densidades 

diferentes;Camada superior de 30 mm de 

espuma de polietileno D50; 

Camada inferior de 170 mm de espuma de 

poliuretano D35; 

Revestimento em PVC/Poliéster reforçado 

com abertura que servem como saída de 

ar para carregar o colchão; 

Velcro com 100 mm de largura, 100% 

BRINK SPORT 4,00 UN R$2.615,00 



Telêmaco Borba, 28 de agosto de 201950
Edição 1402

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

Poliamida nos 4 lados do colchão para 

união.Conforme Termo de Referência. 

3 Colchão para aterrissagem  nas seguintes 

especificações mínimas: 

Dimensões (CxLxE): 200cm x 100cm x 

20cm;Núcleo de espuma composto por 2 

camadas de espumas com densidades 

diferentes; Camada superior de 30 mm de 

espuma de polietileno D50; 

Camada inferior de 170 mm de espuma de 

poliuretano D35; 

Revestimento em PVC/Poliéster reforçado 

com abertura que servem como saída de 

ar para carregar o colchão; 

Velcro com 100 mm de largura, 100% 

Poliamida nos 4 lados do colchão para 

união. Conforme Termo de Referência. 

BRINK SPORT 4,00 UN R$1.715,00 

4 Colchão para aterrissagem  nas seguintes 

especificações mínimas: 

Dimensões (CxLxE): 200cm x 50cm x 

20cm;Núcleo de espuma composto por 2 

camadas de espumas com densidades 

diferentes;Camada superior de 30 mm de 

espuma de polietileno D50; 

Camada inferior de 170 mm de espuma de 

poliuretano D35; 

Revestimento em PVC/Poliéster reforçado 

com abertura que servem como saída de 

ar para carregar o colchão; 

Velcro com 100 mm de largura, 100% 

Poliamida nos 4 lados do colchão para 

união. Conforme Termo de Referência. 

BRINK SPORT 2,00 UN R$725,00 

5 Colchão para aterrissagem  nas seguintes 

especificações mínimas: 

Dimensões (CxLxE): 250cm x 200cm x 

20cm;Núcleo de espuma composto por 2 

camadas de espumas com densidades 

diferentes; Camada superior de 30 mm de 

espuma de polietileno D50; 

Camada inferior de 170 mm de espuma de 

poliuretano D35; 

Revestimento em PVC/Poliéster reforçado 

com abertura que servem como saída de 

ar para carregar o colchão; 

Velcro com 100 mm de largura, 100% 

BRINK SPORT 3,00 UN R$2.810,00 
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Poliamida nos 4 lados do colchão para 

união. Conforme Termo de Referência. 

6 Colchão para aterrissagem nas seguintes 

especificações mínimas: 

Dimensões (CxLxE): 400cm x 200cm x 

10cm;Núcleo de espuma composto por 

camada de espuma com densidades 

adequada para absorção do impacto; 

Camada de 100 mm de espuma de 

poliuretano D25; 

Revestimento em PVC/Poliéster reforçado 

com abertura que servem como saída de 

ar para carregar o colchão; 

Velcro com 100 mm de largura, 100% 

Poliamida nos 4 lados do colchão para 

união.Conforme Termo de Referência. 

BRINK SPORT 1,00 UN R$2.915,00 

7 Colchão  para aterrissagem nas seguintes 

especificações mínimas: 

Dimensões (CxLxE): 600cm x 200cm x 

10cm;Núcleo de espuma composto por 

camada de espuma com densidades 

adequada para absorção do impacto; 

Camada de 100 mm de espuma de 

poliuretano D25; 

Revestimento em PVC/Poliéster reforçado 

com abertura que servem como saída de 

ar para carregar o colchão; 

Velcro com 100 mm de largura, 100% 

Poliamida nos 4 lados do colchão para 

união.Conforme Termo de Referência. 

BRINK SPORT 3,00 UN R$5.200,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 54.685,00 
 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 54.685,00 
 

 
 

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

pela autoridade superior. 
 

 
Telêmaco Borba, 27 de agosto de 2019 

 

 

 

 MATILDE MARIA BITTENCOURT 
Pregoeira 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
Pregão Presencial N.º 60/2019 

 
PROTOCOLO Nº 20418/2019 - RETIFICADA 

 
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: 
H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
15 Bloco de papel Com as 

seguintes especificações 
mínimas:branco, formato 
A4,com gramatura de 
140g/m2, medindo 210 x 
297mm, bloco com  20 folhas. 

CREDEAL UN 970,0000 R$2,59 R$2.512,30 

19 Bobina de papel térmico com 
as seguintes especificações 
mínimas: 
1Via; 
Com 55 gr/m² de gramatura; 
Na cor amarela; 
Medindo: 57 mm de largura x 
22 m de comprimento. 

REGISPEL UN 120,0000 R$1,71 R$205,20 

20 Bobina em papel 
termossensível comprimento 
de 300 metros Nas seguintes 
especificações 
mínimas:Comprimento de 300 
metros por bobina;Gramatura 
do papel entre 55 e 57 
g/m²;Largura de 57 
mm;Espessura aproximada de 
60 micra;Espessura do tubo 
da bobina de 
12mm;Resistência ao rasgo 
maior que 250 Nm;Resistência 
a tração de até 3kN/m;Na cor 
amarelo suave (canário);Caixa 
com 6 unidades;Uso em 
Registradores Eletrônicos de 
Ponto;Vida útil dos dados de 
impressão de 05 anos em 
conformidade com a Portaria 
1.510 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, desde 
que respeitando os critérios 
estabelecidos pelo fabricante. 

REGISPEL CX 80,0000 R$132,70 R$10.616,00 

56 Cartolina com as seguintes 
especificações 
mínimas:medindo 500 x 660 
mm,180 g/m²,cores variadas. 

BIGNARDI UN 22.160,0000 R$0,53 R$11.744,80 

85 Espiral para encadernação, 
para 140 folhas, com as 
seguintes especificações 
mínimas: confeccionado em 
material plástico,transparente 
ou cristal,comprimento 330 
mm,diâmetro do espiral 23 
mm,diâmetro do fio do espiral 
1,9 mm. 

LASSANE UN 674,0000 R$0,30 R$202,20 
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89 Estojo escolar com as 
seguintes especificações 
mínimas: confeccionado em 
nylon 600; Com fechamento 
em zíper, na cor preto ou azul 
marinho, liso, medindo 4,5 x 
5,0 x 19,0 cm(AxLxP). 

DANIEL UN 420,0000 R$4,34 R$1.822,80 

110 Formulário continuo com as 
seguintes especificações 
mínimas: Com 
carbono;Branco;80 
colunas;Medindo 280 x 240 
mm; Com 3 vias; Com 
gramatura/m2: 50-55;Com 
serrilhas horizontais e 
verticais; Caixas com 1000 
folhas. 

MAX PRINT CX 40,0000 R$204,00 R$8.160,00 

116 Glitter escolar com as 
seguintes especificações 
mínimas:composto de 
partículas de pvc metalizadas; 
destinado para trabalhos 
escolares; sem resistência a 
lavagem ou a solventes; 
acondicionado em frasco 
plástico;contendo 3,0 
gramas;cores variadas. 

HONEY UN 240,0000 R$0,80 R$192,00 

129 Lápis borracha com as 
seguintes especificações 
mínimas:material madeira, 
atoxico, diâmetro carga de 
4mm, formato do corpo 
cilíndrico, diâmetro do corpo 
de 8mm, comprimento total 
não inferior a 175mm. 

FABER UN 60,0000 R$1,99 R$119,40 

131 Lápis de cor aquarelável 12 
cores, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado totalmente em 
madeira reflorestada, com 
ponta de 3,3 mm, acabamento 
liso, atóxico. Com 
comprimento já apontado de 
17 cm. Contendo gravação de 
forma legível e permanente da 
marca comercial do lápis. 
Embalagem com 12 lápis de 
cores diferentes. 

ACRILEX CX 1.096,0000 R$12,50 R$13.700,00 

166 Pasta sanfonada com 31 
divisórias internas com 
indicadores de separação,com 
as seguintes especificações 
mínimas:tamanho 
A4;Produzida em PVC, 
polietileno ou 
polipropileno;Transparente, 
cinza ou fumê;Fechamento 
através de elástico. 

ACP UN 381,0000 R$36,00 R$13.716,00 

186 Pistola para cola quente 11 
mm com as seguintes 
especificações mínimas: 
pistola aplicadora; tensão 
alimentação bivolt; potência de 
40W; aplicação colagem; para 
bastões de 11 mm. 

JOCAR UN 473,0000 R$25,00 R$11.825,00 

204 Tinta para pintura facial  com 
as seguintes especificações 
mínimas: testada 
dermatologicamente; com 
formulação cosmética 
balanceada. Textura macia, de 
fácil aplicação e remoção da 
pele; Atóxica. Embalagem 
composta de 06 cores: azul, 
branco, verde, vermelho, preto 
e amarelo, acompanhada de 
01 pincel. 

MARIPEL EMB 680,0000 R$15,54 R$10.567,20 
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J.C.S BUENO - SUPRIMENTOS 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
2 Pasta pendular para arquivo 

lateral, com lombada de 5cm 
em poliestireno, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionada em cartão 
Kraft 300gr/m²; 
Dimensões (AxL) 240mm x 
370mm; 
Cabide de plástico inteiriço 
com 2 posições; 
Com visor e etiqueta de 
identificação. 

VENATNU UN 7.200,0000 R$9,70 R$69.840,00 

4 Papel formato A4 (210 x 297 
mm), com as seguintes 
especificações 
mínimas:branco, acabamento 
liso, gramatura  75 g/m2, 
produzidos a partir de florestas 
100% plantadas e renováveis, 
embalagem com  500 folhas. 

COPIMAX EMB 2.585,0000 R$18,00 R$46.530,00 

5 Pasta pendular para arquivo 
lateral, com lombada de 5cm 
em poliestireno, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionada em cartão 
Kraft 300gr/m²; 
Dimensões (AxL) 240mm x 
370mm; 
Cabide de plástico inteiriço 
com 2 posições; 
Com visor e etiqueta de 
identificação. 

VENATNU UN 2.400,0000 R$9,70 R$23.280,00 

64 Cola branca para uso 
artesanal, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Composição: Poliacetato de 
Vinila (PVA) em dispersão 
aquosa, atóxica. Embalagem 
com 500 gramas contendo 
informações do produto, 
dados do fabricante, lote e 
prazo de validade. 

TEK BOND UN 660,0000 R$9,60 R$6.336,00 

108 Fita crepe com as seguintes 
especificações mínimas: 
Composição: papel crepado 
saturado coberto com adesivo 
à base de borracha e resinas 
sintéticas; Cor branca; 
Medidas: (CxL)50mm x 50m. 

ADELBRÁS UN 2.573,0000 R$5,84 R$15.026,32 

121 Grampo para grampeador, 
tamanho 106/6, com as 
seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em 
aço galvanizado,embalagem 
com 5000 grampos. 

BRW CX 491,0000 R$6,60 R$3.240,60 

144 Papel cartão duplex com as 
seguintes especificações 
mínimas:sem brilho;nas 
medidas 66cm x 96cm de 250 
g/m², cor branco. 

FOREST PAPER UN 5.960,0000 R$1,35 R$8.046,00 

MAXPEL COMÉRCIAL EIRELI EPP 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
30 Caderno de cartografia, capa 

dura, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Sem pauta; 
48 folhas; 
Espiral; 
Folha gramatura 56g/m²; 
Formato: 275mm x 200mm. 

FORONI UN 4.000,0000 R$2,89 R$11.560,00 

32 Caderno de desenho 1/4 nas 
seguintes especificações 
mínimas:Capa flexível;Com 
espiral;Com 40 folhas;Sem 

FORONI UN 240,0000 R$0,91 R$218,40 
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folhas de papel seda;Com 
estampas 
variadas.Dimensões (AxL)140 
x 200 mm. 

38 Caixa organizadora 
desmontável, com tampa, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Capacidade: 13 litros; 
Com orifício; 
Confeccionada em 
polipropileno; 
Atóxico; 
Lavável; 
Com 2 pegadores para mãos e 
2 canaletas. 

ALAPLAST UN 120,0000 R$12,28 R$1.473,60 

43 Caixa para arquivo morto, nas 
seguintes especificações 
mínimas: Confeccionada em 
polionda; Com 2 painéis 
impressos;Impermeável e 
lavável, Nas medidas 
245x350x135 mm; Cor azul; 
Desmontável. 

ALAPLAST UN 907,0000 R$2,42 R$2.194,94 

44 Caixa para arquivo morto, 
tamanho gigante, nas 
seguintes especificações 
mínimas: Confeccionada em 
polionda; Impermeável e 
lavável, Nas medidas 
290x380x175 mm; Cor azul; 
Desmontável. 

ALAPLAST UN 971,0000 R$4,63 R$4.495,73 

51 Caneta marca texto,  com as 
seguintes especificações 
mínimas:corpo confeccionado 
em plástico rígido da mesma 
cor da tinta da caneta,formato 
cilíndrico,com tampa e 
prendedor de bolso,ponta 
confeccionada em poliéster 
chanfrada,não 
recarregável,tinta na cor 
amarela, verde ou vermelha. 

Masterprint  modelo 
1021 

UN 1.622,0000 R$0,65 R$1.054,30 

62 Cola bastão nas seguintes 
especificações mínimas: 
Formato cilíndrico com base 
giratória; Cor branca; Atóxica; 
Inodora; À base de água, éter 
de poliglucosídeo ou de 
glicerina. Embalagem com 8 
gramas contendo informações 
do produto, dados do 
fabricante, lote e prazo de 
validade. 

MARIPEL UN 571,0000 R$0,51 R$291,21 

63 Cola bastão nas seguintes 
especificações mínimas: 
Formato cilíndrico com base 
giratória; Cor branca; Atóxica; 
Inodora; À base de água, éter 
de poliglucosídeo ou de 
glicerina.Embalagem com 20 
gramas contendo informações 
do produto, dados do 
fabricante, lote e prazo de 
validade. 

MARIPEL UN 786,0000 R$0,88 R$691,68 

66 Cola glitter com as seguintes 
especificações mínimas: Bico 
aplicador;Frasco com tampa 
rosqueável;Atóxica;Lavável;C
omposição: Resina de P.V.A, 
Glitter  e conservantes; cores 
sortidas. Embalagem com 35 
gramas contendo informações 
do produto, dados do 
fabricante, lote e prazo de 
validade. 

ACRILEX UN 1.800,0000 R$1,91 R$3.438,00 

67 Cola instantânea com as 
seguintes especificações 

TEK BOND UN 161,0000 R$3,08 R$495,88 
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mínimas:a base de Ester 
Cianoacrilico.Embalagem com 
5 gramas contendo 
informações do produto, 
dados do fabricante, lote e 
prazo de validade. 

68 Cola líquida branca com as 
seguintes especificações 
mínimas: a base água e PVA, 
atóxica, lavável. Embalagem 
com 1000 gramas contendo 
informações do produto, 
dados do fabricante, lote e 
prazo de validade. 

PIRATININGA UN 979,0000 R$5,60 R$5.482,40 

71 Cola para E.V.A., com as 
seguintes especificações 
mínimas: Com tampa 
rosqueável; À base de acetato 
de polivinila em 
solução;Solúvel em álcool; 
Secagem rápida. Embalagem 
com 40 gramas contendo 
informações do produto, 
dados do fabricante, lote e 
prazo de validade. 

ACRILEX UN 180,0000 R$1,52 R$273,60 

76 Elástico com as seguintes 
especificações mínimas: de 
látex ou borracha natural; 
número 18. Embalagem com 
100 gramas contendo 
informações do produto, 
dados do fabricante, lote e 
prazo de validade 

MAMUTH EMB 593,0000 R$1,42 R$842,06 

87 Estilete com lâmina de 18 mm 
de largura, com as seguintes 
especificações mínimas:corpo 
em plástico reforçado, guia da 
lâmina metálico; com sistema 
de travamento e lâmina retrátil. 

Masterprint modelo 
1014 

UN 1.225,0000 R$0,77 R$943,25 

88 Estilete com lâmina de 9 mm 
de largura, com as seguintes 
especificações mínimas:corpo 
em plástico reforçado,guia da 
lâmina metálico; com sistema 
de travamento e lâmina retrátil. 

Masterprint modelo 
1014 

UN 1.090,0000 R$0,51 R$555,90 

95 Etiqueta auto adesiva Com as 
seguintes especificações 
mínimas:para impressora de 
formulário continuo,Na cor 
branca,Impressão 
matricial,Com 02 
carreiras,Com 16 etiquetas por 
folha,Medindo: 36 x 107 
mm.Caixa contendo 8.000 
etiquetas. 

IMPRIMASTER CX 70,0000 R$107,50 R$7.525,00 

100 Extrator de grampos nas 
seguintes especificações 
mínimas: Confeccionado em 
aço inox;Modelo 
espátula;Abas laterais 
dobradas;Ponta chata 
arredondada;Com perfeito 
acabamento nas 
bordas;Comprimento 150mm. 

CAVIA UN 413,0000 R$0,69 R$284,97 

106 Fita adesiva dupla face nas 
seguintes especificações 
mínimas: Composição: Dorso 
de não tecido de fibras de 
poliéster;Coberto com adesivo 
à base de resina/borracha 
sintética; Resistente à 
intempéries, solventes e 
umidade. Medidas 19 mm x 
30m. 

EPA UN 1.633,0000 R$3,46 R$5.650,18 

119 Grampeador de mesa, longo, 
nas seguintes especificações 
mínimas: 
Grampeia 100 folhas de papel 

CLASSE UN 161,0000 R$22,30 R$3.590,30 
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de 75g/m² por vez; 
Base de fechamento de 
grampo em aço; 
Estrutura metálica; 
Mola resistente com retratação 
automática; 
Base de plástico; 
Comprimento com 28,0cm; 
Com ajuste de profundidade; 
Com régua para posicionar o 
papel; 
Utiliza grampos 23/6 a 23/13. 

124 Grampo para grampeador, 
tamanho 9/10, com as 
seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em 
aço galvanizado,embalagem 
com 5000 unidades. 

BACCHI CX 208,0000 R$9,29 R$1.932,32 

134 Lapiseira 0,7mm com as 
seguintes especificações 
mínimas:em plástico rígido, 
opaco, no formato sextavado, 
grafite medindo 0,7 mm, ponta 
de metal,  grafite acionado por 
borracha e metal. 

MARIPEL UN 399,0000 R$2,15 R$857,85 

137 Livro ponto com as seguintes 
especificações 
mínimas:mensal; medindo 
220x320 mm; capa pesando 
1250g/m2; revestida com 
papel off-set 
plastificado,pesando 90g/m2; 
em papel off-set, com 100 
folhas. 

SAO DOMINGOS UN 200,0000 R$12,00 R$2.400,00 

138 Livro protocolo para 
correspondências,  com as 
seguintes especificações 
mínimas:medindo 153 mm x 
216 mm, com 100 folhas, 
folhas numeradas 
tipograficamente, folhas 
confeccionadas em papel off 
set com gramatura de 63 g/m2, 
capa dura e plastificada. 

FORONI UN 563,0000 R$6,20 R$3.490,60 

139 Massa para modelar nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Produto atóxico; 
Não esfarela; 
Não gruda; 
Reutilizável; 
Composição: cera, pigmento 
orgânico, carga mineral inerte; 
Caixa com 12 cores variadas. 
Produto com certificação do 
INMETRO. 

ACRILEX CX 8.204,0000 R$2,75 R$22.561,00 

140 Molha dedos, com as 
seguintes especificações 
mínimas:em forma de 
creme,anti bacteriano,anti 
séptico,anti 
alérgico,embalagem com 
tampa,embalagem com 20 
gramas de peso liquido. 

STAR PRINT UN 60,0000 R$1,11 R$66,60 

141 Organizador de mesa triplo 
com as seguintes 
especificações mínimas: 
Na cor cristal; 
Confeccionado em 
poliestireno; 
Com 03 compartimentos; 
Pode ser utilizado deitado ou 
em pé; 
Possui orifícios na parte 
traseira, permitindo que o 
produto seja fixado ou 
pendurado; 

WALEU UN 120,0000 R$34,70 R$4.164,00 
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Medindo: (A x C x P) 29 x 32 x 
11 cm. 

147 Papel contact com as 
seguintes especificações 
mínimas:auto-
adesivo;material plástico, tipo 
contact;gramatura 60 g/m2, 
largura 450 mm;acabamento 
superficial 
brilhante;comprimento 
folha/rolo 10 m, cores 
variadas. 

POLIFIX RL 210,0000 R$28,60 R$6.006,00 

156 Pasta com aba e elástico com 
as seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionada em papelão ou 
cartão duplex ; 
Gramatura 230 g/m2; 
Espessura final das paredes 
da pasta de 0,3 mm; 
Plastificada; 
Com ilhós metálico; 
Medindo (CxL) 350 mm x 235 
mm.  
Pasta com acabamento liso, 
sem desenhos ou gravuras. 

ICL UN 2.371,0000 R$0,92 R$2.181,32 

160 Pasta grampo trilho de 
papelão nas seguintes 
especificações mínimas:  
Papelão plastificado; 
Medidas (lxA) 230 x 325 mm; 
Com grampo e trilho de 
plástico; 
Cores variadas. 

ICL UN 831,0000 R$0,77 R$639,87 

161 Pasta para catálogos, com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionada em PVC ou 
courvin liso; 
Cor preta; 
Com 50 envelopes plásticos 
transparentes; 
Espessura das paredes dos 
envelopes 12 micras; 
Com 4 colchetes ou parafusos 
de metal para afixar os 
envelopes; 
Medindo (LxC) 245 mm x 335  
mm. 

ACP UN 771,0000 R$6,82 R$5.258,22 

165 Pasta sanfonada com 12 
divisórias internas  com 
indicadores de separação,com 
as seguintes especificações 
mínimas:tamanho 
A4;Produzida em PVC, 
polietileno ou 
polipropileno;Transparente, 
cinza ou fumê;Fechamento 
através de elástico. 

FRAMA UN 464,0000 R$11,80 R$5.475,20 

197 Régua de acrílico com as 
seguintes especificações 
mínimas: medindo 30 cm, com 
escala milimétrica em baixo 
relevo, cristal, na cor 
transparente. 

WALEU UN 2.007,0000 R$0,55 R$1.103,85 

205 Almofada para carimbo 
número 3, com as seguintes 
especificações 
mínimas:recarregável,corpo 
confeccionado em material 
metálico ou plástico rígido,com 
tampa,almofada medindo 66 
mm x 105 mm,tinta na cor 
azul.O corpo ou a tampa da 
almofada deverá ser da cor da 
tinta da almofada. 

STAR PRINT UN 172,0000 R$1,91 R$328,52 

207 Apagador quadro negro com 
caixa para giz, nas seguintes 

SOUZA UN 1.106,0000 R$2,28 R$2.521,68 
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especificações mínimas: 
Confeccionado em madeira; 
Base feltro ou carpete na parte 
inferior do apagador; 
Dimensões (AxLxP) 4,5cm x 
6,0cm x 16,0cm. 

BRUNA ANTUNES NODA EIRELI - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
13 Bateria de lítio, 

tamanho/modelo CR2025, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Tipo botão; 
Tensão nominal 3 volts; 
Não recarregável; 
Dentro dos padrões 
estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 401, de 4 de 
novembro de 2008 e ser 
certificada pelo INMETRO ou 
instituto por ele credenciado. 
Embalagem com 5 unidades. 

MXT EMB 144,0000 R$3,10 R$446,40 

14 Bateria de lítio, 
tamanho/modelo CR2032, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Tipo botão; 
Tensão nominal 3 volts; 
Não recarregável; 
Dentro dos padrões 
estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 401, de 4 de 
novembro de 2008 e ser 
certificada pelo INMETRO ou 
instituto por ele credenciado. 
Embalagem com 5 unidades. 

MXT EMB 144,0000 R$3,10 R$446,40 

29 Caderno de caligrafia, com as 
seguintes especificações 
mínimas:capa 
flexível,confeccionada em 
papel com gramatura de 110 
g/m2,tipo brochura 
grampeado,com 40 
folhas,medindo 148 mm x 203 
mm. 

FORONI UN 2.640,0000 R$0,89 R$2.349,60 

52 Caneta para retroprojetor, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Cor azul escura ou preta; 
Ponta poliacetal de 1 mm com 
proteção de metal; 
Tinta a base de álcool; 
Espessura da escrita em papel 
0,1 mm; 
Tinta resistente a água; 
Corpo cilíndrico; 
Com tampa. 

/BRW UN 70,0000 R$1,10 R$77,00 

53 Caneta permanente, com as 
seguintes especificações 
mínimas:Ideal para CD's, 
DVD's, plásticos, vinil, acrílicos 
e vidros;Ponta em poliéster de 
2,0 MM, arredondada;Tinta à 
base de àlcool;cores variadas. 

/BRW UN 860,0000 R$1,29 R$1.109,40 

75 DVD-R, virgem, com as 
seguintes especificações 
mínimas: Para gravação de 
áudio, vídeo, documentos, 
jogos, fotos, programas e 
outros dados 
digitais;Capacidade: 120 min/ 
4.7 GB;Velocidade: 1x 
16x;Embalagem lacrada 
individualmente. 

MULTILASER UN 273,0000 R$0,90 R$245,70 

103 Fita adesiva com as seguintes 
especificações mínimas: 
Composição: filme de 

ADELBRÁS UN 1.239,0000 R$0,83 R$1.028,37 
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polipropileno biorientado, 
coberto com adesivo acrílico;  
Cor transparente; 
Medidas: 12 mm x 65 m. 

105 Fita adesiva dupla face de 
espuma, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Material em polietileno; 
Adesivo à base de borracha e 
resina em ambos os lados; 
Liner de papel siliconizado; 
Espessura da espuma de 1,5 
mm; 
Tamanho da fita de 12 mm x 
1,5 metros. 

ADELBRÁS UN 813,0000 R$2,90 R$2.357,70 

128 Lâmina para estilete  com as 
seguintes especificações 
mínimas:18 mmconfeccionada 
em aço carbono, embalagem 
com 10 unidades. 

/BRW EMB 129,0000 R$2,19 R$282,51 

199 Alfinete para mapa  com as 
seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em 
aço niquelado com cabeça 
plástica;diâmetro da cabeça 5 
mm;Deverá vir gravado na 
embalagem de forma 
permanente, a marca 
comercial do produto, a 
identificação do produto e a 
quantidade de unidades por 
embalagem;Cores 
variadas.Embalagem com 50 
alfinetes. 

/BRW EMB 635,0000 R$1,83 R$1.162,05 

200 Tesoura de 21 cm, com as 
seguintes especificações 
mínimas:Lâminas em aço 
inox, Cabo confeccionado em 
polipropileno e borracha 
natural, Bucha em nylon. 

/BRW UN 961,0000 R$4,55 R$4.372,55 

202 Tinta guache, com as 
seguintes especificações 
mínimas:composta de resina, 
água, pigmento, 
carga,conservante tipo 
benzotiazol, contendo 250 ml, 
acondicionado em frasco 
plástico, cores variadas. 

MARIPEL UN 3.040,0000 R$3,74 R$11.369,60 

TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Papel formato A4 (210 x 297 

mm), com as seguintes 
especificações 
mínimas:branco, acabamento 
liso, gramatura  75 g/m2, 
produzidos a partir de florestas 
100% plantadas e renováveis, 
embalagem com  500 folhas. 

MAGNUM EMB 7.755,0000 R$16,80 R$130.284,00 

7 Apontador plástico,  para lápis, 
com depósito vertical e 
retangular, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com depósito grande; 
Lamina em aço temperado; 
Depósito na cor transparente; 
Cores variadas. 

LEO E LEO UN 20.888,0000 R$0,50 R$10.444,00 

8 Balão nas seguintes 
especificações mínimas: 
Liso;Confeccionado em 
látex;Atóxico;Tamanho 
7;Formato redondo ou 
pêra;Embalagem com 50 
balões;Cores a serem 
definidas pelo setor 
requisitante. 

JOY PCT 1.440,0000 R$3,30 R$4.752,00 

9 Barbante número 08 nas 
seguintes especificações 

PIRATININGA UN 335,0000 R$8,50 R$2.847,50 
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mínimas: 
Diversas cores; 
85% de algodão e 15% outras 
fibras; 
Titulagem 4x8; 
Rolo com 600 gr. 

10 Bateria alcalina, 9V, nas 
seguintes especificações 
mínimas:  
Dentro dos padrões 
estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 401, de 4 de 
novembro de 2008 e ser 
certificada pelo INMETRO ou 
instituto por ele credenciado. 
Embalagem com 1 unidade. 

ELGIN EMB 294,0000 R$6,16 R$1.811,04 

11 Bateria alcalina, 
tamanho/modelo A23, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Tensão nominal 12 volts; 
Não recarregável; 
Dentro dos padrões 
estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 401, de 4 de 
novembro de 2008 e ser 
certificada pelo INMETRO ou 
instituto por ele credenciado. 
Embalagem com 5 unidades. 

ELGIN EMB 72,0000 R$8,65 R$622,80 

12 Bateria alcalina, 
tamanho/modelo LR44, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Tipo botão; 
Tensão nominal 1,5 volts; 
Não recarregável; 
Dentro dos padrões 
estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 401, de 4 de 
novembro de 2008 e ser 
certificada pelo INMETRO ou 
instituto por ele credenciado. 
Embalagem com 10 unidades. 

ELGIN EMB 84,0000 R$2,56 R$215,04 

26 Caderno ¼ aritmética, 7x7mm, 
capa dura, nas seguintes 
especificações mínimas: 
40 folhas; 
Brochura; 
Costurado; 
Folha gramatura 70g/m²; 
Formato: 187mm x 245mm. 

TILIBRA UN 4.000,0000 R$4,25 R$17.000,00 

28 Caderno de aritmética, com as 
seguintes especificações 
mínimas:capa 
flexível;confeccionada em 
papel com gramatura de 110 
g/m2,tipo brochura 
grampeado,com 40 
folhas,medindo 140 mm x 202 
mm. 

FORONI UN 2.640,0000 R$0,85 R$2.244,00 

31 Caderno de cartografia, com 
as seguintes especificações 
mínimas:capa 
flexível;confeccionada em 
papel com gramatura de 110 
g/m2,espiral, com 48 
folhas,sem seda,folhas 
internas em papel com 
gramatura de 60 
g/m2,medindo 200 mm x 275 
mm. 

PANAMERICANA UN 240,0000 R$2,06 R$494,40 

34 Caderno de linguagem 
brochura, capa dura, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
96 folhas; 
Folha pautada com margem 
esquerda; 

TILIBRA UN 2.400,0000 R$4,32 R$10.368,00 
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Costurado; 
Folha gramatura 56g/m²; 
Formato: 275mm x 200mm. 

35 Caderno de linguagem, com  
96 folhas, com as seguintes 
especificações mínimas:capa 
flexível;com espiral;Tamanho 
148 x 210 mm 

TILIBRA UN 3.000,0000 R$1,63 R$4.890,00 

36 Caderno de linguagem, com 
48 folhas, com as seguintes 
especificações mínimas:tipo 
brochura com grampo,capa 
flexível,confeccionada em 
papel com gramatura de 110 
g/m2,medindo 200 mm x 144 
mm. 

FORONI UN 2.880,0000 R$0,81 R$2.332,80 

37 Caderno universitário, com as 
seguintes especificações 
mínimas:com espiral;capa 
flexivel;com 96 
folhas;Tamanho 200 x 275 
mm. 

PANAMERICANA UN 606,0000 R$3,79 R$2.296,74 

41 Caixa para arquivo morto, com 
as seguintes especificações 
mínimas: confeccionada em 
papelão, gramatura de 450 
g/m2, nas medidas (CxPxA) 
410x190x300 mm de altura, 
cor parda, espessura das 
paredes da caixa 2,7 mm, com 
impressão nas paredes 
externas para facilitar o 
arquivamento das caixas. 

SAO CARLOS UN 6.723,0000 R$2,01 R$13.513,23 

42 Caixa para arquivo morto, com 
as seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionada em 
papelão,gramatura de 420 
g/m2; 
Medindo (CxPxA) 360 mm x 
135 mm x 250 mm. 
Cor parda; 
Paredes da caixa com 
espessura de 2,7mm; 
Com impressão nas paredes 
externas para facilitar o 
arquivamento das caixas. 

SAO CARLOS UN 1.000,0000 R$1,23 R$1.230,00 

45 Caixa para correspondência 
dupla, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Bandejas retas; 
Articulável ou móvel; 
Confeccionadas em 
polipropileno ou acrílico; 
Cor fumê; 
Nas medidas (LxC) 250x370 
mm. 

WALEU UN 184,0000 R$23,59 R$4.340,56 

46 Calculadora de mesa nas 
seguintes especificações 
mínimas: 12 dígitos; Com as 4 
operações básicas;Visor LCD 
com cristal líquido; 2 
memórias;Com correção total 
e/ou parcial;Laterais e teclas 
emborrachadas; Desligamento 
automático ou tecla OFF; Com 
3 teclas para memória; Teclas 
para  cálculos de taxas;Tecla 
porcentagem; Alimentação: 
solar e bateria;Dimensões 
(LxAxP) 100 x 150 x 15 mm. 

MASTER PRINT UN 1.056,0000 R$12,20 R$12.883,20 

58 CD-R virgem, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Gravação de áudio e 
dados;Óptica 
gravável;Capacidade para 
armazenamento de 700MB de 
dados ou 80 minutos de 

ELGIN EMB 166,0000 R$31,88 R$5.292,08 
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áudio;Velocidade de gravação 
de 1x a 52x;Tendo em uma 
das faces a identificação 
técnica da mídia 
(tipo/capacidade para dados e 
áudio/velocidade de 
gravação);Espaço para escrita 
do conteúdo gravado com 
caneta apropriada. 
Embalagem contendo 50 
unidades. 

59 Clips para papel, tamanho 2/0, 
com as seguintes 
especificações 
mínimas:confeccionado em 
aço galvanizado,acabamento 
polido,formato paralelo,caixa 
com 500 gramas. 

XR CX 923,0000 R$4,85 R$4.476,55 

60 Clips para papel, tamanho 4/0, 
nas seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em 
aço galvanizado,acabamento 
polido,formato paralelo,caixa 
com 500 gramas. 

XR CX 460,0000 R$4,85 R$2.231,00 

61 Clips para papel, tamanho 8/0, 
com as seguintes 
especificações 
mínimas:confeccionado em 
aço galvanizado,acabamento 
polido,formato paralelo,caixa 
com 500 gramas. 

XR CX 356,0000 R$4,85 R$1.726,60 

70 Cola líquida escolar branca 
com as seguintes 
especificações mínimas: a 
base de polivinila, atóxica. 
Embalagem com 90 gramas 
contendo informações do 
produto, dados do fabricante, 
lote e prazo de validade. 

TURMA DA COLA UN 833,0000 R$0,86 R$716,38 

73 Corretivo líquido, nas 
seguintes especificações 
mínimas: Fórmula à base de 
água; Inodoro; Atóxico; 
Secagem rápida. Embalagem 
com 18 ml contendo 
informações do produto, 
dados do fabricante, lote e 
prazo de validade. 

RADEX UN 280,0000 R$0,85 R$238,00 

77 Envelope para CD-DVD com 
as seguintes especificações 
mínimas: em papel off-set 75 
g/m2, cor branca, com filme 
transparente na janela, 
formato 126 mm x126mm. 

FORONI UN 2.324,0000 R$0,10 R$232,40 

78 Envelope plástico com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Formato oficio; 
Medidas (CxL) 330x 240 mm; 
Espessura de 10 micras 
Transparente; 
Sem furos; 
Embalagem com 50 unidades. 

ACP EMB 164,0000 R$6,12 R$1.003,68 

79 Envelope plástico para pasta 
catálogo, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Medidas (CxL) 325x240 mm; 
Espessura de 15 micras; 
Transparente atóxico; 
Com 4 furos; 
Embalagem com 400 
unidades. 

ACP EMB 129,0000 R$68,56 R$8.844,24 

80 Envelope tipo saco  com as 
seguintes especificações 
mínimas:  
Confeccionado em papel kraft; 
Cor natural;  
Medidas (LxA) 260 mm x 360 

FORONI EMB 58,0000 R$40,40 R$2.343,20 
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mm;  
Gramatura de 80 g/m2; 
Embalagem com 250 
unidades. 

81 Envelope tipo saco  com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionado em papel kraft; 
Gramatura de 80 g/m²; 
Cor ouro; 
Medidas: 162 x 229 mm; 
Sem timbre; 
Embalagem com 250 
unidades. 

FORONI EMB 42,0000 R$30,79 R$1.293,18 

82 Envelope tipo saco com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionado em papel kraft; 
Cor ouro;  
Gramatura de 80g/m²; 
Medidas: 240 x 340mm;  
Sem timbre; 
Embalagem com 250 
unidades. 

FORONI EMB 82,0000 R$52,05 R$4.268,10 

86 Espiral para encadernação, 
para 200 folhas, com as 
seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em 
material plástico, transparente 
ou cristal,comprimento 330 
mm,diâmetro do espiral 29 
mmdiâmetro do fio do espiral 
2,1 mm. 

PLASPIRAL UN 174,0000 R$0,50 R$87,00 

90 Etiqueta auto adesiva com as 
seguintes especificações 
mínimas: A5 Q-2232 
(22x32mm). Embalagem com 
360 unidades. 

COLACRIL EMB 186,0000 R$2,68 R$498,48 

91 Etiqueta auto adesiva com as 
seguintes especificações 
mínimas: A5 Q-3465 
(34x65mm). Embalagem com 
120 unidades. 

COLACRIL EMB 189,0000 R$2,68 R$506,52 

92 Etiqueta auto adesiva com as 
seguintes especificações 
mínimas: branca retangular,A5 
Q-3272 (32x90mm). 
Embalagem com 96 unidades. 

COLACRIL EMB 186,0000 R$2,68 R$498,48 

96 Etiqueta auto adesiva com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Para impressoras: Ink-jet e 
Laser; 
Na cor branca; 
Formato retangular; 
Com bordas arredondadas; 
Modelo: A5 Q-1226 
Etiqueta medindo: 12 x 26 mm; 
Embalagem com 12 folhas 
(cada folha com 77 etiquetas). 

COLACRIL EMB 12,0000 R$2,68 R$32,16 

97 EVA com as seguintes 
especificações mínimas: 
Com 2mm de espessura; 
Atóxico; 
Medindo: 40 x 60 cm;  
Textura homogênea e lisa; 
Cores variadas. 

DUB FLEX UN 11.620,0000 R$0,81 R$9.412,20 

98 EVA com glitter com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Com 2mm de espessura; 
Atóxico; 
Medindo: 40 x 60 cm; 
Cores variadas. 

DUB FLEX UN 600,0000 R$2,02 R$1.212,00 

109 Fita crepe com as seguintes 
especificações mínimas: 
Composição: papel crepado 
saturado coberto com adesivo 

ADERE UN 2.323,0000 R$1,91 R$4.436,93 
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à base de borracha e resinas 
sintéticas; Cor branca; 
Medidas:(CxL) 18mm x 50m. 

112 Giz de cera curto, grosso, nas 
seguintes especificações 
mínimas:  
Composição: cera e 
pigmentos; 
Cores vivas; 
Atóxico; 
Caixa com 15 unidades. 

KOALA CX 3.046,0000 R$1,51 R$4.599,46 

113 Giz de cera estaca, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Cor azul; 
Corpo circular; 
Atóxico; 
Composição: ceras e 
pigmentos; 
Dimensões (CxD)  7cm x 1cm. 
Caixa com 12 unidades. 

PIRATININGA CX 60,0000 R$1,69 R$101,40 

115 Giz escolar, cor branca, 
formato cilíndrico, para quadro 
negro, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Atóxico; 
Antialérgico; 
Em gesso ortopédico; 
Com fina camada plastificante; 
Embalagem com 50 unidades 
81x10. 

SETE BELLO EMB 1.462,0000 R$1,66 R$2.426,92 

118 Grampeador 26/6 pequeno 
com as seguintes 
especificações mínimas: 
Corpo metálico; 
Para grampos tamanho 26/6; 
Base com revestimento em 
material plástico ou 
emborrachado; 
Dimensões da base (CxL) 110 
mm x 25 mm; 
Com sistema que permita 
fechar o grampo para dentro 
ou para fora; 
Com pintura e tratamento 
antiferrugem. 

CLASSE UN 565,0000 R$3,96 R$2.237,40 

120 Grampeador manual, em 
metal, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Para uso profissional; 
Compatível para grampos 
106/4 - 106/6 - 106/8; 
Capacidade para 100 
grampos; 
Com trava no cabo. 

JOCAR UN 362,0000 R$41,70 R$15.095,40 

123 Grampo para grampeador, 
tamanho 26/6 com as 
seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em 
aço galvanizado,embalagem 
com 5000 grampos. 

JOCAR CX 1.086,0000 R$2,56 R$2.780,16 

125 Grampo trilho em plástico 
estendido  Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado em 
polietileno,Com capacidade de 
armazenar 300 folhas sulfite 
de 75g/m²,Medindo: 195 x 07 x 
58 mm,Embalagem contendo 
50 unidades. 

BACCHI EMB 144,0000 R$6,70 R$964,80 

126 Grampo trilho em plástico 
estendido  Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado em 
polietileno,Com capacidade de 
armazenar 600 folhas sulfite 
de 75g/m²,Medindo: 300 x 09 x 

BACCHI EMB 181,0000 R$10,50 R$1.900,50 
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112 mm,Embalagem contendo 
50 unidades. 

130 Lápis de cor 12 cores com as 
seguintes especificações 
mínimas: Confeccionado 
totalmente em madeira 
reflorestada, acabamento liso, 
atóxico. Com comprimento já 
apontado de 17 cm. Contendo 
gravação de forma legível e 
permanente da marca 
comercial do lápis. 
Embalagem com 12 lápis de 
cores diferentes. 

MULTICOLOR CX 6.263,0000 R$3,50 R$21.920,50 

132 Lápis facial com as seguintes 
especificações 
mínimas:testado 
dermatologicamente,formulaç
ão cosmética 
balanceada;textura macia de  
fácil aplicação e remoção da 
pele,produto 
atóxico;embalagem composta 
por 3 lápis com 2 pontas;nas 
cores, laranja, branco, 
vermelho, preto, azul e verde. 

FABER CASTELL CX 696,0000 R$43,70 R$30.415,20 

135 Livro ata com 100 folhas,  com 
as seguintes especificações 
mínimas:pautado, sem 
margens, medindo  206 mm x 
300 mm, folhas numeradas 
tipograficamente, folhas 
confeccionadas em papel off 
set com gramaturade 56 g/m2, 
capa dura confeccionada em 
papelão com gramatura  de 
1040 g/m2, revestida em papel 
com gramatura de 120 g/m2, 
internamente na cor branca e 
externamente na cor preta, 
acabamento da capa 
plastificado. 

TILIBRA UN 685,0000 R$6,09 R$4.171,65 

143 Papel cartão com as seguintes 
especificações mínimas: 
Medidas: 48cmx 66cm; 
Material: celulose vegetal; 
Gramatura 200 g/m²; 
Cores variadas. 

VMP UN 20.260,0000 R$0,63 R$12.763,80 

148 Papel crepom com as 
seguintes especificações 
mínimas: Medindo 48cm x 
2m;Material celulose 
vegetal;Gramatura 28 
g/m²;Cores variadas. 

VMP UN 2.520,0000 R$0,53 R$1.335,60 

150 Adesivo instantâneo multiuso, 
nas seguintes especificações 
mínimas: 
Aparência: liquido incolor; 
Para adesões rápidas; 
Resistente em diversos tipos 
de superfícies; 
Embalagem de 20g. 

JOCAR UN 920,0000 R$4,03 R$3.707,60 

151 Papel formato A4 (210 x 297 
mm) com as seguintes 
especificações 
mínimas:branco, gramatura de 
180 g/m²; opacidade de 87%; 
ph alcalino,embalagem com 
50 unidades. 

JANDAIA EMB 820,0000 R$7,09 R$5.813,80 

153 Papel seda com as seguintes 
especificações mínimas: 
medindo 48 cm x 60 cm; 
gramatura 18g/m²; cores 
variadas. 

VMP UN 2.196,0000 R$0,13 R$285,48 

154 Papel sulfite, A3 com as 
seguintes especificações 
mínimas:cor branca, para 
impressoras laserjet/inkjet, 

REPORT EMB 388,0000 R$43,24 R$16.777,12 
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pesando  75 g/m², formato A3, 
medindo 297 x 420 mm,alvura 
de 90%, opacidade de 87%, , 
pH alcalino, embalagem com 
500 folhas. 

155 Papel sulfite, oficio 9 com as 
seguintes especificações 
mínimas:na cor branca.para 
impressoras laserjet/inkjet, 
pesando 75 g/m², tamanho 
oficio 9, medindo 215x315 
mm, alvura de 90%,opacidade 
de 87%, , pH alcalino, 
embalagem com  500 folhas. 

REPORT UN 24,0000 R$21,44 R$514,56 

157 Pasta corrugada com as 
seguintes especificações 
mínimas:de polipropileno, com 
aba e elástico, medindo 335 x 
245 mm, lombada de 30 mm. 

ALAPLAST UN 1.725,0000 R$1,58 R$2.725,50 

158 Pasta corrugada com as 
seguintes especificações 
mínimas:de polipropileno, com 
abas e elástico;medindo 335 x 
245 mm lombada de 50 mm. 

ALAPLAST UN 1.735,0000 R$1,66 R$2.880,10 

159 Pasta em "L", formato ofício, 
em polipropileno, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Lisa; 
Incolor; 
Sem aderência ao papel; 
Dimensões: 230mmx330mm; 
Com 0,15 mm de espessura; 
Embalagem com 10 unidades. 

POLI BRAS EMB 259,0000 R$4,75 R$1.230,25 

163 Pasta Registrador A a Z, com 
as seguintes especificações 
mínimas: 
Medidas do fichário 345 mm x 
50 mm x 280 mm; 
Material: em papelão, 
revestido com papel 
plastificado frente e verso; 
Espessura de 1,7 mm;  
Mecanismo niquelado, visor e 
compressor plásticos. 

FRAMA UN 410,0000 R$7,11 R$2.915,10 

164 Pasta Registrador A a Z, com 
as seguintes especificações 
mínimas: 
Medidas do fichário 345 mm x 
70 mm x 280 mm; 
Material: em papelão, 
revestido com papel 
plastificado, frente e verso; 
Espessura de 1,7 mm;  
Mecanismo niquelado, visor e 
compressor plásticos. 

FRAMA UN 490,0000 R$7,11 R$3.483,90 

170 Pilha alcalina pequena AA 
Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Voltagem 1,5; 
Dentro dos padrões 
estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 401, de 4 de 
novembro de 2008 e ser 
certificada pelo INMETRO ou 
instituto por ele credenciado. 
Embalagem com 4 unidades. 

ELGIN EMB 256,0000 R$4,66 R$1.192,96 

172 Pilha alcalina tamanho "D", 
nas seguintes especificações 
mínimas: 
Voltagem 1,5v; 
Dentro dos padrões 
estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 401, de 4 de 
novembro de 2008 e ser 
certificada pelo INMETRO ou 
instituto por ele credenciado. 
Embalagem com 2 unidades. 

ELGIN EMB 204,0000 R$12,70 R$2.590,80 
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173 Pilha alcalina, tipo palito AAA, 
com as seguintes 
especificações 
mínimas:voltagem nominal 
(V): 1,5, sem adição de 
mercúrio ou 
cádmioembalagem com 04 
unidades 

ELGIN EMB 486,0000 R$4,24 R$2.060,64 

175 Pincel para pintura em tecido 
nº  0, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com cabo longo em madeira; 
Cerda natural; 
Cerda branca; 
Formato chato; 
Virola de alumínio . 

LEO E LEO UN 1.170,0000 R$0,81 R$947,70 

176 Pincel para pintura em tecido 
nº  2, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com cabo longo em madeira; 
Cerda natural; 
Cerda branca; 
Formato chato; 
Virola de alumínio . 

LEO E LEO UN 1.152,0000 R$0,84 R$967,68 

177 Pincel para pintura em tecido 
nº  4, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com cabo longo em madeira; 
Cerda natural; 
Cerda branca; 
Formato chato; 
Virola de alumínio . 

LEO E LEO UN 1.152,0000 R$0,89 R$1.025,28 

178 Pincel para pintura em tecido 
nº  6, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com cabo longo em madeira; 
Cerda natural; 
Cerda branca; 
Formato chato; 
Virola de alumínio . 

LEO E LEO UN 1.152,0000 R$0,94 R$1.082,88 

179 Pincel para pintura em tecido 
nº  8, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com cabo longo em madeira; 
Cerda natural; 
Cerda branca; 
Formato chato; 
Virola de alumínio . 

LEO E LEO UN 1.152,0000 R$0,99 R$1.140,48 

180 Pincel para pintura em tecido 
nº 10, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com cabo longo em madeira; 
Cerda natural; 
Cerda branca; 
Formato chato; 
Virola de alumínio . 

LEO E LEO UN 1.152,0000 R$1,05 R$1.209,60 

181 Pincel para pintura em tecido 
nº 12, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com cabo longo em madeira; 
Cerda natural; 
Cerda branca; 
Formato chato; 
Virola de alumínio . 

LEO E LEO UN 1.152,0000 R$1,09 R$1.255,68 

182 Pincel para pintura em tecido 
nº 14, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com cabo longo em madeira; 
Cerda natural; 
Cerda branca; 
Formato chato; 
Virola de alumínio . 

LEO E LEO UN 1.152,0000 R$1,20 R$1.382,40 

183 Pincel para pintura em tecido 
nº 16, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com cabo longo em madeira; 
Cerda natural; 
Cerda branca; 

LEO E LEO UN 1.152,0000 R$1,55 R$1.785,60 
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Formato chato; 
Virola de alumínio . 

184 Pincel para pintura em tecido 
nº 18, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com cabo longo em madeira; 
Cerda natural; 
Cerda branca; 
Formato chato; 
Virola de alumínio . 

LEO E LEO UN 1.152,0000 R$2,16 R$2.488,32 

188 Placas de isopor  com as 
seguintes especificações 
mínimas:espessura 2 cm x 1,0 
x 0,40 m . 

PLACTERM UN 540,0000 R$4,44 R$2.397,60 

192 Quadro branco com as 
seguintes especificações 
mínimas:   
Medindo (AxC) 90 cm x 
120cm; 
Confeccionado com laminado, 
melamínico branco brilhante; 
Molduras arredondadas em 
alumínio anodizado fosco; 
Suporte para apagador 
removível, arredondado e 
deslizante com 40 cm de 
comprimento; 
Sistema de fixação invisível; 
Podendo ser instalado na 
vertical ou horizontal; 
Acompanha acessórios para 
instalação. 

SOUZA UN 162,0000 R$58,60 R$9.493,20 

193 Quadro de avisos em cortiça 
com as seguintes 
especificações mínimas:  
Dimensões: 120cm x 90cm; 
Moldura: Alumínio anodizado 
e cantoneiras arredondadas; 
Fundo: Chapa de fibra de 
madeira, com espessura de 
2,0mm; 
Espessura total tampo: 10mm. 

SOUZA UN 176,0000 R$76,19 R$13.409,44 

194 Refil para pistola de cola 
quente 11 mm, com as 
seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em 
silicone,espessura de 11 
mm,comprimento de 30 cm, 
embalagem com 10 unidades. 

CLASSE EMB 419,0000 R$5,56 R$2.329,64 

195 Refil para pistola de cola 
quente 7 mm, com as 
seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em 
silicone,espessura de 7 
mm,comprimento de 30 cm, 
embalagem com 10 unidades. 

CLASSE EMB 426,0000 R$2,63 R$1.120,38 

198 Suporte para fita adesiva com 
as seguintes especificações 
mínimas:plástico, lâmina com 
corte a laser,base 
antiderrapante,capacidade 
para rolos de fitas medindo: 
12x33, 12x50, 12x65 19x50, 
19x65, 20x50 e 25x50 (todas 
em mm). 

CAVIA UN 119,0000 R$10,33 R$1.229,27 

201 Tesoura escolar, 13 cm, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Em aço inoxidável; 
Com cabo em polipropileno, 
atóxico; 
Ponta arredondada. 
Produto com certificação do 
INMETRO. 

FORONI UN 4.517,0000 R$1,10 R$4.968,70 

203 Tinta para carimbo, cor preta 
com as seguintes 
especificações mínimas: para 
embeber e re-tintar as 

JAPAN UN 223,0000 R$1,69 R$376,87 
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almofadas para carimbos 
manuais auto-entintados; À 
base de água, corantes, 
solventes e aditivos. 
Embalagem com 30 ml, 
contendo informações do 
produto, dados do fabricante, 
lote e prazo de validade. 

TIAGO DANIEL VEDAN-ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
39 Caixa organizadora 

desmontável, com tampa, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Capacidade: 20 litros; 
Com orifício; 
Confeccionada em 
polipropileno; 
Atóxico; 
Lavável; 
Com 2 pegadores para mãos e 
2 canaletas. 

POLY CART UN 457,0000 R$14,43 R$6.594,51 

40 Caixa organizadora 
desmontável, com tampa, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Capacidade: 35 litros; 
Com orifício; 
Confeccionada em 
polipropileno; 
Atóxico; 
Lavável; 
Com 2 pegadores para mãos e 
2 canaletas. 

POLY CART UN 432,0000 R$18,17 R$7.849,44 

P. C. LOPES MARCELINO 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
24 Borracha escolar, tamanho 60, 

com as seguintes 
especificações mínimas:cor 
branca; macia; atóxica. 

RED BOR UN 18.136,0000 R$0,08 R$1.450,88 

33 Caderno de linguagem 
brochura, capa dura, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
48 folhas; 
Folha pautada com margem 
esquerda; 
Costurado; 
Folha gramatura 56g/m²; 
Formato: 275mm x 200mm. 

FORONI UN 2.400,0000 R$2,30 R$5.520,00 

65 Cola colorida com 6 cores, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Tampa rosqueável e bico 
aplicador; 
Atóxica; 
Cores distintas com brilho 
intenso. 
Caixa com 6 embalagens de 
23 gramas cada, contendo 
informações do produto, 
dados do fabricante, lote e 
prazo de validade. 

MARIPEL CX 1.150,0000 R$3,85 R$4.427,50 

101 Fita adesiva com as seguintes 
especificações mínimas: 
Composição: filme de 
polipropileno biorientado, 
coberto com adesivo acrílico;  
Cor marrom; Medidas: 45 mm 
x 50 m. 

CELLUX UN 569,0000 R$1,92 R$1.092,48 

122 Grampo para grampeador, 
tamanho 23/13, com as 
seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em 
aço galvanizado,caixa com 
5000 grampos. 

/BRW CX 194,0000 R$9,98 R$1.936,12 
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145 Papel celofane com as 
seguintes especificações 
mínimas:de polipropileno;nas 
medidas 85 cm x 
1m;gramatura 18 g/m²;cores 
variadas. 

VMP UN 20.220,0000 R$0,68 R$13.749,60 

149 Papel dobradura com as 
seguintes especificações 
mínimas:medindo 48cm x 
66cm;gramatura 63 g/m²;cores 
variadas. 

VMP UN 20.184,0000 R$0,20 R$4.036,80 

COMERCIAL PRINT LUX EIRELI 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
3 Tecido tipo TNT com as 

seguintes especificações 
mínimas: armação têxtil, 
composto de 100% 
polipropileno, não texturizado, 
pesando 40 g/m2, com 1,40 m 
de largura , 100 m de 
comprimento cada rolo, cores 
variadas. 

SANTA FE RL 743,0000 R$77,00 R$57.211,00 

6 Tecido tipo TNT com as 
seguintes especificações 
mínimas: armação têxtil, 
composto de 100% 
polipropileno, não texturizado, 
pesando 40 g/m2, com 1,40 m 
de largura , 100 m de 
comprimento cada rolo, cores 
variadas. 

SANTA FE RL 247,0000 R$77,00 R$19.019,00 

16 Bloco de papel para flip-chart  
com as seguintes 
especificações mínimas:com 2 
furos 50 folhas picotado 
medindo 640x880 mm, 
gramatura 75g/m2. 

SAO DOMINGOS UN 120,0000 R$27,27 R$3.272,40 

17 Bloco de recados, com as 
seguintes especificações 
mínimas:auto 
adesivos,removíveis,cor 
amarela, laranja ou rosa,não 
pautado,medindo 76 mm x 76 
mm,bloco com 100 folhas. 

LYKE UN 1.330,0000 R$1,44 R$1.915,20 

18 Bloco de recados, com as 
seguintes especificações 
mínimas:auto 
adesivos,removíveis,cor 
laranja, rosa ou amarela,não 
pautado,medindo 38 mm x 50 
mm,bloco com 100 
folhas,embalagem com  4 
blocos. 

LYKE EMB 1.260,0000 R$1,85 R$2.331,00 

21 Borracha escolar tamanho 15, 
com as seguintes 
especificações mínimas: cor 
verde; macia; atóxica; formato 
retangular. 

RED BORD UN 822,0000 R$0,43 R$353,46 

22 Borracha escolar tamanho 20, 
com as seguintes 
especificações mínimas: cor 
branca; macia;atóxica. 

RED BORD UN 1.612,0000 R$0,31 R$499,72 

23 Borracha escolar tamanho 40, 
com as seguintes 
especificações mínimas:cor 
branca,macia,atóxica. 

RED BORD UN 11.010,0000 R$0,15 R$1.651,50 

25 Caderneta para anotações, 
com as seguintes 
especificações mínimas:com 
espiral,pautada,folhas internas 
brancas,com 48 folhas,medida 
da caderneta fechada 100 mm 
x 150 mm,capa em 
duplex,folhas internas em 
papel off set ou sulfite, com 
gramatura de 56 g/m2. 

PANAMERICANA UN 545,0000 R$0,53 R$288,85 
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27 Caderno aritmética 7x7, capa 
dura, nas seguintes 
especificações mínimas: 
96 folhas; 
Espiral; 
Folha gramatura 56g/m²; 
Formato: 275mm x 200mm. 

PANAMERICANA UN 90,0000 R$6,17 R$555,30 

47 Caneta esferográfica, tinta cor 
azul com as seguintes 
especificações mínimas:corpo 
hexagonal para evitar 
rolamentos,transparente, com 
tampa ventilada para evitar 
estouro e vazamento da 
caneta, tampa azul, ponta de 
latão com 1,0 mm,esfera de 
tungstênio,A caneta deverá vir 
com sua carga de tinta 
máxima, respeitada a margem 
de segurança contra 
vazamentos de cada 
fabricante. 

COMPACTOR UN 14.830,0000 R$0,40 R$5.932,00 

48 Caneta esferográfica, tinta cor 
preta com as seguintes 
especificações mínimas:corpo 
hexagonal para evitar 
rolamentos,transparente, com 
tampa ventilada para evitar 
estouro e vazamento da 
caneta, tampa preta, ponta de 
latão com 1,0 mm,esfera de 
tungstênio,A caneta deverá vir 
com sua carga de tinta 
máxima, respeitada a margem 
de segurança contra 
vazamentos de cada 
fabricante. 

COMPACTOR UN 13.190,0000 R$0,40 R$5.276,00 

49 Caneta esferográfica, tinta cor 
vermelha, com as seguintes 
especificações mínimas:corpo 
hexagonal para evitar 
rolamentos,transparente, com 
tampa ventilada para evitar 
estouro e vazamento da 
caneta, tampa vermelha, 
ponta de latão com 1,0 
mm,esfera de tungstênio,A 
caneta deverá vir com sua 
carga de tinta máxima, 
respeitada a margem de 
segurança contra vazamentos 
de cada fabricante. 

COMPACTOR UN 10.342,0000 R$0,40 R$4.136,80 

50 Caneta hidrográfica, jumbo 
com 12 cores, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Corpo plástico rígido; 
Ponta com 4,0mm; 
Comprimento de 14cm; 
A base de água; 
Não recarregável; 
Atóxico; 
Com tampa apropriada para 
evitar ressecamento da tinta; 
Tampa adequada para 
encaixe do lado oposto a 
ponta; 
Com selo do INMETRO. 

LIKITO JG 1.419,0000 R$5,00 R$7.095,00 

54 Capa para encadernação, cor 
preta, com as seguintes 
especificações 
mínimas:confeccionada em 
PVC,espessura de 0,25 
mm,medindo 210 mm x 297 
mm. 

OFFICE PLAST UN 1.284,0000 R$0,15 R$192,60 

55 Capa para encadernação 
transparente com as seguintes 
especificações 
mínimas:confeccionada em 

OFFICE PLAST UN 1.584,0000 R$0,23 R$364,32 
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PVC,espessura de 0,25 
mm,medindo 210 mm x 297 
mm. 

69 Cola líquida escolar branca 
com as seguintes 
especificações mínimas: a 
base de polivinila, atóxica. 
Embalagem com 40 gramas 
contendo informações do 
produto, dados do fabricante, 
lote e prazo de validade. 

PIRATININGA UN 10.617,0000 R$0,74 R$7.856,58 

72 Corretivo em fita com as 
seguintes especificações 
mínimas: Largura da fita 4,0 
mm;Comprimento do rolo 10 
metros;Corpo 
transparente;Formato 
ergonômico;Correção 
instantânea. Embalagem 
plástica contendo informações 
do produto e marca comercial. 

LYKE UN 812,0000 R$3,12 R$2.533,44 

84 Espiral para encadernação, 
para 100 folhas, com as 
seguintes especificações 
mínimas:confeccionado em 
material plástico, transparente 
ou cristal,comprimento 330 
mm,diâmetro do espiral 17 
mm,diâmetro do fio do espiral 
1,5 mm. 

OFFICE PLAST UN 1.274,0000 R$0,16 R$203,84 

93 Etiqueta auto adesiva com as 
seguintes especificações 
mínimas:  
formato carta nas dimensões 
(LxA)215,90 mm x 279,40 mm; 
Cada folha com 1 etiqueta; 
Embalagem com  25 unidades. 

IMPRIMASTER EMB 160,0000 R$6,21 R$993,60 

94 Etiqueta auto adesiva com as 
seguintes especificações 
mínimas: para uso em 
impressoras inkjet ou 
laser,formato carta, cor 
branca, medindo: 138,11 x 
106,36 mm, cada folha com 4 
etiquetas.Embalagem com 25 
unidades. 

IMPRIMASTER EMB 46,0000 R$6,21 R$285,66 

102 Fita adesiva com as seguintes 
especificações mínimas:  
Composição: Filme de 
polipropileno biorientado, 
coberto com adesivo acrílico; 
Cor transparente; 
Medidas: 48 mmx50 m. 

CELLUX UN 2.529,0000 R$2,06 R$5.209,74 

104 Fita adesiva de papel Kraft 
com as seguintes 
especificações mínimas:na cor 
marrom, medindo 48mm x 
50m,para empacotamento. 

EUROCEL UN 1.829,0000 R$7,99 R$14.613,71 

107 Fita adesiva invisível nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Produto em filme de 
polipropileno, com adesivo 
acrílico; 
Permite escrita sobre ela. 
Medidas 12mm x 33 m. 

EUROCEL UN 623,0000 R$4,52 R$2.815,96 

114 Giz escolar, colorido, 
plastificado, formato cilíndrico, 
para quadro negro, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Atóxico; 
Antialérgic o; 
Em gesso ortopédico; 
Com 7 cores; 
Com fina camada plastificante. 
Embalagem com 50 unidades. 

DELTA EMB 1.462,0000 R$2,65 R$3.874,30 
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117 Grafite para lapiseira 0.7mm, 
com as seguintes 
especificações mínimas:estojo 
com tampa flip top; com 
dosador que facilita a 
colocação da mina na 
lapiseira; graduação B; estojo 
contendo 12 grafites. 

/CIS UN 388,0000 R$0,62 R$240,56 

127 Guilhotina manual para papeis 
com as seguintes 
especificações mínimas:  
Base confeccionada em aço; 
Com capacidade de corte 10 
folhas de 75 g/m2;  
Área útil de corte: 300 mm; 
Mesa com escala milimétrica 
serigrafada; 
Com régua de segurança; 
Com alavanca de corte com 
empunhadura em material 
plástico ou emborrachado; 
Dimensão da mesa (LxP) 394 
mm x 240 mm; 
Dimensões (LxP) 510mm x 
265mm. 

LASSANE UN 10,0000 R$136,90 R$1.369,00 

133 Lápis preto nº. 2, com as 
seguintes especificações 
mínimas Confeccionado 
totalmente em resina 
termoplástica;isenta de 
nós;recoberto com tinta e 
verniz atóxicos ou ainda 
recoberto com resina plástica 
e corante, não 
laváveis.Deverá vir gravado de 
forma legível e permanente no 
corpo do lápis a marca 
comercial do lápis, não serão 
aceitas informações 
adesivadas ao lápis somente 
gravadas; grafite número 2, 
formato cilíndrico ou 
sextavado; atóxico; não 
perecível; diâmetro de 6 
mm,comprimento do lápis já 
apontado 170 mm a 180 mm 

LYKE UN 31.512,0000 R$0,12 R$3.781,44 

136 Livro de Registro Especifico 
Farmácia, capa dura, com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionado em papel off 
set branco; 
Com 70 g/m²; 
Com 100 folhas sendo 
numeradas de 001 a 100; 
Folhas impressa frente e 
verso; 
Formato (AxC) 280mm x 
310mm. 

SAO DOMINGOS UN 60,0000 R$21,00 R$1.260,00 

142 Papel camurça com as 
seguintes especificações 
mínimas:nas medidas 40cm x 
60cm; material celulose 
vegetal;gramatura de 85 g/m², 
cores variadas. 

ART FLOC UN 20.220,0000 R$0,50 R$10.110,00 

146 Papel color set com as 
seguintes especificações 
mínimas:medindo  48cm x 
66cm;gramatura 150 
g/m²;cores variadas. 

PREMIATTA UN 20.160,0000 R$0,47 R$9.475,20 

152 Papel laminado com as 
seguintes especificações 
mínimas: medindo 45 cm x 59 
cm; com gramatura 60 g/m²; 
cores variadas. 

REALCE UN 8.212,0000 R$0,46 R$3.777,52 

162 Agenda de mesa permanente 
com as seguintes 
especificações 

SAO DOMINGOS UN 240,0000 R$16,75 R$4.020,00 
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mínimas:costurada, capa 837 
g/m², revestida de siltouch 
(material macio), medindo 145 
x 205mm, com 192 fls, papel 
off set 63 g/m²,  na cor preta, 
01 dia por página. 

168 Perfurador de papel, para 20 
folhas de papel por vez, com 
as seguintes especificações 
mínimas: alça e corpo em 
material metálico pintado,base 
em material plástico de fácil 
remoção para esvaziamento 
do reservatório,com guia de 
metal graduado para diversos 
tipos de papel,  A 4, A 5, carta, 
oficio, com 02  pinos 
vazadores em  aço temperado, 
diâmetro dos furos 5 
mm,distancia entre furos, de 
centro a centro 80 mm. 

LYKE UN 213,0000 R$9,20 R$1.959,60 

169 Perfurador de papel, para 50 
folhas de papel por vez, com 
as seguintes especificações 
mínimas:material alça e corpo 
em metal pintado com base 
em plástico, funcionamento 
manual, com 02  pinos 
vazadores , diâmetro dos furos 
5 mm,distancia entre furos, de 
centro a centro 80 mm. 

LYKE UN 188,0000 R$44,00 R$8.272,00 

174 Pincel atômico, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Nas cores: azul escuro, preta 
ou vermelha; 
Ponta de feltro; 
Tinta a base de álcool; 
Espessura da escrita 4,5 mm; 
Recarregável com tinta TR; 
Corpo cilíndrico; 
Com tampa. 
O corpo do pincel ou  tampa 
deverá ser da cor da tinta do 
pincel. 

MASTERPRINT, 
MOD. 1021 

UN 3.961,0000 R$1,40 R$5.545,40 

187 Pistola para cola quente 7 mm, 
com as seguintes 
especificações mínimas: 
pistola aplicadora, tensão 
alimentação bivolt, potência 
10W,  aplicação colagem, para  
bastões de 7 mm. 

CLASSE UN 662,0000 R$6,43 R$4.256,66 

189 Porta canetas, com 3 
compartimentos (caneta, clips 
e lembretes), com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Formato retangular;  
Confeccionado em material 
acrílico ou poliestireno;  
Cor fume;  
Espessura das paredes 3 mm; 
Medidas: 
Porta caneta (LxPxA) 60 mm x 
50 mm x  80 mm; 
Porta clips (LxPxA) 60 mm x 
50 mm  x 30 mm; 
Porta lembretes (LxPxA) 60 
mm x 45 mm x 50 mm; 
Base (cXL) 200 mm x 60 mm. 

WALEU UN 236,0000 R$4,96 R$1.170,56 

190 Prancheta portátil  com as 
seguintes especificações 
mínimas:de eucatex,tamanho 
A4,com prendedor plástico. 

CORTIARTE UN 780,0000 R$2,47 R$1.926,60 

191 Prancheta portátil de acrílico 
tamanho A4 com prendedor 
plástico. 

NOVACRILL UN 218,0000 R$6,37 R$1.388,66 

206 Apagador para quadro 
melamínico, com as seguintes 

STAR PRINT UN 442,0000 R$1,94 R$857,48 
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especificações mínimas: 
corpo em plástico ABS; 
superfície interna em espuma; 
base em feltro macio e 
resistente; 
Suporte para 2 canetas de 
quadro branco.  
medidas da base do apagador 
120 mm x 50 mm. 

TOTAL R$1.114.946,33 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustrado 

 

 
ITENS DESERTOS 

Item Descrição Unidade Quantidade 
111 Gaveteiro plástico, nas seguintes especificações mínimas: 

Cor transparente; 
Com puxador; 
Material plástico polipropileno; 
Com 3 gavetas; 
Dimensões (LxAxP) 13x13,5x16 cm. 

UN 60,0000 
 

171 Pilha alcalina tamanho "C", nas seguintes especificações mínimas: 
Voltagem 1,5; 
Dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de 
novembro de 2008 e ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele 
credenciado. 
Embalagem com 2 unidades. 

EMBALAGE
M 

204,0000 
 

 

 
 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$1.114.946,33 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 21 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

  
Marcio Artur de Matos 

Prefeito 
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PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA GERAL DE GABINETE 
 

PORTARIA Nº 06 DE 08 DE AGOSTO DE 2019 
 
 

O SECRETÁRIO GERAL DE 
GABINETE DA PREFEITURA DE 
TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, no uso das atribuições previstas 
no art. 7°, parágrafo único do Decreto 
Regulamentar nº 23.895 de 17 de fevereiro 
de 2017. 

 
 
 Considerando, a justificativa realizada pela chefia imediata conforme Anexo I do 
Decreto Regulamentar nº 23.895, de 17 de fevereiro de 2017. 
  
 

RESOLVE: 
 
 
 Art. 1° Autorizar os servidores listados no Anexo I a realizar serviço 
extraordinário, que será remunerado em conformidade com as marcações no Sistema 
Eletrônico de Registro de Ponto – SREP, salvo compensação de horários, observando-se 
o limite expresso no art. 70, §1°, da Lei n° 1883, de 05 de abril de 2012. 
 
  Art. 2° Esta portaria entre em vigência na data de publicação. 
 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTÁDO DO PARANÁ, em 
08 de agosto de 2019. 
 
 
 

Luis Fernando Matos 
Secretário Geral de Gabinete 
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PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA GERAL DE GABINETE 
 

PORTARIA Nº 06, DE 08 DE AGOSTO DE 2019 
 

ANEXO I 
 

MATRÍCULA NOME Dias Horário 

10308 Rosana Rocha 
20/07 08:00 as 18:00 

10/08 08:00 as 18:00 

10316 Elaine Lima da Cruz 

20/07 08:00 as 18:00 

27/07 08:00 as 18:00 

10/08 08:00 as 18:00 

9752 Terezinha Verenka dos Santos 

13/07 08:00 as 18:00 

18/07 17:30 as 18:30 

27/07 08:00 as 18:00 

10/08 08:00 as 18:00 

10333 Alessandra Machado 
19/07 17:30 as 18:30 

27/07 08:00 as 18:00 

10308  
Fabiane Mendes 

18/07 17:30 as 18:30 

19/07 17:30 as 18:30 

27/07 08:00 as 18:00 

10333 Tatiane Aparecida Pereira 10/08 08:00 as 18:00 
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MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

Poder Executivo 
 

ANEXO I 
JUSTIFICATIVA DECRETO  

 
 
CHEFIA: JORGE LUIZ VELLA JUNIOR 
MATRÍCULA DA CHEFIA: 9743 
SERVIDOR INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA N°  
MATRÍCULA DO INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA N° 
SETOR: DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 
 
 

A Chefia em epígrafe apresenta através deste ato justificativa para: 
 
AUTORIZAÇÃO DE FALTA DO INTERESSADO           
 
 AUTORIZAÇÃO DE ATRASO DO INTERESSADO 
 
REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO  
 
X REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR AO ART. 70, 1 DA LEI 1883 
 
 

O que faz com base nos seguintes motivos: 
 

Os agentes Municipais de Trânsito prestaram apoio no evento do Marcha para Jesus, 
Escola Bíblica de Férias, Projeto Brincar, Carreata dos Caminhoneiros, Carreata 
Movimento Familiar Cristão e Procissão Matriz São Pedro e São Paulo. 

 
 

DATA: 08/08/2019 
 
 

Jorge Luiz Vella Junior 
Chefe da Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito 
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EXTRATO CONTRATUAL 
 

Contrato N.º 172/2019 
Processo Licitatório DISPENSA N° 26/2019 
Protocolo Nº 40484/2019 
Data 22/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada J. BIASSIO & CIA LTDA 
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL  
Valor R$ 42.088,20 
Prazo de Vigência 12 (doze) meses 
Prazo de Execução 12 (doze) meses 
Dotação 871-13.002.08.244.0803.2062.3390.39-000 

 
 
 

Contrato N.º 153/2019 
Processo Licitatório PREGÃO PRSENCIAL N° 70/2018 
Protocolo Nº 18160/2018 
Data 01/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada MAGNUM IND. E COMÉRCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA 
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO ESPORTIVOS 
Valor R$ 54.512,50 
Prazo de Vigência 04 (quatro) meses 
Prazo de Execução 04 (quatro) meses 
Dotação 444-10.52148.0027.0812.2701.3333903000 

1108.10.2.2145.0027.0812.2701.333903000 
 
 
 

Contrato N.º 154/2019 
Processo Licitatório PREGÃO PRSENCIAL N° 70/2018 
Protocolo Nº 18160/2018 
Data 01/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada CVB CONSTANSKI & CIA LTDA-ME 
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO ESPORTIVOS 
Valor R$ 679,00 
Prazo de Vigência 04 (quatro) meses 
Prazo de Execução 04 (quatro) meses 
Dotação 444-10.52148.0027.0812.2701.3333903000 

1108.10.2.2145.0027.0812.2701.333903000 
 
 
 

Contrato N.º 164/2019 
Processo Licitatório PREGÃO PRSENCIAL N° 54/2019 
Protocolo Nº 7504/2019 
Data 19/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada ENLUMI CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 
Objeto SERVIÇP DE CAIAÇÃO E PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
Valor R$ 51.408,14 
Prazo de Vigência 06 (seis) meses 
Prazo de Execução 06 (seis) meses 
Dotação 532-11.04.361.1201.2156.33900000 
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Contrato N.º 168/2019 
Processo Licitatório INEXIGIBILIDADE N° 69/2019 
Protocolo Nº 40568/2019 
Data 20/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada ALAN PORTO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENÇÃO BÁSICA E 

PLANTÕES 
Valor R$ 198.561,00 
Prazo de Vigência 06 (seis) meses 
Prazo de Execução 06 (seis) meses 
Dotação 651-12.001.10.301.1001.2071.3390.34-000 

653-12.001.10.301.1001.2071.3390.34-494 
 
 
 

Contrato N.º 169/2019 
Processo Licitatório INEXIGIBILIDADE N° 68/2019 
Protocolo Nº 39946/2019 
Data 21/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada CLINICA PADRE PIO LTDA S/S 
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENÇÃO BÁSICA 
Valor R$ 78.561,00 
Prazo de Vigência 06 (seis) meses 
Prazo de Execução 06 (seis) meses 
Dotação 651-12.001.10.301.1001.2071.3390.34-000 

 
 
 

Contrato N.º 166/2019 
Processo Licitatório PREGÃO PRSENCIAL N° 106/2018 
Protocolo Nº 35067/2018 
Data 19/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada DIEGUEZ PEREZ & CIA LTDA - ME 
Objeto SERVIÇO DE LAVANDERIA 
Valor R$ 8.326,00 
Prazo de Vigência 06 (seis) meses 
Prazo de Execução 06 (seis) meses 
Dotação 490-11.003.12.122.1201.2090.33.90390000 

 
 
 

Contrato N.º 157/2019 
Processo Licitatório PREGÃO PRSENCIAL N° 70/2018 
Protocolo Nº 18160/2018 
Data 01/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada ANDRÉ ELIAS STOLBEN SCHILLING-ME 
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO ESPORTIVOS 
Valor R$ 781,00 
Prazo de Vigência 04 (quatro) meses 
Prazo de Execução 04 (quatro) meses 
Dotação 444-10.52148.0027.0812.2701.3333903000 

1108.10.2.2145.0027.0812.2701.333903000 
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Contrato N.º 173/2019 
Processo Licitatório INEGIXIBILIDADE N° 71/2019 
Protocolo Nº 44244/2019 
Data 23/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada MC SURGICAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI 
Objeto AQUISIÇÃO DE KIT DE PLACA E BOLSA PARA 

COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA 
Valor R$ 16.400,00 
Prazo de Vigência Não se aplica 
Prazo de Execução De imediato 
Dotação 1102-12.001.10.301.1001.2070.3390.32-000 

 
 
 

Contrato N.º 142/2019 
Processo Licitatório INEGIXIBILIDADE N° 61/2019 
Protocolo Nº 37760/2019 
Data 22/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada MARCIA APARECIDA ALFERES 
Objeto CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
Valor R$  
Prazo de Vigência 06 (seis) meses 
Prazo de Execução 40 (quarenta) horas 
Dotação 498-11.003.0012.0122.1201.2090.3339036-104 

 
 
 

Contrato N.º 144/2019 
Processo Licitatório TOMADA DE PREÇO N° 03/2019 
Protocolo Nº 12457/2019 
Data 06/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA 
Objeto REFORMA DO VESTIÁRIO, CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E DEPÓSITO 

DA QUADRA DE ESPORTE MINI CENTRO 
Valor R$ 194.498,48 
Prazo de Vigência 15 (quinze) meses 
Prazo de Execução 07 (sete) meses 
Dotação 396-10.002.27.812.2701.1065.4490.51-000 

 
 
 

Aditivo TERCEIRO 
Contrato N.º 92/2016 
Processo Licitatório PREGÃO PRSENCIAL N°34/2016 
Protocolo Nº 19202/2016 
Data 02/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada VMS SOLUÇÕES LTDA-ME 
Objeto IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE 

GERENCIAMENTO PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO  
Valor R$ 8.532,48 
Dotação 80-02.005.542.1503.2123.339040 
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Aditivo SEXTO 
Contrato N.º 179/2016 
Processo Licitatório DISPENSA N°27/2016 
Protocolo Nº 38719/2016 
Data 16/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FANUEL – GUARDA MIRIM DE TELÊMACO 

BORBA 
Objeto CONTRATAÇÃO DE MENORES APRENDIZES 
Prorrogação  Prorroga-se por mais 12 (doze) meses a partir de 26/08/2019 
Valor R$ 976.530,44  
Dotação 913-13.03.08.243.0802.3390.36 

 
 

Aditivo TERCEIRO 
Contrato N.º 117/2016 
Processo Licitatório INEGIXIBILIDADE N° 30/2016 
Protocolo Nº 35164/2016 
Data 10 de agosto de 2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 
Objeto FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PACIENTES COM 

ENCAMINHAMENTO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
Prorrogação  Prorroga-se por mais 06 (seis) meses a partir de 10/08/2019 
Valor R$ 479.975,00 
Dotação 1203-12.001.10.301.1001.2070.3390.39 

 
 

Aditivo PRIMEIRO 
Contrato N.º 53/2019 
Processo Licitatório DISPENSA N° 05/2019 
Protocolo Nº 7187/2019 
Data 29/07/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

CAMINHOS DE TIBAGI 
Objeto CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

CAMINHOS DO TIBAGI 
Objeto – ADITIVO  RETIFICAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA 

 
 

RESCISÃO Contrato N.º 101/2018 
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2018 
Protocolo Nº 11070/2018 
Data 19/08/2019 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada REINALDO ALVES DE SOUZA TIBAGI – ME  
Objeto SERVIÇO DE ROÇADA DE CAPIM, CAPOEIRA E GRAMA 
Motivo Rescisão amigável  
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