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

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

notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo 
de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como 
oferecer defesa da autuação junto à TBTRAN até 22/10/2019. 

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração
ACZ0354  279150H000021103  04/09/2019  55417 
AEJ0779  279150H000021011  04/09/2019  54521 
AFM8788  279150H000019755  02/09/2019  55414 
AIO8538  279150H000021006  02/09/2019  76252 
AKV6468  279150H000021199  03/09/2019 55680 

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N° 166/2019
Pregão Presencial Nº. 70/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado VANESSA C. A. CARDOSO ME
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS COM 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS

Valor R$ 335.506,40
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020

Ata de Registro de Preços N° 167/2019
Pregão Presencial Nº. 70/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado NEVERTON RODRIGUES DA SILVA – AUTO 

ELÉTRICA EIRELI
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS COM 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS

Valor R$ 227.774,60
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020

Ata de Registro de Preços N° 168/2019
Pregão Presencial Nº. 70/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS COM 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS

Valor R$ 313.559,20
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020

Ata de Registro de Preços N° 169/2019
Pregão Presencial Nº. 70/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECÂNICA 

LTDA ME
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS COM 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS

Valor R$ 342.746,00
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020

Ata de Registro de Preços N° 170/2019
Pregão Presencial Nº. 70/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS COM 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS

Valor R$ 362.700,00
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020

Ata de Registro de Preços N° 171/2019
Pregão Presencial Nº. 70/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado RODO SERVICE LTDA
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS COM 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS

Valor R$ 164.100,00
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020

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

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado 
(EstaR) no período de 06 de setembro 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

04.09 AWG8588, AXM7166, AWV4515, AXC9465, BBZ6763, BCC1303, AVO5720, 
IWO3120, AWL5595, AXC9465, AST3680, BAW7804, BCS9C14, AYE1659

Telêmaco Borba, 09 de setembro de 2019.

AKX7875  279150H000020894  21/08/2019  55412 
AON4191  279150H000020899  03/09/2019  55411 
AOO5142  116100E008846338  02/09/2019  73150 
AOQ4863  279150H000021102  03/09/2019  51930 
ARS7843  279150H000021010  04/09/2019  76251 
AUD5517  279150H000021196  03/09/2019  54521 
AUW8610  279150H000021105  04/09/2019  54526 
AVN3693  279150H000021195  03/09/2019  54526 
AWC7406  279150H000020897  22/08/2019  55412 
AWM6961  279150H000021007  04/09/2019  76252 
AXQ5917  279150H000020900  03/09/2019  55411 
BBW2328  279150H000020898  03/09/2019  76251 
BCU8G31  279150H000019758  04/09/2019  76251 
BCU8G31  279150H000019756  04/09/2019  55680 
BCU8G31  279150H000019823  21/08/2019  55412 
DPF7213  279150H000021198  03/09/2019  55250 
DQR5143  116100E007639830  30/08/2019  60412 
ERX7209  279150H000021008  04/09/2019  76251 
LZX2759  279150H000020895  21/08/2019  55412 
MCT1309  279150H000021194  14/08/2019  55412 
MEH7395  279150H000020896  22/08/2019  55412 
MKO0583  279150H000021200  04/09/2019  54526 
PJO6903  116100E008846430  02/09/2019  76252 
QNI4946  279150H000021101  03/09/2019 54526

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 28/10/2019, o qual será remetido à 
JARI para julgamento. 
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração

AJQ7430  116100E008565402  26/06/2019  65300  R$ 195,23 
AKR2171  116100E007987024  29/06/2019  60501  R$ 293,47 
AMB5503  116100E008565309  28/06/2019  59670  R$ 1.467,35 
ANB7412  116100E008483940  26/06/2019  72340  R$ 130,16 
ANL4633  116100E008483524  26/06/2019  72340  R$ 130,16 
APC3152  116100E008483943  30/06/2019  65300  R$ 195,23 
APX2G91  116100E008483851  26/06/2019  54521  R$ 195,23 
AUZ8C53  116100E008481649  26/06/2019  54526  R$ 195,23 
BAC6666  116100E008483852  30/06/2019  60501  R$ 293,47 
BAV8139  116100E008481650  26/06/2019  60502  R$ 293,47 
BBF3175  116100E008483525  26/06/2019  72340  R$ 130,16 
BBR9483  116100E008483941  26/06/2019  54600  R$ 130,16 
BXF6490  116100E007987025  29/06/2019  54522  R$ 195,23 
LXJ3C08  116100E008483617  29/06/2019  54600  R$ 130,16 
QPJ6072  116100E008483942  26/06/2019  72340  R$ 130,16

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

notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do 
cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso 
contra a infração junto à TBTRAN até 28/10/2019, o qual será remetido à 
JARI para julgamento. 
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração

AGR2832  279150H000020495  02/07/2019  55411  R$ 195,23 
AIE0061  279150H000020307  18/06/2019  55412  R$ 195,23 
AIK0322  279150H000020539  03/07/2019  54526  R$ 195,23 
AKX3113  279150H000020306  18/06/2019  55412  R$ 195,23 
AND2501  279150H000020497  19/06/2019  55412  R$ 195,23 
ASS3582  279150H000020304  01/07/2019  76251  R$ 293,47 
ATB6360  279150H000020305  14/06/2019  55412  R$ 195,23 
ATO1026  279150H000020540  03/07/2019  76331  R$ 293,47 
AVF3316  279150H000020303  25/06/2019  55411  R$ 195,23 
AXW9673  279150H000020498  19/06/2019  55412  R$ 195,23 
AYG6752  279150H000020221  18/06/2019  55412  R$ 195,23 
AYV4996  279150H000020220  17/06/2019  55412  R$ 195,23 
BAC0174  279150H000020496  03/07/2019  65300  R$ 195,23 
BBE7380  279150H000020219  01/07/2019  55411  R$ 195,23 
BBX8915  279150H000020541  03/07/2019  54600  R$ 130,16 
IUI4441  279150H000020362  03/07/2019  55411  R$ 195,23 

QHS8596  279150H000020494  17/06/2019  55412  R$ 195,23

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 080/2019 – AQUISIÇÃO DE 
GRAMA E SERVIÇO DE PLANTIO – REGISTRO DE PREÇOS

A Pregoeira da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, Estado 
do Paraná, convoca as empresas participantes do Pregão Presencial 
080/2019, para sessão pública a realizar-se em 12/09/2019 às 08h30min, 
na Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitações, à 
Rua Tiradentes, 500 - Centro, para abertura dos envelopes contendo os 
documentos de habilitação da empresa GRAMAS XAVIER LTDA – EPP, 2ª 
colocada e prosseguimento do processo licitatório.

Telêmaco Borba, 09 de setembro de 2019.

Matilde Maria Bittencourt
Pregoeira
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
Pregão Presencial N.º 94/2019 

 
PROTOCOLO Nº 36787/2019 

 
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 vencedoras as Empresas: 
 
Fornecedor: 
PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 
 

 
Lote 1: LOTE 01 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Mesa para escritório com as 

seguintes especificações 
mínimas:  
Cor Jauzi 
Dimensões da mesa (AxCxP) 
75x80x64cm; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura,  
Estrutura dos Pés  
Travessa superior em tubo de 
aço 20 x 30; 
Travessa inferior pé canoa 
chapa 14 
Travessa verticais em tubo de 
aço oblongular 25x80 com 
calha para passagem de fio 
removível; 
Nas extremidades das 
travessas fechamento com 
ponteiras plásticas; 
Componentes das estruturas 
metálicas deverão ser unidos 
entre si através de solda tipo 
Mig; 
Com Pintura epóxi; 
Com sapatas de regulagem; 

PERFLEX UN 11 R$225,20 R$2.477,20 

2 Mesa de reunião com as 
seguintes especificações 
mínimas:  
Na cor Jauzi;  
Formato oval; 
Dimensões (AxCxL) 74 x2,50 x 
1,10 x cm 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura. 
Furo no tampo para passagem 
de fiação com acabamento 
polipropileno 
Painel frontal confeccionado 
com MDF de 18 mm de 
espessura, com revestimento 
nas 2 faces, com melamínica 
de baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 

PERFLEX UN 10 R$460,10 R$4.601,00 
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de bordo de 2 mm de 
espessura. Furo no tampo 
para passagem de fiação com 
acabamento polipropileno 
Estrutura dos Pés  
Travessa superior em tubo de 
aço 20 x 30; 
Travessa inferior pé canoa 
chapa 14 
Travessa verticais em tubo de 
aço oblongular 25x80 com 
calha para passagem de fio 
removível; 
Nas extremidades das 
travessas fechamento com 
ponteiras plásticas; 
Pé central em tubo de aço de 
3"; 
Componentes das estruturas 
metálicas deverão ser unidos 
entre si através de solda tipo 
Mig; 
Com Pintura epóxi; 
Com sapatas de regulagem; 

3 Arquivo para pasta suspensa 
com 4 gavetas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor jauzi; 
Dimensões (AxLxP) 
130x46x48 cm; 
Corpo: confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas 2 faces 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
borda de 1 mm de espessura; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura,  
Gavetas: Laterais em chapa 
única de madeira MDP de 15 
mm de espessura, revestida 
com filme melamínico 
texturizado.  
Fundo das gavetas: 
confeccionado em MDP, com 
6 mm de espessura 
Com 4 gavetas; com 04 
suportes de pasta suspensa, 
montados em chapa de aço 
dobrado; com corrediças 
telescópicas, fixadas no 
interior do armário; 
Com puxadores; 
Chaves com travas em todas 
as gavetas; 
Base metálica de sustentação 
em tubo de aço SAE 1006 a 
1008; 
Partes metálicas com 
tratamento anticorrosivo e 
antiferrugem, com pintura 
eletrostática a pó 
epóxi/poliéster. 
Com sapatas niveladoras; 

PERFLEX UN 9 R$424,70 R$3.822,30 

4 Mesa para escritório com as 
seguintes especificações 
mínimas:  
Cor Jauzi; 
Dimensões da mesa (AxCxP) 
75x140x64cm; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 

PERFLEX UN 33 R$382,86 R$12.634,38 
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com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura,  
Painel frontal: confeccionado 
com MDF de 18 mm de 
espessura, com revestimento 
nas 2 faces, com melamínica 
de baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de bordo de 2 mm de 
espessura,  
Estrutura dos Pés  
Travessa superior em tubo de 
aço 20 x 30; 
Travessa inferior pé canoa 
chapa 14 
Travessa verticais em tubo de 
aço oblongular 25x80 com 
calha para passagem de fio 
removível; 
Nas extremidades das 
travessas fechamento com 
ponteiras plásticas; 
Componentes das estruturas 
metálicas deverão ser unidos 
entre si através de solda tipo 
Mig; 
Com Pintura epóxi; 
Com sapatas de regulagem; 

5 Gaveteiro volante com 03 
gavetas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor jauzi 
Dimensões (AxLxP) 
66x45x45cm; 
Com 3 gavetas, sendo 02 
pequenas e 1 para pasta 
suspensa; 
Corpo: confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas 2 faces 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
borda de 1 mm de espessura; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura,  
Gavetas: Laterais e travessas 
em chapa única de madeira 
MDP de 15 mm de espessura, 
revestida com filme 
melamínico texturizado. Fundo 
das gavetas: confeccionado 
em MDP, com 6 mm de 
espessura; com Corrediças 
telescópicas; 
Fechadura frontal ou lateral, 
metálica, tipo simultânea, com 
2 chaves; 
Puxadores metálicos tipo alça 
em zamac; 
Rodízios de nylon duplo giro, 
fixados com parafusos auto-
atarrachante. 

PERFLEX UN 35 R$299,20 R$10.472,00 

6 Armário alto fechado, com 2 
portas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor jauzi;  
Medida do armário (AxLxP) 
158 x 89 x 38cm 
Laterais, fundo, base e 

PERFLEX UN 36 R$443,97 R$15.982,92 
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travessas: Confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas duas 
faces, composto melamínico 
de baixa pressão, com fita de 
borda de 2 mm de espessura; 
Tampo: Confeccionado em 
MDP de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm  de 
espessura, fixados com 
parafusos adequados ao 
material;  
03 prateleiras móveis e 01 fixa, 
confeccionado em MDF de 18 
mm de espessura com 
revestimento nas duas faces 
com composto melamínico de 
baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de borda de 2 mm de 
espessura, apoiadas sobre 
pinos de metal cromado;  
02 portas, confeccionadas em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm de 
espessura; 
Portas fixadas através de 
dobradiças, com fechaduras 
tipo lingueta frontal metálica; 
com 2 chaves e puxadores 
metálicos tipo alça em zamac; 
Pés com sapatas niveladoras 
de solo, totalmente fixados 
através de parafusos; 

7 Mesa em L modelo delta com 
as seguintes especificações 
mínimas:  
Cor jauzi; 
Dimensões (AxCxCxL) 73x140 
x 140 x 60 cm; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura. 
Furo no tampo para passagem 
de fiação com acabamento 
polipropileno 
Painel frontal: confeccionado 
com MDF de 18 mm de 
espessura, com revestimento 
nas 2 faces, com melamínica 
de baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de bordo de 2 mm de 
espessura,  
Estrutura dos Pés  
Travessa superior em tubo de 
aço 20 x 30; 
Travessa inferior pé canoa 
chapa 14 
Travessa verticais em tubo de 
aço oblongular 25x80 com 
calha para passagem de fio 
removível; 
Nas extremidades das 
travessas fechamento com 
ponteiras plásticas; 
Pé central em tubo de aço de 
3"; 

PERFLEX UN 16 R$476,15 R$7.618,40 
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Componentes das estruturas 
metálicas deverão ser unidos 
entre si através de solda tipo 
Mig; 
Com Pintura epóxi; 
Com sapatas de regulagem; 

8 Armário baixo, com 2 portas, 
nas seguintes especificações 
mínimas:  
Cor: jauzi; 
Medidas (AxLxP) 74x80 
x38cm   
Laterais e fundo: 
Confeccionado em MDF de 18 
mm de espessura com 
revestimento nas duas faces, 
composto melamínico de 
baixa pressão, com fita de 
borda de 2 mm de espessura; 
Tampo: Confeccionado em 
MDP de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm  de 
espessura, fixados com 
parafusos adequados ao 
material;  
01 prateleira móvel 
confeccionado em MDF de 18 
mm de espessura com 
revestimento nas duas faces 
com composto melamínico de 
baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de borda de 2 mm de 
espessura, apoiadas sobre 
pinos de metal cromado;  
02 portas, confeccionadas em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm de 
espessura; 
Portas fixadas através de 
dobradiças, com fechaduras 
tipo lingueta frontal metálica; 
com 2 chaves e puxadores 
metálicos tipo alça em zamac; 
Pés com sapatas niveladoras 
de solo, totalmente fixados 
através de parafusos; 

PERFLEX UN 6 R$315,30 R$1.891,80 

Lote 5: LOTE 05 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Armário alto fechado, com 2 

portas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor almendra;  
Medida do armário (AxLxP) 
158 x 89 x 38cm 
Laterais, fundo, base e 
travessas: Confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas duas 
faces, composto melamínico 
de baixa pressão, com fita de 
borda de 2 mm de espessura; 
Tampo: Confeccionado em 
MDP de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm  de 
espessura, fixados com 
parafusos adequados ao 
material;  
03 prateleiras móveis e 01 fixa, 

PERFLEX UN 2 R$675,00 R$1.350,00 
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confeccionado em MDF de 18 
mm de espessura com 
revestimento nas duas faces 
com composto melamínico de 
baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de borda de 2 mm de 
espessura, apoiadas sobre 
pinos de metal cromado;  
02 portas, confeccionadas em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm de 
espessura; 
Portas fixadas através de 
dobradiças, com fechaduras 
tipo lingueta frontal metálica; 
com 2 chaves e puxadores 
metálicos tipo alça em zamac; 
Pés com sapatas niveladoras 
de solo, totalmente fixados 
através de parafusos; 

Lote 9: LOTE 09 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Mesa para escritório com 3 

gavetas, nas seguintes 
especificações mínimas:  
cor ovo; 
Dimensões da mesa (AxCxP) 
75x140x64cm; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura,  
Painel frontal: confeccionado 
com MDF de 18 mm de 
espessura, com revestimento 
nas 2 faces, com melamínica 
de baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de bordo de 2 mm de 
espessura,  
Gavetas: Laterais e travessas 
em chapa única de madeira 
MDP de 15 mm de espessura, 
revestida com filme 
melamínico texturizado. Fundo 
das gavetas: confeccionado 
em MDP, com 6 mm de 
espessura; com Corrediças 
telescópicas; 
Fechadura lateral, metálica, 
tipo simultânea, com 2 chaves; 
Puxadores metálicos tipo alça 
em zamac; 
Estrutura dos Pés  
Travessa superior em tubo de 
aço 20 x 30; 
Travessa inferior pé canoa 
chapa 14 
Travessa verticais em tubo de 
aço oblongular 25x80 com 
calha para passagem de fio 
removível; 
Nas extremidades das 
travessas fechamento com 
ponteiras plásticas; 
Componentes das estruturas 
metálicas deverão ser unidos 
entre si através de solda tipo 
Mig; 
Com Pintura epóxi; 
Com sapatas de regulagem; 

PERFLEX UN 12 R$413,63 R$4.963,56 
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2 Armário baixo, com 2 portas, 
nas seguintes especificações 
mínimas:  
Cor: ovo; 
Medidas (AxLxP) 74x80 
x38cm   
Laterais e fundo: 
Confeccionado em MDF de 18 
mm de espessura com 
revestimento nas duas faces, 
composto melamínico de 
baixa pressão, com fita de 
borda de 2 mm de espessura; 
Tampo: Confeccionado em 
MDP de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm  de 
espessura, fixados com 
parafusos adequados ao 
material;  
01 prateleira móvel 
confeccionado em MDF de 18 
mm de espessura com 
revestimento nas duas faces 
com composto melamínico de 
baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de borda de 2 mm de 
espessura, apoiadas sobre 
pinos de metal cromado;  
02 portas, confeccionadas em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm de 
espessura; 
Portas fixadas através de 
dobradiças, com fechaduras 
tipo lingueta frontal metálica; 
com 2 chaves e puxadores 
metálicos tipo alça em zamac; 
Pés com sapatas niveladoras 
de solo, totalmente fixados 
através de parafusos; 

PERFLEX UN 2 R$340,64 R$681,28 

3 Gaveteiro volante com 4 
gavetas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor ovo; 
Dimensões (AxLxP) 
66x45x45cm; 
Corpo: confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas 2 faces 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
borda de 1 mm de espessura; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura,  
Gavetas: Laterais e travessas 
em chapa única de madeira 
MDP de 15 mm de espessura, 
revestida com filme 
melamínico texturizado. Fundo 
das gavetas: confeccionado 
em MDP, com 6 mm de 
espessura; com Corrediças 
telescópicas; 
Fechadura frontal ou lateral, 
metálica, tipo simultânea, com 

PERFLEX UN 11 R$333,67 R$3.670,37 



Telêmaco Borba, 09 de setembro de 20199
Edição 1407

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

2 chaves; 
Puxadores metálicos tipo alça 
em zamac; 
Rodízios de nylon duplo giro, 
fixados com parafusos auto-
atarrachante. 

4 Armário alto fechado, com 2 
portas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor ovo;  
Medida do armário (AxLxP) 
158 x 89 x 38cm 
Laterais, fundo, base e 
travessas: Confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas duas 
faces, composto melamínico 
de baixa pressão, com fita de 
borda de 2 mm de espessura; 
Tampo: Confeccionado em 
MDP de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm  de 
espessura, fixados com 
parafusos adequados ao 
material;  
03 prateleiras móveis e 01 fixa, 
confeccionado em MDF de 18 
mm de espessura com 
revestimento nas duas faces 
com composto melamínico de 
baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de borda de 2 mm de 
espessura, apoiadas sobre 
pinos de metal cromado;  
02 portas, confeccionadas em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm de 
espessura; 
Portas fixadas através de 
dobradiças, com fechaduras 
tipo lingueta frontal metálica; 
com 2 chaves e puxadores 
metálicos tipo alça em zamac; 
Pés com sapatas niveladoras 
de solo, totalmente fixados 
através de parafusos; 

PERFLEX UN 2 R$479,67 R$959,34 

5 Mesa de reunião com as 
seguintes especificações 
mínimas:  
Na cor ovo 
Formato oval; 
Dimensões (AxCxL) 74 x2,50 x 
1,10 x cm 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura. 
Furo no tampo para passagem 
de fiação com acabamento 
polipropileno 
Painel frontal confeccionado 
com MDF de 18 mm de 
espessura, com revestimento 
nas 2 faces, com melamínica 
de baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de bordo de 2 mm de 
espessura. Furo no tampo 

PERFLEX UN 2 R$486,62 R$973,24 
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para passagem de fiação com 
acabamento polipropileno 
Estrutura dos Pés  
Travessa superior em tubo de 
aço 20 x 30; 
Travessa inferior pé canoa 
chapa 14 
Travessa verticais em tubo de 
aço oblongular 25x80 com 
calha para passagem de fio 
removível; 
Nas extremidades das 
travessas fechamento com 
ponteiras plásticas; 
Pé central em tubo de aço de 
3"; 
Componentes das estruturas 
metálicas deverão ser unidos 
entre si através de solda tipo 
Mig; 
Com Pintura epóxi; 
Com sapatas de regulagem; 

6 Arquivo para pasta suspensa 
com 4 gavetas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor ovo; 
Dimensões (AxLxP) 
130x46x48 cm; 
Corpo: confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas 2 faces 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
borda de 1 mm de espessura; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura,  
Gavetas: Laterais em chapa 
única de madeira MDP de 15 
mm de espessura, revestida 
com filme melamínico 
texturizado.  
Fundo das gavetas: 
confeccionado em MDP, com 
6 mm de espessura 
Com 4 gavetas; com 04 
suportes de pasta suspensa, 
montados em chapa de aço 
dobrado; com corrediças 
telescópicas, fixadas no 
interior do armário; 
Com puxadores; 
Chaves com travas em todas 
as gavetas; 
Base metálica de sustentação 
em tubo de aço SAE 1006 a 
1008; 
Partes metálicas com 
tratamento anticorrosivo e 
antiferrugem, com pintura 
eletrostática a pó 
epóxi/poliéster. 
Com sapatas niveladoras; 

PERFLEX UN 1 R$458,81 R$458,81 

7 Mesa para computador com as 
seguintes especificações 
mínimas:  
Cor ovo 
Dimensões (AxLxP) 
75x,90x64cm  
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 

PERFLEX UN 10 R$309,34 R$3.093,40 



Telêmaco Borba, 09 de setembro de 201911
Edição 1407

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura,  
Painel frontal: confeccionado 
com MDF de 18 mm de 
espessura, com revestimento 
nas 2 faces, com melamínica 
de baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de bordo de 2 mm de 
espessura,  
Com suporte para CPU 
confeccionado com MDF de 
18 mm de espessura, com 
revestimento nas 2 faces, com 
melamínica de baixa pressão, 
com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura 
Com teclado retrátil 
confeccionado com MDF de 
18 mm de espessura, com 
revestimento nas 2 faces, com 
melamínica de baixa pressão, 
com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura 
com corrediças telescópicas 
Estrutura dos Pés  
Travessa superior em tubo de 
aço 20 x 30; 
Travessa inferior pé canoa 
chapa 14 
Travessa verticais em tubo de 
aço oblongular 25x80 com 
calha para passagem de fio 
removível; 
Nas extremidades das 
travessas fechamento com 
ponteiras plásticas; 
Componentes das estruturas 
metálicas deverão ser unidos 
entre si através de solda tipo 
Mig; 
Com Pintura epóxi; 
Com sapatas de regulagem; 

Lote 16: LOTE 16 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Longarina com 3 lugares com 

as seguintes especificações 
mínimas:  
Assento, encosto e estrutura 
na preta; 
Dimensões: Assento (LxP) 45 
x 40 cm;  
Dimensões: Encosto (LxA) 45 
x 30 cm. 
Assento e encosto 
confeccionados em 
polipropileno injetado 
anatômico; 
Estrutura confeccionada em 
tubo de aço industrial com 2 
barras na horizontal em tubo 
de 20x40, parede com 1,2 mm 
de espessura; 
Pés em estrutura dupla no 
sentido vertical paralelas e 1 
na horizontal, ambas em tubo 
de aço industrial 20x40, 
parede com 1,20mm de 
espessura; 
Junções realizadas através de 
solda MIG; 
Suporte do encosto duplo 
confeccionado em tubo 16x30, 
parede com 1,5 mm de 
espessura, soldado a 

PERFLEX UN 38 R$192,21 R$7.303,98 
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estrutura; 
Assento fixado na estrutura 
através de parafusos e 
encosto fixado através de pino 
em polipropileno; 
Pintura em epóxi pó curada em 
estufa; 
Topos dos tubos deverão ser 
fechados por ponteiras em 
polipropileno ou nylon. 

2 Cadeira fixa nas seguintes 
especificações mínimas:  
Na cor preta; 
Sem apoio de braços; 
4 pés; 
Empalhável; 
Assento e encosto em 
polipropileno com orifícios de 
ventilação, com formato 
anatômico de acordo com NR-
17;  
Encosto com fixação direta à 
estrutura metálica através de 
engate na própria peça; 
Dimensões aproximadas do 
assento (lxp) 460 mm x 400 
mm; Dimensões aproximadas 
do encosto (lxa) 455 mm x 320 
mm; 
Assento e encosto fixados em 
tubo oblongo de 16 x 30, 
cromado, unidos pelo sistema 
de solda mig, SAE 1010; 
Estrutura metálica fixa 
continua; 
Fixação do assento na parte 
posterior através de 2 
parafusos e rosca especial 
para plásticos; 
Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente 
automatizada em epóxi pó 
com pré-tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), 
revestindo totalmente a 
estrutura com película de 
aproximadamente 100 
mícrons, com propriedades de 
resistência a agentes 
químicos; 
Sapatas deslizantes em nylon 
afixadas nos pés. 

PERFLEX UN 15 R$61,54 R$923,10 

3 Cadeira giratória com as 
seguintes especificações 
mínimas:  
Cor preta; 
Não reclinável; 
Sem braço; 
Dimensões: Assento: 470 x 
400mm (L x P); 
Dimensões: Encosto: 320 x 
460mm (A x L); 
Assento e encosto em formato 
anatômico confeccionado em 
polipropileno (PP) de alta 
resistência pelo sistema de 
injeção termoplástica; 
Assento e encosto unidos à 
estrutura por parafusos 
especiais para plástico; 
Estrutura de sustentação do 
encosto em tubo de aço 
industrial oblongo 16x30mm e 
espessura da parede 1,50mm; 
Base pentapé (estrela)em aço 
cromado 1010/1020;  
Base: Giratória com elevação 
a gás, pistão com curso de 120 

PERFLEX UN 6 R$128,82 R$772,92 
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mm, com 01 alavanca para 
regulagem de altura do 
assento: 
Rodízios de duplo giro em 
nylon com acabamento em 
poliuretano (anti risco), 
suporte e eixo em aço maciço, 
com capa protetora 
confeccionado em 
polipropileno injetado 
anatômico. 
Mecanismo flange de apoio da 
cadeira monobloco, unido por 
solda do tipo MIG, em chapas 
de aço SAE 1020; 
Partes metálicas com pintura 
epóx a pó; 
Deverá atender as normas da 
ABNT específicas para 
cadeira e a NR 17 

Lote 26: LOTE 26 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Poltrona fixa com as seguintes 

especificações mínimas:  
Cor preta; 
Dimensões do assento (LxP) 
50 x 48 cm; 
Dimensões do encosto (LxA) 
53 x 45 cm. 
Sem Braços; 
Assento e encosto em 
compensado multilaminado 
com espessura de 15 mm; 
Moldados anatomicamente; 
Encosto com curvatura tripla e 
apoio lombar, ligado ao 
assento através de três 
cantoneiras metálicas, 
formando um monobloco 
fechado; 
Assento e encosto estofados 
com camadas de espuma de 
poliuretano com espessura 
total de 100 mm para o 
assento e 80mm para o 
encosto, com densidade 
35kg/m³; 
Assento e encosto revestidos 
com manta acrílica; 
Assento com borda frontal 
arredondada; 
Revestimento em couro 
sintético, com espessura de 
1,0mm, sendo costurado em 
várias peças, formando faixas 
verticais, com entrâncias 
laterais; 
Acabamento nas bordas em 
perfil de PVC semi-rígido, do 
tipo Macho/Fêmea, largura de 
15mm; 
Estofado fixado à estrutura 
através de 4 parafusos 
sextavados e porcas-garras 
cravadas na madeira; 
Pés com estrutura formato 
trapézio, "S" ou Ski cromado, 
provido de 4 sapatas 
deslizadoras; 

PERFLEX UN 2 R$450,00 R$900,00 

2 Longarina 4 lugares nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Assento, encosto e estrutura 
na cor preta; 
Dimensões: assento LxP) 47 x 
45 cm;  
Dimensões: encosto (LxA) 41 
x 36 cm. 

PERFLEX UN 2 R$720,00 R$1.440,00 
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Sem apoio de braços; 
Assento e encosto com 
estrutura interna 
confeccionados em 
compensado multilaminado 
com espessura de 12 mm; 
Assento e encosto com 
espuma injetada 
anatomicamente com 
espessura de 50mm e 
densidade de 50 Kg/m3. 
Assento e encosto revestidos 
em couro sintético, com 
espessura de 1,0mm, na cor 
preta  
Acabamento das bordas do 
assento e encosto em PVC; 
Junção do assento com 
encosto com formato em 'L 
duplo, confeccionada em tubo 
de aço industrial oblongo 
16x30x1,2mm  
Estrutura da longarina 
confeccionada em tubo de aço 
industrial retangular 30 x 
50mm; 
03 pés confeccionados em 
tubo de aço industrial 
retangular 30 x 50mm com 
colunas duplas; 
Sapatas e ponteiras em 
polipropileno injetado 
Partes metálicas com 
processos de banhos de 
imersão em banho de fosfato 
de zinco, recebendo pintura 
epóxi a pó, na cor preta, por 
sistema eletrostático e 
curadas em estufa a 220o C, 
soldas no sistema MIG. 

 
GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA 
 

 
Lote 11: LOTE 11 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Armário roupeiro de aço nas 

seguintes especificações 
mínimas:  
Tipo vestiário; 
Cor verde claro; 
Medidas (AxLxP) 195 x 93 x 40 
cm. 
Com 12 portas sobrepostas; 
Portas com fechaduras 
individuais; 
Com veneziana em cada porta 
para ventilação; 
Com 2 cabides de poliuretano 
em cada compartimento; 
Confeccionado em chapa de 
aço 24; 
Pintura epóxi ou eletrostática 
com tratamento anti-corrosivo; 
Pés altos em tubo de aço 
industrial reforçado; 

GGL UN 4 R$873,00 R$3.492,00 

 
CASTOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
 

 
Lote 15: LOTE 15 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Cadeira fixa com as seguintes 

especificações mínimas: 
Cor: Preta 
Dimensões: Assento: 40 x 
41mm (P x L); 
Dimensões: Encosto: 38 x 

CASTOFAR UN 14 R$117,85 R$1.649,90 
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40cm (A x L); 
Assento: Confeccionado em 
compensado multilaminado de 
12mm e recoberto por espuma 
injetada com densidade de 
50mm de espessura, revestido 
em courvin; 
Encosto: confeccionado em 
compensado multilaminado de 
12mm e recoberto por espuma 
injetada com densidade de 
50mm de espessura, revestido 
em courvin;  
Acabamento das bordas do 
assento e encosto em PVC; 
Estrutura em tubo metálico 
industrial 7/8"; 
Com pintura em tinta epóxi 
pelo processo eletrostático; 
Estrutura e acabamentos na 
cor preta; 

Lote 19: LOTE 19 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Cadeira universitária com as 

seguintes especificações 
mínimas:  
Assento e encosto revestidos 
em tecido na cor azul; 
Medidas do encosto(AxL): 28x 
x 40 cm 
Medidas do assento (LxP): 40 
x 40 cm 
Fixa; 
Sem braços; 
Assento e encosto 
confeccionados em 
compensado multilaminado 
com espessura de 12 mm; 
moldados anatomicamente; 
Assento recoberto com 
espuma injetada com 
espessura de 50 mm; 
Encosto recoberto com 
espuma injetada com 
espessura de 53 mm; 
Assento e encosto ligados por 
estrutura metálica; 
Acabamento das bordas do 
assento e encosto em PVC; 
Estrutura em tubo metálico 
industrial 7/8"; 
Com prancheta dobrável; em 
compensado multilaminado 
com espessura de 15 mm, 
revestido em acabamento 
fenólico de alta pressão 
(fórmica) com bordas 
arredondadas com 
acabamento em perfil de PVC 
tipo T, fixada a estrutura 
através de parafusos auto 
atarrachantes. 
Com grade porta livros; 
Componentes metálicos 
ligados através de solda, com 
tratamento desengraxante, 
antioxidante, passivador e 
fosfatizante; 
Com pintura em tinta epóxi 
pelo processo eletrostático; 
Estrutura e acabamentos na 
cor preta; 

CASTOFAR CJ 20 R$172,50 R$3.450,00 

 
MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
 

 
Lote 6: LOTE 06 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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1 Mesa para escritório com as 
seguintes especificações 
mínimas:  
Cor azul; 
Dimensões da mesa (AxCxP) 
75x140x64cm; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura,  
Painel frontal: confeccionado 
com MDF de 18 mm de 
espessura, com revestimento 
nas 2 faces, com melamínica 
de baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de bordo de 2 mm de 
espessura,  
Estrutura dos Pés  
Travessa superior em tubo de 
aço 20 x 30; 
Travessa inferior pé canoa 
chapa 14 
Travessa verticais em tubo de 
aço oblongular 25x80 com 
calha para passagem de fio 
removível; 
Nas extremidades das 
travessas fechamento com 
ponteiras plásticas; 
Componentes das estruturas 
metálicas deverão ser unidos 
entre si através de solda tipo 
Mig; 
Com Pintura epóxi; 
Com sapatas de regulagem; 

MUNDUS NOVUS UN 9 R$360,96 R$3.248,64 

2 Armário alto fechado, com 2 
portas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor azul;  
Medida do armário (AxLxP) 
158 x 89 x 38cm 
Laterais, fundo, base e 
travessas: Confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas duas 
faces, composto melamínico 
de baixa pressão, com fita de 
borda de 2 mm de espessura; 
Tampo: Confeccionado em 
MDP de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm  de 
espessura, fixados com 
parafusos adequados ao 
material;  
03 prateleiras móveis e 01 fixa, 
confeccionado em MDF de 18 
mm de espessura com 
revestimento nas duas faces 
com composto melamínico de 
baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de borda de 2 mm de 
espessura, apoiadas sobre 
pinos de metal cromado;  
02 portas, confeccionadas em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm de 
espessura; 

MUNDUS NOVUS UN 13 R$584,36 R$7.596,68 
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Portas fixadas através de 
dobradiças, com fechaduras 
tipo lingueta frontal metálica; 
com 2 chaves e puxadores 
metálicos tipo alça em zamac; 
Pés com sapatas niveladoras 
de solo, totalmente fixados 
através de parafusos; 

3 Armário baixo, com 2 portas, 
nas seguintes especificações 
mínimas:  
Cor: azul; 
Medidas (AxLxP) 74x80 
x38cm   
Laterais e fundo: 
Confeccionado em MDF de 18 
mm de espessura com 
revestimento nas duas faces, 
composto melamínico de 
baixa pressão, com fita de 
borda de 2 mm de espessura; 
Tampo: Confeccionado em 
MDP de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm  de 
espessura, fixados com 
parafusos adequados ao 
material;  
01 prateleira móvel 
confeccionado em MDF de 18 
mm de espessura com 
revestimento nas duas faces 
com composto melamínico de 
baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de borda de 2 mm de 
espessura, apoiadas sobre 
pinos de metal cromado;  
02 portas, confeccionadas em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com fitas de borda de 2 mm de 
espessura; 
Portas fixadas através de 
dobradiças, com fechaduras 
tipo lingueta frontal metálica; 
com 2 chaves e puxadores 
metálicos tipo alça em zamac; 
Pés com sapatas niveladoras 
de solo, totalmente fixados 
através de parafusos; 

MUNDUS NOVUS UN 17 R$350,63 R$5.960,71 

4 Gaveteiro volante com 4 
gavetas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor azul; 
Dimensões (AxLxP) 
66x45x45cm; 
Corpo: confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas 2 faces 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
borda de 1 mm de espessura; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura,  
Gavetas: Laterais e travessas 
em chapa única de madeira 
MDP de 15 mm de espessura, 

MUNDUS NOVUS UN 7 R$429,71 R$3.007,97 
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revestida com filme 
melamínico texturizado. Fundo 
das gavetas: confeccionado 
em MDP, com 6 mm de 
espessura; com Corrediças 
telescópicas; 
Fechadura frontal ou lateral, 
metálica, tipo simultânea, com 
2 chaves; 
Puxadores metálicos tipo alça 
em zamac; 
Rodízios de nylon duplo giro, 
fixados com parafusos auto-
atarrachante, 

5 Mesa em L modelo delta com 
as seguintes especificações 
mínimas:  
Cor Azul 
Dimensões (AxCxCxL) 73x140 
x 140 x 60 cm; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura. 
Furo no tampo para passagem 
de fiação com acabamento 
polipropileno 
Painel frontal: confeccionado 
com MDF de 18 mm de 
espessura, com revestimento 
nas 2 faces, com melamínica 
de baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de bordo de 2 mm de 
espessura,  
Estrutura dos Pés  
Travessa superior em tubo de 
aço 20 x 30; 
Travessa inferior pé canoa 
chapa 14 
Travessa verticais em tubo de 
aço oblongular 25x80 com 
calha para passagem de fio 
removível; 
Nas extremidades das 
travessas fechamento com 
ponteiras plásticas; 
Pé central em tubo de aço de 
3"; 
Componentes das estruturas 
metálicas deverão ser unidos 
entre si através de solda tipo 
Mig; 
Com Pintura epóxi; 
Com sapatas de regulagem; 

MUNDUS NOVUS UN 2 R$567,20 R$1.134,40 

6 Mesa de reunião com as 
seguintes especificações 
mínimas:  
Na cor azul 
Formato; oval 
Dimensões (AxCxL) 74 x2,50 x 
1,10 x cm 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura. 
Furo no tampo para passagem 
de fiação com acabamento 
polipropileno 
Painel frontal confeccionado 
com MDF de 18 mm de 
espessura, com revestimento 

MUNDUS NOVUS UN 2 R$575,80 R$1.151,60 
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nas 2 faces, com melamínica 
de baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de bordo de 2 mm de 
espessura. Furo no tampo 
para passagem de fiação com 
acabamento polipropileno 
Estrutura dos Pés  
Travessa superior em tubo de 
aço 20 x 30; 
Travessa inferior pé canoa 
chapa 14 
Travessa verticais em tubo de 
aço oblongular 25x80 com 
calha para passagem de fio 
removível; 
Nas extremidades das 
travessas fechamento com 
ponteiras plásticas; 
Pé central em tubo de aço de 
3"; 
Componentes das estruturas 
metálicas deverão ser unidos 
entre si através de solda tipo 
Mig; 
Com Pintura epóxi; 
Com sapatas de regulagem; 

 
M. MOBILE EIRELI 
 

 
Lote 4: LOTE 04 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Armário Aéreo com 3 portas 

com as seguintes 
especificações mínimas 
cor: branco; 
Medida (AxLxP)  50x150x35 
cm 
Confeccionado em MDF de 18 
mm de espessura com 
revestimento nas duas faces, 
composto melamínico de 
baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de bordo em ABS ou PVC de 2 
mm de espessura, e fundo em 
MDF 18mm com sistema de 
fixação minifix;  
tampo: Confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura, 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo em ABS ou PVC de 2 
mm de espessura com 
sistema de fixação minifix;  
Prateleiras: Confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo em ABS ou PVC de 2 
mm de espessura. 
2 portas confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas duas 
faces com composto 
melamínico de baixa pressão, 
com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo em ABS ou PVC de 
2mm de espessura, fixadas 
através de dobradiças 

MMOBILE UN 17 R$358,12 R$6.088,04 
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metálicas com caneco de 
35mm que permitem a 
regulagem das portas 
conforme nível do armário, 
com fechadura tipo lingueta 
frontal metálica, 
Puxadores metálicos tipo alça; 

2 Balcão para pia com as 
seguintes especificações 
mínimas:  
cor branca; 
Nas dimensões (AxCxP) 82 x 
120 x 50 cm 
Balcão confeccionado em 
MDF com espessura de 18 
mm; 
Gabinete com 2 portas e 4 
gavetas; 
Com puxadores em ABS 
metalizados em verniz UV; 
Com dobradiças de pressão; 
Gavetas com corrediças 
metálicas; 
Pés com sapatas reguláveis; 
Balcão deverá acompanhar: 
Tampo em aço inox 430; 
Com cuba; 
Com escorredor frisado; 
Com válvula em aço inox; 
Tampo compatível com o 
gabinete. 

MMOBILE UN 2 R$750,98 R$1.501,96 

Lote 14: LOTE 14 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Balcão de atendimento reto, 

nas seguintes especificações 
mínimas: 
Cor Nogal; 
Dimensões da mesa principal 
(AxLxP) 73x.120x 60cm  
Dimensões do tampo superior 
(AxLxP) 110x.120x 29cm  
Tampo e laterais: 
Confeccionado em MDP de 25 
mm de espessura, com 
revestimento nas duas faces 
com composto melamínico de 
baixa pressão, com fitas de 
borda de 2 mm  de espessura, 
fixados com parafusos 
adequados ao material;  
Saia: Confeccionado em MDP 
de 18 mm de espessura, com 
revestimento nas duas faces 
com composto melamínico de 
baixa pressão, com fitas de 
borda de 2 mm  de espessura, 
fixados com parafusos 
adequados ao material; 

MMOBILE UN 1 R$769,00 R$769,00 

Lote 23: LOTE 23 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Mesa em L modelo delta com 

as seguintes especificações 
mínimas:  
Cor: almendra 
Dimensões (AxCxCxL) 73x140 
x 140 x 60 cm; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura. 
Furo no tampo para passagem 
de fiação com acabamento 
polipropileno 
Painel frontal: confeccionado 

MMOBILE UN 2 R$699,83 R$1.399,66 
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com MDF de 18 mm de 
espessura, com revestimento 
nas 2 faces, com melamínica 
de baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de bordo de 2 mm de 
espessura,  
Estrutura dos Pés  
Travessa superior em tubo de 
aço 20 x 30; 
Travessa inferior pé canoa 
chapa 14 
Travessa verticais em tubo de 
aço oblongular 25x80 com 
calha para passagem de fio 
removível; 
Nas extremidades das 
travessas fechamento com 
ponteiras plásticas; 
Pé central em tubo de aço de 
3"; 
Componentes das estruturas 
metálicas deverão ser unidos 
entre si através de solda tipo 
Mig; 
Com Pintura epóxi; 
Com sapatas de regulagem; 

2 Gaveteiro volante com 03 
gavetas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor Almendra 
Dimensões (AxLxP) 
66x45x45cm; 
Com 3 gavetas, sendo 02 
pequenas e 1 para pasta 
suspensa; 
Corpo: confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas 2 faces 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
borda de 1 mm de espessura; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura,  
Gavetas: Laterais e travessas 
em chapa única de madeira 
MDP de 15 mm de espessura, 
revestida com filme 
melamínico texturizado. Fundo 
das gavetas: confeccionado 
em MDP, com 6 mm de 
espessura; com Corrediças 
telescópicas; 
Fechadura frontal ou lateral, 
metálica, tipo simultânea, com 
2 chaves; 
Puxadores metálicos tipo alça 
em zamac; 
Rodízios de nylon duplo giro, 
fixados com parafusos auto-
atarrachante. 

MMOBILE UN 2 R$432,67 R$865,34 

Lote 24: LOTE 24 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Rakc com painel para Tv de 

até 42 polegadas nas 
seguintes especificações 
mínimas:  
Composto por 01 Rack e 01 
Painel para Tv  
Especificações do Rack  
Cor capuccino; 
Dimensões do rack: 

MMOBILE UN 1 R$525,90 R$525,90 
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68x135x35 cm (AxLxP); 
Rack; Estrutura confeccionado 
com MDF de 18 mm de 
espessura, com revestimento 
nas duas faces em laminado 
melamínico.  
Com 02 portas central de 
bater, confeccionado em MDF 
de 18 mm de espessura, 
dobradiças metálicas e 
puxador tipo perfil, em 
alumínio cromado. Fundo 
confeccionado em MDP de 6 
mm de espessura, com 
revestimento nas duas faces 
em laminado melamínico 
Dimensões das portas: 46x 
34x34 cm (AxLxL); 
02 nichos nas laterais e 01 
nicho superior (acima das 
portas) confeccionado com 
MDF de 18 mm de espessura, 
com revestimento nas duas 
faces em laminado 
melamínico, Fundo 
confeccionado em MDP de 6 
mm de espessura, com 
revestimento nas duas faces 
em laminado melamínico 
Dimensões dos nichos laterais 
56x 33,5 cm (AxC); 
Dimensões do nicho 
superior12x68 cm (AxC); 
Com 05 rodízios de nylon 
Especificações do Painel para 
Tv  
Cor capuccino; 
Dimensões do painel: 90 x 135 
cm (AxL); 
Painel: confeccionado com 
MDF de 18 mm de espessura, 
com revestimento nas duas 
faces em laminado 
melamínico 
Com passa fios. 
Com sistema de fixação na 
parede 

2 Mesa para escritório com as 
seguintes especificações 
mínimas:  
Cor Capuccino; 
Dimensões da mesa (AxCxP) 
75x140x64cm; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura,  
Painel frontal: confeccionado 
com MDF de 18 mm de 
espessura, com revestimento 
nas 2 faces, com melamínica 
de baixa pressão, com bordas 
retas e acabamento com fitas 
de bordo de 2 mm de 
espessura,  
Estrutura dos Pés  
Travessa superior em tubo de 
aço 20 x 30; 
Travessa inferior pé canoa 
chapa 14 
Travessa verticais em tubo de 
aço oblongular 25x80 com 
calha para passagem de fio 
removível; 
Nas extremidades das 

MMOBILE UN 1 R$581,62 R$581,62 
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travessas fechamento com 
ponteiras plásticas; 
Componentes das estruturas 
metálicas deverão ser unidos 
entre si através de solda tipo 
Mig; 
Com Pintura epóxi; 
Com sapatas de regulagem; 

3 Gaveteiro volante com 03 
gavetas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor Capuccino 
Dimensões (AxLxP) 
66x45x45cm; 
Com 3 gavetas, sendo 02 
pequenas e 1 para pasta 
suspensa; 
Corpo: confeccionado em 
MDF de 18 mm de espessura 
com revestimento nas 2 faces 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
borda de 1 mm de espessura; 
Tampo: confeccionado com 
MDF de 25 mm de espessura, 
com revestimento nas 2 faces, 
com melamínica de baixa 
pressão, com bordas retas e 
acabamento com fitas de 
bordo de 2 mm de espessura,  
Gavetas: Laterais e travessas 
em chapa única de madeira 
MDP de 15 mm de espessura, 
revestida com filme 
melamínico texturizado. Fundo 
das gavetas: confeccionado 
em MDP, com 6 mm de 
espessura; com Corrediças 
telescópicas; 
Fechadura frontal ou lateral, 
metálica, tipo simultânea, com 
2 chaves; 
Puxadores metálicos tipo alça 
em zamac; 
Rodízios de nylon duplo giro, 
fixados com parafusos auto-
atarrachante. 

MMOBILE UN 1 R$457,48 R$457,48 

 
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA 
 

 
Lote 8: LOTE 08 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Armário roupeiro de aço nas 

seguintes especificações 
mínimas:  
Tipo vestiário; 
Cor cinza; 
Medidas (AxLxP) 195 x 125 x 
41 cm. 
Com 24 portas sobrepostss; 
Portas com fechaduras 
individuais; 
Com veneziana em cada porta 
para ventilação; 
Com 2 cabides de poliuretano 
em cada compartimento; 
Confeccionado em chapa de 
aço 24; 
Pintura epóxi ou eletrostática 
com tratamento anti-corrosivo; 
Pés altos em tubo de aço 
industrial reforçado; 

D AÇO UN 3 R$979,80 R$2.939,40 

2 Estante em aço, aberta, com 
as seguintes especificações 
mínimas: 
Na cor cinza; 

D AÇO UN 31 R$304,08 R$9.426,48 
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dimensões (AxLxP) 
198x92x30 cm 
Desmontável; 
Com 06 prateleiras com 
dobras duplas confeccionadas 
em chapa de aço número 22; 
Com 04 colunas L3, 
confeccionadas em chapa de 
aço número 16; 
Com 01 reforço em X no fundo 
e 02 reforços em X em cada 
lateral; 
Com reforço ômega; 
Com pintura eletrostática a pó; 

3 Expositor revistas e livros nas 
seguintes especificações 
mínimas:  
Cor cinza  
Dimensões (AxLxP) 
200x104x31cm 
 Uma face; 
Estruturas e prateleiras em 
aço SAE 1010/1020; 
Com 5 prateleiras reguláveis;1 
base plana fixa, aberta; 
Prateleiras inclinadas com 
aparador frontal; 
Prateleiras confeccionadas em 
chapa de aço 24, com 2 
anteparos laterais dobrados 
em "L" em cada bandeja 
confeccionada em chapa de 
aço 18, unidos à prateleira 
através de parafusos com 
porcas de cada lado; 
Base confeccionada com 
espessura de 0,60 mm; 
Base com sistema de encaixe 
sem utilização de parafusos 
que permite a união da base 
com 2 anteparos laterais, 
confeccionada em chapa de 
aço 16, soldados nas colunas 
de sustentação; 
Colunas de sustentação 
confeccionadas em chapa de 
aço 24 com dimensão de 200 
cm de altura; 
Furação tipo cremalheira, 
permitindo regulagem das 
prateleiras em passos 
confeccionados em chapa de 
aço 24 e furação com rosca 
embutida, permitindo fixação 
das Travessas sem utilização 
de porcas; 
Base das colunas com sistema 
de niveladores; 
Travessa superior horizontal 
(chapéu) confeccionado em 
chapa de aço 20 dobrado em 
"U", fixados nas duas 
extremidades às colunas de 
sustentação, através de 4 
parafusos de cada lado; 
Pintura aplicada através do 
sistema eletrostático a pó, 
aplicação com camada de tinta 
com 70 micras uniformemente 
distribuída e tratamento 
anterior com banho químico, 
antiferruginoso e fosfatizante. 

D AÇO UN 2 R$1.055,61 R$2.111,22 

4 Armário de aço com 2 portas, 
nas seguintes especificações 
mínimas: 
Cor cinza. 
Medidas (AxLxP) 
194x90x40cm; 

D AÇO UN 30 R$575,43 R$17.262,90 
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Confeccionado em Chapa de 
aço número 22; 
Com 4 prateleiras removíveis, 
confeccionadas em chapa de 
aço número 22; 
Com pintura eletrostática 
epóxi; 
Com fechadura e chaves; 
Pés com sapatas plásticas. 

 
DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME 
 

 
Lote 3: LOTE 03 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Armário aéreo para banheiro 

nas seguintes especificações 
mínimas: Cor 
branca;Confeccionado 
totalmente em MDP de 15 
mm;Fundo em chapa de fibra 
de 3 mm;Com espelho fixado 
no móvel;Espelho com 3 mm 
de espessura;Com 1 porta 
convencional;Com 1 
puxador;Dobradiças 
metálicas;Com 2 prateleiras 
internas 
removíveis;Revestimento em 
baixa pressão ou ��Finish 
Foil��;Com acabamento 
fosco;Montagem com sistema 
minifx, parafusos, pregos e 
cavilhas;Dimensões do 
produto (LxAxP) 60 x 65 x 14 
cm. 

UNIMOVEIS UN 8 R$287,37 R$2.298,96 

Lote 22: LOTE 22 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Conjunto para refeitório 

juvenil, com as seguintes 
especificações mínimas:   
conjunto composto de 1 mesa 
e 2 bancos inteiros individuais; 
Mesa e bancos com tampos na 
cor bege 
Dimensões: da mesa (AxLxC) 
70x80x200cm 
Dimensões: de cada banco 
(AxLxC) 41x30x190 cm 
Tampo da mesa 
confeccionado em MDF de 25 
mm, com engrossamento nas 
bordas, revestido com 
laminado melamínico brilhante 
de alta pressão, com cantos 
arredondados; 
Estrutura na mesa em 
monobloco, confeccionada em 
tubo aço retangular de 30 x 50 
mm,  
Mesa com cantos 
arredondados 
Tampo dos bancos 
confeccionado em MDF de 25 
mm com engrossamento nas 
bordas,  
revestido com laminado 
melamínico brilhante de alta 
pressão, com cantos 
arredondados; 
Borda dos bancos em perfil de 
PVC na cor do tampo. 
Estrutura dos bancos em 
monobloco, confeccionada em 
tubo de aço retangular de 30 x 
50 
Toda a estrutura da mesa e 
dos bancos com tratamento 

UNIMOVEIS CJ 8 R$783,85 R$6.270,80 
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antiferrugem, solda eletrônica 
MIG, pintura epóxi a pó,  
Acabamento dos pés com 
ponteiras plásticas 

2 Conjunto para refeitório infantil 
com as seguintes 
especificações mínimas:   
conjunto composto de 1 mesa 
e 2 bancos inteiros individuais; 
Mesa e bancos com tampos na 
cor bege 
Dimensões: da mesa (AxLxC) 
57x70x200cm 
Dimensões: de cada banco 
(AxLxC) 32x30x190 cm 
Tampo da mesa 
confeccionado em MDF de 25 
mm, com engrossamento nas 
bordas, revestido com 
laminado melamínico brilhante 
de alta pressão, com cantos 
arredondados; 
Estrutura na mesa em 
monobloco, confeccionada em 
tubo aço retangular de 30 x 50 
mm,  
Mesa com cantos 
arredondados 
Tampo dos bancos 
confeccionado em MDF de 25 
mm com engrossamento nas 
bordas,  
revestido com laminado 
melamínico brilhante de alta 
pressão, com cantos 
arredondados; 
Borda dos bancos em perfil de 
PVC na cor do tampo. 
Estrutura dos bancos em 
monobloco, confeccionada em 
tubo de aço retangular de 30 x 
50 
Toda a estrutura da mesa e 
dos bancos com tratamento 
antiferrugem, solda eletrônica 
MIG, pintura epóxi a pó,  
Acabamento dos pés com 
ponteiras plásticas 

UNIMOVEIS CJ 10 R$717,92 R$7.179,20 

Lote 29: LOTE 29 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Trocador de fraldas horizontal 

nas seguintes especificações 
mínimas: Em plástico 
resistente;Superfície lisa sem 
cantos vivos;Com fixação na 
parede;Fixação na parede 
com 4 pontos;Tipo com 
abertura e fechamento;Deverá 
conter cinto de segurança 
ajustável e gancho;Sistema 
antibactericida;Produto não 
absorve 
umidade;Compartimento 
embutido para 
armazenamento de forro 
descartável;Nas dimensões 
(CxA) 84,0 x 55 cm; fechado 
10 cm;Deverá suportar peso 
de 20 kg;Com ferragens para 
fixação;Estrutura interna em 
aço zincado;Fabricado de 
acordo com as normas 
vigentes. 

UNIMOVEIS UN 3 R$1.925,00 R$5.775,00 

 
PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
 

 
Lote 7: LOTE 07 
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Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Armário aéreo em aço com as 

seguintes especificações 
mínimas 
Cor branca,  
Dimensões (LxAxP) 120 x 52 x 
29 cm; 
Estrutura em aço chapa 24; 
Revestimento em aço; 
3 portas; 
1 prateleira não removível; 
Dobradiças de pressão; 
Puxadores ABS; 
Pintura eletrostática a pó. 

TELASUL UN 5 R$343,90 R$1.719,50 

2 Balcão com pia em aço com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Cor branca: 
Dimensões (LxAxP) 120 x 85 x 
48 cm; 
Estrutura em aço chapa 24; 
Revestimento em aço; 
3 portas; 
1 prateleira interna; 
2 gavetas; 
Dobradiças de pressão; 
Puxadores ABS; 
Pés em polipropileno; 
Pintura eletrostática a pó. 
Tampo (pia) para balcão em 
aço AISI 430; 
Espessura 0,6 mm; 
Com cuba; 
Com válvula. em aço inox; 

TELASUL UN 3 R$1.164,42 R$3.493,26 

3 Kit de cozinha em aço com as 
seguintes especificações 
mínimas:  
Cor branca, composto de: 
1 armário triplo aéreo: 
Dimensões (LxAxP) 105 x 52 x 
28 cm; 
Estrutura em aço chapa 24; 
Revestimento em aço; 
3 portas; 
3 prateleiras não removíveis; 
Dobradiças de pressão; 
Puxadores ABS; 
Pintura eletrostática a pó. 
1 paneleiro duplo: 
Dimensões (LxAxP) 70 x 182 x 
28 cm; 
Estrutura em aço chapa 24; 
Revestimento em aço; 
6 portas; 
4 prateleiras não removíveis; 
Dobradiças de pressão; 
Puxadores ABS; 
Pés em polipropileno; 
Pintura eletrostática a pó. 
1 balcão triplo para pia: 
Dimensões (LxAxP) 105 x 85 x 
41 cm; 
Estrutura em aço chapa 24; 
Revestimento em aço; 
3 portas; 
2 gavetas internas; 
Dobradiças de pressão; 
Puxadores ABS; 
Pés em polipropileno; 
Pintura eletrostática a pó. 
Tampo (pia) para balcão em 
aço AISI 430; 
Espessura 0,6 mm; 
Com cuba; 
Com válvula. em aço inox; 

TELASUL KIT 2 R$1.548,03 R$3.096,06 

4 Paneleiro duplo nas seguintes 
especificações mínimas: 
Estrutura em aço;Cor 

TELASUL UN 1 R$676,18 R$676,18 
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branca;Com 6 portas;Com 5 
prateleiras fixas;Puxadores 
em ABS com acabamento 
metalizado e proteção de 
verniz UV;Pés de plástico com 
regulagem de altura;Divisões 
em aço;Dobradiças reguláveis 
com mancal base de aço 
soldado na lateral;Corrediças 
metálicas;Pintura epóxi na cor 
branca com tratamento 
antiferruginoso;Montagem 
através de parafusos;Fixação 
através de 
parafusos;Dimensões: 
(LxAxP) 0,80 x 1,93 x 0,30 m 

Lote 17: LOTE 17 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Cadeira Giratória com braços 

com as seguintes 
especificações mínimas:  
Cor: Preta 
Dimensões: Assento: 470 x 
480mm (P x L); 
Dimensões: Encosto: 680 x 
450mm (A x L); 
Assento: Confeccionado em 
compensado multilaminado 
anatômico de 12mm e 
recoberto por espuma visco 
elástico com densidade 
progressiva de 80mm de 
espessura, revestido em 
couríssimo com costura. 
Parte inferior do assento 
revestido por tecido TNT, 
fixado através de grampos na 
lateral.  
Acabamento nas bordas em 
PVC flexível tipo macho e 
fêmea. 
Encosto: confeccionado em 
compensado multilaminado 
anatômico de 12mm e 
recoberto por espuma visco 
elástico com densidade 
progressiva de 80mm de 
espessura, revestido em 
couríssimo com costura.  
Parte posterior do encosto 
revestido pelo mesmo 
revestimento da parte frontal. 
Acabamento nas bordas em 
PVC flexível tipo macho e 
fêmea. 
Regulagem de inclinação do 
assento e encosto 
sincronizado. Assento com 
regulagem de altura por 
acionamento a gás.  
Braços. Apoio de braços com 
regulagem de altura através 
de botões localizados nas 
laterais externas dos braços, 
acionado por pressão na 
lateral do mesmo. Regulagem 
em até 07 posições. Apoio de 
braços em poliuretano injetado 
para melhor apoio do usuário.  
Base pentapé (estrela)em aço 
cromado 1010/1020;  
Base: Giratória com elevação 
a gás, pistão com curso de 120 
mm; 
Rodízios de duplo giro em 
nylon com acabamento em 
poliuretano (anti risco), 
suporte e eixo em aço maciç o, 

PRIMAX UN 102 R$539,21 R$54.999,42 
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com capa protetora 
confeccionado em 
polipropileno injetado 
anatômico. 
Multi-regulável com 03 
alavancas (uma para 
regulagem de altura do 
assento, outra para regulagem 
de inclinação do assento com 
bloqueio em qualquer posição 
e contato permanente na 
posição livre com controle de 
intensidade para o relax e 
outra para inclinação do 
encosto).  
Deverá atender as normas da 
ABNT específicas para 
cadeira e a NR 17. 

Lote 27: LOTE 27 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Longarina com 3 lugares com 

as seguintes especificações 
mínimas:  
Assento e encosto na cor azul; 
Dimensões: assento LxP) 45 x 
40 cm;  
Dimensões: encosto (LxA)45 x 
30 cm. 
Sem apoio de braços; 
Assento e encosto 
confeccionados em aramado 
com perfil de aço trefilado 
4mm, arredondado anatômico, 
com curvatura envolvente no 
sentido horizontal e apoio 
lombar, com inclinação de 
100º e cruzamento em 
aramado com espaçamento 
de 3x3 cm; 
Estofada de alta densidade 
revestida em couríssimo de 
alta resistência composto por 
50% de algodão e 50% 
poliéster; Com resistência à 
abrasão;Propagação do rasgo 
no sentido transversal 14,3 
kg/cm² e no sentido 
longitudinal 7,8 kg/cm²; 
Estrutura dos pés em formato 
de ''I'' confeccionado em tubo 
50 x 30 com 1,20mm de 
espessura e 1 barra horizontal 
70 x 30 com 1,50mm de 
espessura onde será fixado o 
assento através de parafusos 
sextavado com 3/4 de 
espessura; 
Partes metálicas com 
processo de banho de imersão 
em fosfato de zinco, 
recebendo pintura epóxi a pó, 
por sistema eletrostático e 
curado em estufa a 200º c; 
Soldas no sistema mig. 
Todos os tubos deverão ser 
fechados por ponteiras em 
polipropileno ou nylon. 

PRIMAX UN 9 R$498,88 R$4.489,92 

Lote 30: LOTE 30 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Armário multiuso, em aço, com 

portas transparentes, nas 
seguintes  especificações 
mínimas: Dimensões (LxAxP) 
90x180x40; Confeccionado 
em chapa de aço de baixo teor 
de carbono; Laterais em  
chapa de aço 0,60 mm; Fundo 

PRIMAX UN 5 R$990,00 R$4.950,00 
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em chapa com 0,60 mm de 
espessura; Com 1 reforço 
interno superior (esquadro) em 
chapa de aço  1,20 mm fixado 
nas laterais; Base 
confeccionada em chapa de 
aço galvanizado de 1,25 mm, 
dobrada em "U"; Rodapé em 
chapa de aço  galvanizado 
com 1,25 mm; Com 4 pés 
reguláveis; 4 prateleiras com  
reforço em chapa com 
espessura de 0,60 mm; 2 
portas confeccionadas  em 
chapa de aço de 0,60 mm; 
Cada porta com 3 dobradiças 
internas; Portas com 2 
batentes de borracha; 1 porta 
com trincos nas partes 
superior e inferior; 1 porta com 
fechadura universal para  
móveis de aço com 2 chaves; 
Bordas enrolada; Portas com 
vazado  na parte central para 
fixação de placa de 
policarbonato; Acabamento  
com sistema de tratamento 
químico da chapa 
(antiferruginoso e 
fosfatizante); Pintura 
eletrostática a pó com camada 
de tinta de 70 micras. 

 
GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME 
 

 
Lote 2: LOTE 02 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Apoio para os pés com 

plataforma, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Medidas da plataforma (LxP) 
30x45 cm 
Plataforma confeccionada em 
MDF com espessura de 15 
mm; 
Plataforma com ranhuras; 
Estrutura tubular com 
acabamento em pintura com 
sistema eletrostático; 
Com 4 sapatas antideslizante. 
Produto deverá estar em 
conformidade com a NR-17. 

MULTIVISAO UN 18 R$86,11 R$1.549,98 

Lote 20: LOTE 20 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Conjunto de sofá nas 

seguintes especificações 
mínimas: Composto de 2 e 3 
lugares;Revestimento em 
tecido em chenille na cor 
marron;Assento fixo;Encosto 
fixo;Percintas 
elásticas;Estofados com 
espuma de poliuretano 
moldada de alta 
resistência;Espumas 
certificadas pelo 
INMETRO;Estrutura interna 
em madeira maciça de 20mm 
de espessura, com reforços 
nas interligações e 
extremidades da 
estrutura;Braços estruturados 
internamente em madeira 
compensada, de 15mm de 
espessura com fechamento 
em madeira compensada de 
10mm, totalmente estofados 

JF ESTOFADOS CJ 2 R$1.495,00 R$2.990,00 
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com espuma e revestimento 
do encosto e assento;Base em 
madeira maciça e pés 
confeccionados em metal (aço 
escovado) ou plástico, 
equipados com niveladores de 
altura;Base forrada;Madeiras 
fixadas com grampos em 
aço;Densidade para o assento 
D-26;Densidade para o 
encosto D-23;Densidade para 
o braço D-2;Dimensões:Sofá 2 
lugares (LxAxP) 158 x 92 x 90 
cm;Sofá 3 lugares (LxAxP) 
208 x 92 x 90 cm. 

Lote 28: LOTE 28 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Mesa formato retangular, com 

6 cadeiras, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor branca; 
Mesa: 
Confeccionada em tubo de 
aço carbono, com espessura 
de 3 polegadas; 
Pintura epóxi-poliéster; 
Tampo em granito com 
espessura de 2 cm; 
Dimensões (CxLxA) 1,40m x 
0,80m x 0,76m. 
Cadeiras 
Confeccionada em tubo de 
aço carbono; 
Pintura epóxi-poliéster; 
Assento anatômico de 
madeira laminada; 
Estofamento em espuma; 
Revestimento de couro 
sintético; 
Encosto anatômico de tubo de 
aço carbono; 
Pés com ponteiras de 
polipropileno. 
Dimensões (CxLxA) 0,49m x 
0,36m x 0,92m. 

ANAHY UN 1 R$725,00 R$725,00 

 
MARCOS ROBERTO PEREIRA 
 

 
Lote 10: LOTE 10 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Armário de aço com 2 portas, 

nas seguintes especificações 
mínimas: 
na cor bege. 
Medidas (AxLxP) 
194x90x40cm; 
Confeccionado em Chapa de 
aço  número 22; 
Com 04 prateleiras 
removíveis, confeccionadas 
em chapa de aço número 22; 
Com pintura eletrostática 
epóxi ; 
Com fechadura e chaves; 
Pés com sapatas plásticas. 

ALER UN 25 R$659,20 R$16.480,00 

Lote 12: LOTE 12 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Arquivo para pasta suspensa 

de aço nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor cinza claro; 
Dimensões externas: (AxLxP) 
133x 46 x 70 cm; 
Tampo e corpo confeccionado 
em chapa 22; 
04 gavetas confeccionadas 

ALER UN 12 R$579,16 R$6.949,92 
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em chapa 22; 
Corrediça trilho telescópico; 
Com fechadura e chaves, 
travamento simultâneo das 
gavetas.  
Com puxadores tipo alça 
embutidos; 
Com reforços internos; 
Banho desengraxante; 
Tratamento antiferruginoso e 
pintura epóxi pó. 

Lote 13: LOTE 13 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Arquivo para pasta suspensa 

de aço nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor ovo; 
Dimensões externas: (AxLxP) 
133x 46 x 70 cm; 
Tampo e corpo confeccionado 
em chapa 22; 
04 gavetas confeccionadas 
em chapa 22; 
Corrediça trilho telescópico; 
Com fechadura e chaves, 
travamento simultâneo das 
gavetas.  
Com puxadores tipo alça 
embutidos; 
Com reforços internos; 
Banho desengraxante; 
Tratamento antiferruginoso e 
pintura epóxi pó. 

ALER UN 12 R$616,66 R$7.399,92 

TOTAL R$292.654,02 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustrado 

 

 
ITENS DESERTOS 
Lote 18: LOTE 18 
 

 
Lote 21: LOTE 21 
 

 
Lote 25: LOTE 25 
 

 

 
 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$292.654,02 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 5 de setembro de 2019. 
 
 
 
 

  
Marcio Artur de Matos 

Prefeito 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
A Pregoeira   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 41198 
b)        Pregão Presencial nº 103/2019 
c)        Data da adjudicação: 
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de parques infantis 
   

 
EMPRESA: BIGPLAY BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI 
 

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

1 Parque infantil colorido (Playground), com 
10 plataformas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Estrutura principal de colunas em madeira 
plástica, medindo no mínimo 11X11cm 
com reforço interno tipo cruzeta; 
Com cantos arredondados e acabamento 
polipropileno e polietileno pigmentado;  
Com parafusos de fixação dos 
componentes em aço inox;  
Contendo estruturas metálicas em 
ferragens galvanizadas à fogo e pintura 
eletrostática;  
Pegadores de saída com todos os 
parafusos escondidos por tampas em 
plásticos injetado. 
Contendo: 
4 Plataformas medindo 100,00X100,00 
centímetros, estrutura metálica cantoneira 
galvanizada a fogo medindo no mínimo 
3X4cm espessura, 1,5mm, confeccionado 
com deck de madeira plástica 13X3 
centímetros com acabamento externo de 
polipropileno pigmentado na cor itaúba, 
cobertura superior em plástico 
rotomoldado, em formato de pirâmide 
compatível com a plataforma; 
Altura do chão até o assoalho: 135,00 
centímetros. 
1 Plataforma medindo 100X100 
centímetros, estrutura metálica cantoneira 
galvanizada a fogo medindo no mínimo 
3X4cm, espessura 1,5mm, confeccionado 
com deck de madeira plástica 13X3 
centímetros com acabamento externo de 
polipropileno pigmentado na cor itaúba, 
cobertura superior em plástico 
rotomoldado, em formato de pirâmide 
compatível com a plataforma; 
Altura do chão até o assoalho: 50,00 
centímetros. 
1 Plataforma medindo 100X100 
centímetros, estrutura metálica cantoneira 
galvanizada a fogo medindo no mínimo 
3X4cm, espessura 1,5mm, confeccionado 
com deck de madeira plástica 13X3 
centímetros com acabamento externo de 
polipropileno pigmentado na cor itaúba, 
sem cobertura; 
Altura do chão até o assoalho: 50,00 

KRENKE 5 UN R$57.800,00 
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centímetros.  
2 Plataformas medindo 100X100 
centímetros, estrutura metálica cantoneira 
galvanizada a fogo medindo no mínimo 
3X4cm espessura, 1,5mm, confeccionado 
com deck de madeira plástica 13X3 
centímetros com acabamento externo de 
polipropileno pigmentado na cor itaúba, 
cobertura superior em plástico 
rotomoldado, parede dupla em formato 
redondo compatível com a plataforma; 
Altura do chão até o assoalho: 170,00 
centímetros.  
2 Plataformas medindo 100X100 
centímetros, estrutura metálica cantoneira 
galvanizada a fogo medindo no mínimo 
3X4cm espessura, 1,5mm, confeccionado 
com deck de madeira plástica 13X3 
centímetros com acabamento externo de 
polipropileno pigmentado na cor itaúba, 
cobertura superior em plástico 
rotomoldado, em formato de pirâmide 
compatível com a plataforma; 
Altura do chão até o assoalho; 95,00 
centímetros. 
2 Rampas de cordas com estrutura tubular 
de aço, com diâmetro de 42,60mm por 
31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de 
nylon de diâmetro 14,00mm e junções em 
plástico injetado colorido, com fixação e 
tamanho compatível com a estrutura; 
1 Tobogã em plástico rotomoldado, 2 
curvas com 45ºx75 centímetros de 
diâmetro, 1 tubo reto de 160 centímetros 
fixado a torre com painel de plástico 
rotomoldado com parede dupla fixada na 
parede da plataforma, com fechamento 
total entre a estrutura e a entrada do 
tobogã e ao piso com seção de saída em 
plástico rotomoldado parede dupla, fixado 
ao solo; 
1- Escorregador caracol em polietileno 
rotomoldado, seção de deslizamento com 
150,00 centímetros por 54,00 centímetros 
de largura; 
Fixado a um deck auxiliar em madeira 
plástica de itaúba com medidas de 
100,00X100,00 centímetros, 02 Guarda-
corpo com altura de 80,00 centímetros em 
tubo de 1 polegada em chapa nº 18, 
fechamento lateral com barras em ferro 
mecânico 3/8 de polegada, com 
espaçamento máximo de 10,00 
centímetros entre elas, galvanizadas à 
fogo e pintura eletrostática em aço tubular 
de diâmetro de 25,4mm com parede de 
1,55mm e hastes de 12,7mm; 
Fixação do escorregador compatível ao 
deck auxiliar. 
2- Escorregadores simples medindo 
270,00 centímetros de comprimento por 
54,00 centímetros de largura 
confeccionado em polietileno rotomoldado, 
largura interna de 35 centímetros com 
abas de 15,00 centímetros; Pega mãos em 
tubo de 1 polegada fixados a plataforma, 
com acabamento arredondado no final da 
pista e pés em tubo de 1 polegada fixado 
ao solo com desaceleração de 50,00 
centímetros; 
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Fixação do escorregador compatível a 
plataforma. 
1- Tubo de ligação horizontal, com 
diâmetro de 75,00 centímetros por 180,00 
centímetros de comprimento; 
Confeccionado em polietileno 
rotomoldado, com flanges em polietileno 
rotomoldado parede dupla, medindo 
100,00 centímetros comprimento por 
98,00 centímetros de diâmetro, com todos 
os parafusos de fixação escondidos por 
tampas em plástico injetado; 
Orifícios laterais com 10,00 centímetros de 
diâmetro servindo como visores. 
1 Rampa de escalada, confeccionada em 
polietileno rotomoldado parede dupla com 
6 degraus. 
Fixação da escalada compatível à 
plataforma. 
1 Escada de acesso em plástico 
rotomoldado duplo com 5 degraus, 
antiderrapante guarda-corpo em tubo de 1 
polegada em chapa nº 18; 
Fechamento lateral com barras em ferro 
mecânico 3/8 de polegada, com 
espaçamento máximo de 10,00 
centímetros entre elas, galvanizadas à 
fogo e pintura eletrostática; 
Degraus em plástico antiderrapante 
rotomoldado compatíveis com a estrutura 
em altura e largura. 
1 Passarela de cordas reta comprimento 
200 centímetros de comprimento por 80 
centímetros largura por 60 centímetros de 
altura confeccionada em 2 vigas de metal 
tubular 2" polegada de diâmetro sendo 
cordas em poliéster externo e com junção 
e acabamento em plástico. 
6 Fechamentos Confeccionados em 
polietileno rotomoldado, com flanges para 
acabamento em polietileno rotomoldado 
parede dupla; 
Fixação do fechamento compatível à 
plataforma. 
1 Painel interativo em polietileno 
rotomoldado com jogo da velha; 
Com 9 cilindros em polietileno rotomoldado 
colorido; 
Com a letra "X" e o número "0", na cor 
preta. 
Com fechamento total entre a estrutura da 
plataforma e as bordas do painel; 
Medidas compatíveis com a estrutura em 
altura, espaçamento e largura. 
1 Circuito com 4 discos, com estrutura em 
tubo metal galvanizado na medida de 96 
centímetros de largura por 200 centímetros 
de comprimento, com 4 hastes em 
tubo/metal instalados na vertical e 4 discos 
de 35 centímetros de diâmetro em plástico 
rotomoldado, com acabamento inferior em 
correstes galvanizadas a fogo. 
1 Escada horizontal em aço tubular 
retangular de 2500 centímetros de 
comprimento, com 7 barras superiores e 2 
barras na parte inferior; 
Fixação da escada compatível à 
plataforma. 
1 Passarela curvada para cima com 
estrutura tubular de aço, com diâmetro de 
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31,75mm e parede de 2,00 mm, barras 
verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 
195,00 centímetros de comprimento por 
94,00 centímetros de largura e altura de 
80,00 centímetros, Assoalho em madeira 
plástica com travessas de na cor itaúba. 
1 Tubo curvado em polietileno 
rotomoldado; curvado a 90 graus; 
Comprimento de 200,00 centímetros 
diâmetro de 75,00 centímetros; 
Fixação na plataforma com flange em 
polietileno rotomoldado, com parede dupla 
fixada na estrutura da plataforma, com 
fechamento total entre a estrutura e a 
entrada do tubo; 
Fixação do tubo curvado compatível à 
plataforma. 
1 Escorregador ondulado medindo 200,00 
centímetros de comprimento por 49,00 
centímetros de largura confeccionado em 
fibra de vidro ou polietileno rotomoldado 
largura interna até 35,00 centímetros com 
abas de 15,00 centímetro; 
Pega mãos em tubo de 1 polegada fixados 
a plataforma, com acabamento 
arredondado no final da pista e pés em 
tubo de 1 polegada fixado ao solo com 
desaceleração de no mínimo 50,00 
centímetros; 
Fixação do escorregador compatível à 
plataforma. 
1 Passarela curvada para baixo com 
estrutura tubular de aço, com diâmetro de 
31,75mm e parede de 2,00 mm, barras 
verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 
195 centímetros de comprimento por 94 
centímetros de largura e altura de 80 
centímetros; 
Assoalho em madeira plástica com 
travessas de na cor itaúba. 
1 Escalada tipo escada curvada em 
rotomoldado com 5 degraus mais portal de 
segurança em rotomoldado. 
1 Escorregador duplo medindo 250,00 
centímetros de comprimento por 99,00 
centímetro de largura confeccionado em 
fibra de vidro ou polietileno retomoldado 
largura interna até 35,00 centímetros com 
abas de 15,00 centímetro em cada 
escorregador; 
Pega mãos em tubo de 1 polegada fixados 
a plataforma, com acabamento 
arredondado no final da pista e pés em 
tubo de 1 polegada fixado ao solo com 
desaceleração de no mínimo 50,00 
centímetros; 
Fixação do escorregador compatível à 
plataforma. 
2 Passarelas inclinada com 210,00 
centímetros de comprimento por 80,00 
centímetros de largura em madeira 
plástica de na cor itaúba com espessura de 
30mm com corrimão em aço galvanizado e 
pintado a pó. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 289.000,00 
 

 
EMPRESA: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LDA 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 
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3 Parque infantil colorido (Playground), nas 
seguintes especificações mínimas:  
Estrutura principal de colunas em madeira 
plástica, medindo no mínimo 11X11cm 
com reforço interno tipo cruzeta; 
Com cantos arredondados e acabamento 
polipropileno e polietileno pigmentado;  
Com parafusos de fixação dos 
componentes em aço inox;  
Contendo estruturas metálicas em 
ferragens galvanizadas à fogo e pintura 
eletrostática;  
Pegadores de saída com todos os 
parafusos escondidos por tampas em 
plásticos injetado. 
Contendo: 
4 Plataformas com 4 saídas cada, sendo 
uma para cada lado: 
4 Plataformas medindo 100,00X100,00 
centímetros, estrutura metálica cantoneira 
galvanizada a fogo medindo no mínimo 
3X4cm espessura, 1,5mm, confeccionado 
com deck de madeira plástica 13X3 
centímetros com acabamento externo de 
polipropileno pigmentado na cor itaúba, 
cobertura superior em plástico 
rotomoldado, em formato de pirâmide 
compatível com a plataforma; 
Altura do chão até o assoalho: 135,00 
centímetros. 
Primeira e segunda saída:  
1 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 
75,00 centímetros por 200,00 centímetros 
de comprimento; 
Confeccionado em polietileno 
rotomoldado, com flanges em polietileno 
rotomoldado parede dupla, medindo 
100,00 centímetros comprimento por 
98,00 centímetros de diâmetro, com todos 
os parafusos de fixação escondidos por 
tampas em plástico injetado; 
Orifícios laterais com 10,00 centímetros de 
diâmetro servindo como visores. 
Terceira saída: 
1 Tobogã confeccionado em polietileno 
rotomoldado; 
Comprimento de 260,00 centímetros; 
Diâmetro de 75,00 centímetros; 
Fixação na plataforma com flange em 
polietileno rotomoldado, com parede dupla 
fixada na estrutura da plataforma, com 
fechamento total entre a estrutura e a 
entrada do tobogã; 
Seção de saída em polietileno 
rotomoldado parede dupla, fixado ao solo. 
Quarta e decima saída:  
2 Escorregadores simples medindo 270,00 
centímetros de comprimento por 54,00 
centímetros de largura confeccionado em 
polietileno rotomoldado, largura interna de 
35 centímetros com abas de 15,00 
centímetros; Pega mãos em tubo de 1 
polegada fixados a plataforma, com 
acabamento arredondado no final da pista 
e pés em tubo de 1 polegada fixado ao solo 
com desaceleração de 50,00 centímetros; 
Fixação do escorregador compatível a 
plataforma. 
Quinta Saída: 
1 Descida de Bombeiro, confeccionada em 

STRONGFER - 
URSSUS PLAY 

10 UN R$26.700,00 
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tubo de 1/4 de polegada e chapa nº 16, 
medindo 270,00 centímetros de 
comprimento, fixado à plataforma e ao 
solo. 
Sexta e sétima saída: 
2 Rampas de escalada, confeccionada em 
polietileno rotomoldado parede dupla com 
6 degraus. 
Fixação da escalada compatível à 
plataforma. 
Oitava saída:  
1 Rampa de cordas com estrutura tubular 
de aço, com diâmetro de 42,60mm por 
31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de 
nylon de diâmetro 14,00mm e junções em 
plástico injetado colorido, com fixação e 
tamanho compatível com a estrutura. 
Nona saída:  
1 Escada de acesso com guarda-corpo e 7 
degraus; 
Comprimento entre 130,00 e 140,00 
centímetros; 
Largura entre 70,00 e 80,00 centímetros; 
Estrutura em tubo galvanizado de 3,0X5,0 
centímetros em chapa nº 16; 
Guarda-corpo com altura de 70,00 
centímetros; 
Guarda-corpo em tubo de 1 polegada em 
chapa nº 18; 
Fechamento lateral com 3 barras em ferro 
mecânico 3/8 de polegada, com 
espaçamento máximo de 10,00 
centímetros entre elas, galvanizadas à 
fogo e pintura eletrostática; 
Degraus em madeira plástica, compatíveis 
com a estrutura em altura e largura. 
Decima primeira e decima segunda saída: 
01 Passarela curvada positiva; 
Comprimento de 200,00 centímetros; 
Com assoalho em madeira plástica; 
Fixação da passarela compatível à 
plataforma;  
Estrutura em tubo galvanizado de 3,0X5,0 
centímetros em chapa nº 16; 
Guarda-corpo com altura de 80,00 
centímetros; 
Guarda-corpo em tubo de 1 ¼" polegada 
em chapa nº 18; 
Fechamento lateral com 16 barras em ferro 
mecânico 3/8 de polegada, com 
espaçamento máximo de 10,00 
centímetros entre elas, galvanizadas à 
fogo e pintura eletrostática. 
Decima terceira e decima quarta saída:  
1 Passarela curvada para baixo com 
estrutura tubular de aço, com diâmetro de 
31,75mm e parede de 2,00 mm, barras 
verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 
195 centímetros de comprimento por 94 
centímetros de largura e altura de 80 
centímetros; Assoalho em madeira 
plástica com travessas de na cor itaúba. 
Decima quinta saída: 
1 Escorregador ondulado duplo medindo 
250,00 centímetros de comprimento por 
99,00 centímetros de largura 
confeccionado em fibra de vidro ou 
polietileno rotomoldado com largura 
interna até 35,00 centímetros com abas de 
15,00 centímetro em cada escorregador; 
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Pega mãos em tubo de 1 polegada fixados 
a plataforma, com acabamento 
arredondado no final da pista e pés em 
tubo de 1 polegada fixado ao solo com 
desaceleração de no mínimo 50,00 
centímetros; 
Fixação do escorregador compatível à 
plataforma; 
Pegadores de saída com todos os 
parafusos escondidos por tampas em 
plásticos injetado. 
Décima sexta saída: 
1 Cerca de proteção em polietileno. 

4 Conjunto balanço 2 lugares e 
escorregador, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Estrutura principal de 2" x 2,00mm 
galvanizada a fogo;  
Pintura em poliéster ou eletrostática; 
Escorregador em polietileno rotomoldado; 
Dimensão do escorregador (CxL) 2,70m x 
0,50m; 
Escorregador com abas laterais; 
Escada em tubo de aço de 1" x 1,50mm; 
Escada com 5 degraus; 
Balanço em plástico rotomoldado; 
Fixação dos balanços através de buchas 
poliacetal ou nylon de 25mm; 
Balanço com correntes elos curtos; 
Produto deverá ser entregue montado e 
instalado. 
Conforme Termo de Referência. 

STRONGFER - 
URSSUS PLAY 

20 CJ R$3.400,00 

6 Balanço avulso duplo, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com 4 colunas galvanizada a fogo, pintura 
em poliéster ou eletrostática; 
Coluna ou estrutura em tubo de 2" com 
espessura de 2mm; 
Assento revestido de borracha; 
Parte inferior do assento em alumínio; 
Assento preso por correntes de 5mm; 
Correntes elos curtos. 
Produto deverá ser entregue montado e 
instalado. 
Conforme Termo de Referência. 

STRONGFER - 
URSSUS PLAY 

20 UN R$1.890,00 

7 Gaiola trepa trepa(labirinto) nas seguintes 
especificações mínimas: 
Colorida; 
Tubular; 
Estrutura em tubos de ferro ou aço 
galvanizados de 1"; 
Medindo(LxCxA): 1,45 x 1,45 x 1,95m; 
Chapa de aço de 16; 
Pintura com esmalte sintético ou 
eletrostática; 
Produto deverá ser entregue montado e 
instalado.  
Conforme Termo de Referência. 

STRONGFER - 
URSSUS PLAY 

20 UN R$2.600,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 424.800,00 
 

 
EMPRESA: B E B PLAYGROUNDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS 
EIRELI 
 

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

2 Parque infantil colorido (playground) nas 
seguintes especificações mínimas: 
Estrutura principal com colunas em 
madeira plástica com reforço interno tipo 

B E B 
PLAYGROUNDS 

20 UN R$9.400,00 
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cruzeta medindo 9 x 9 cm; 
Cantos arredondados; 
Acabamento em polipropileno e polietileno 
pigmentado na cor itaúba; 
Ferragens galvanizadas; 
Pintura eletrostática; 
Contendo: 
1 Plataforma medindo 106 x 106 mm com 
estrutura metálica cantoneira galvanizada 
à fogo medindo 30 x 40 mm e espessura 
de 1,5 mm; 
Assoalho em tábua de madeira plástica 
136 x 30 mm cor itaúba; 
Cobertura superior em plástico 
rotomoldado em formato de cone ou 
pirâmide medindo 1570 x 896 mm de 
diâmetro com parede dupla colorido; 
Altura da plataforma do chão até o 
assoalho: 1350 mm; 
1 Tobogã 2 curvas com ângulo de 90°, 
diâmetro de 750 mm em polietileno 
rotomoldado colorido; 
1 Flange  em polietileno rotomoldado 
colorido parede dupla medida externa 940 
x 1020 mm com furo central de 750 mm 
com todos os parafusos de fixação 
escondidos por tampas em plástico 
injetado; 
Seção de saída parede dupla de polietileno 
rotomoldado colorido com diâmetro interno 
de 750 mm fixada ao solo; 
1 Rampa de escalada dimensão 1600 x 
690 mm em polietileno rotomoldado com 
parede dupla colorido e portal de 
segurança em polietileno rotomoldado 
colorido; 
1 Guarda corpo em polietileno 
rotomoldado parede dupla colorido, 
medindo 870 x 750 mm; 
1 Escada com 5 degraus dimensão de 
1650 x 600 mm (CxL) em polietileno 
rotolmoldado parede dupla colorido com 
corrimão em aço tubular galvanizado com 
diâmetro de 25,40 mm e espessura de 
1,95 mm; 
1 Balanço fixado a torre suspenso por 
correntes galvanizadas com dimensão 
aproximada de 1.500 mm de comprimento 
com 2 assentos com dimensão 450 x 200 
mm em polietileno rotomoldado parede 
dupla colorido com encaixe de fixação 
parafusados às correntes; 
Estrutura em aço tubular com diâmetro de 
42,4 mm sem ângulos retos; 
Estrutura totalmente galvanizada à fogo 
com pintura eletrostática. 
Produto deverá ser entregue montado e 
instalado.  
Conforme Termo de Referência. 

5 Balanço avulso duplo para bebê, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Para crianças com idade inferior a 4 anos; 
Com 4 colunas galvanizada a fogo, pintura 
em poliéster ou eletrostática; 
Estrutura em tubo de 2" com espessura de 
2mm; 
Assentos em plástico rotomoldado, 
atóxico; 
Assentos com cinto ou trava de segurança; 
Assentos fixados em correntes de 5mm; 

B E B 
PLAYGROUNDS 

20 UN R$1.900,00 
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Correntes elos curtos; 
Fixação dos balanços através de buchas 
poliacetal ou nylon de 25mm. 
Produto deverá ser entregue montado e 
instalado. 
Conforme Termo de Referência. 

8 Playground gangorra de ferro, adaptado, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Para 2 cadeirantes e 2 não cadeirantes; 
Com sistema de travas duplas para 
prender o cadeirante; 
Assentos em madeira de lei; 
Solda eletrônica MIG; 
Acabamento com aplicação de agentes 
anticorrosivos e pintura eletrostática; 
Dimensões (CxL) 3,00mx1,00m; 
Altura do eixo: 0,50 metros; 
Capacidade de carga: 170 kg. 
Deverá ser entregue instalado. 
Conforme Termo de Referência. 

B E B 
PLAYGROUNDS 

20 UN R$3.440,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 294.800,00 
 

 
VALOR TOTAL:                          R$ 1.008.600,00 
  

 

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

Telêmaco Borba, 09 de setembro de 2019 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

MATILDE MARIA BITTENCOURT 
Pregoeira 
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                      PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 
  

 

 EDITAL 05 /2019 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIOS PARA 
ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO – 2019 

 

 

 

CONVOCAÇÃO 

 

 

 

A Comissão de Seleção Pública dos Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Mais 
Alfabetização, no uso de suas atribuições, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados a comparecerem no 
Mini auditório da Secretaria Municipal de Educação, no dia 11 de setembro às 13:30 horas para a 
distribuição das vagas de Assistentes de Alfabetização. 

  

28. Tiago dos Anjos Ferreira 
29. Lucas Gabriel do Carmo Candido 
30. Nayara Kephleen Félix da Cruz 
31. Emilly Lais da Luz Batista 
32. Emily da Silva Alves 

  
 
 Será igualmente considerado desistente o candidato que não comparecer na data, horário e local 
determinado. 

Telêmaco Borba, 09 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
   

A Comissão 



Telêmaco Borba, 09 de setembro de 201943
Edição 1407

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2019 – SMCER  
SELEÇÃO PÚBLICA SEMANA DA CULTURA – IMIGRANTES  PARANÁ. 

 
O Município de TELÊMACO BORBA-PR, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Recreação, torna pública a presente chamada de 
abertura de inscrições para os interessados em ocupar os espaços destinados à comercialização de artesanatos e alimentos, na SEMANA 
CULTURAL do município, que acontecerá de 16 (dezesseis) a 21 (vinte e um) de setembro de 2019 de segunda a sábado, nas condições e 
exigências estabelecidas no presente instrumento e cumprindo o incentivo ao mercado local, como disposto no artigo 38 da lei municipal 2126/2015,  
1 – OBJETO  
1.1 Esta Chamada Pública foi instituída com a finalidade precípua de possibilitar de forma ordenada e criteriosa a exploração de 14 (quatorze)  

espaços disponibilizados conforme item 3.4 deste instrumento.  
 
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
2.1 - Poderão participar deste certame pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliados no município de TELÊMACO BORBA-PR e região, 
adimplentes com as obrigações legais e fiscais. 
2.2 –  Os participantes serão classificados em 2(DUAS) categorias, artesanato, e alimentação, com seguintes condições; 

Artesanato -   arte ou técnica do trabalho manual não industrializado, realizado por artesão, e que escapa à produção em série; tem 
finalidade a um tempo utilitária e artística. 

Alimentação - Deverá ser comida típica conforme tema do evento, entre as opções (alemães, árabe, italianos, japoneses, espanhóis, 
holandeses, portugueses, poloneses, ucranianos) que deverá ser informado no momento da inscrição, podendo haver veto da comissão organizadora 
se não estiver de acordo com o tema do evento;  

  A comida deverá ser preparada em local adequado e transportada a acondicionada conforme regulamentação 
pertinente e apenas servida no local, evitando a manipulação de alimentos no local; 

  Os utensílios como pratos, copos e talheres deverão ser obrigatoriamente descartáveis; 
2.3 –  Para participação com artesanato poderá ser pessoa física ou jurídica; 
2.4 –  Para participação com alimentação deverá obrigatoriamente ser pessoa jurídica com alvará de funcionamento como restaurante, local onde 
deverá ser preparado o alimento;  
2.5 -  Cada proponente terá apenas 01(uma) vaga que será determinada conforme ordem de inscrição. 
2.6 -  Na hipótese de não haver mais vagas disponíveis, as inscrições realizadas ficaram como cadastro de reserva podendo ser chamado em 
caso de desistência; 
2.7- Data e horário por categoria: 
2.8. Artesanato 
 16/09/19   19:30 às 22 hs 
 17/09/19   19:30 às 22 hs 
 18/09/19   19:30 às 22 hs 
 19/09/19   19:30 às 22 hs 
 20/09/19   19:30 às 22 hs 
 21/09/19   10:00 às 22 hs 
2.8.1 Alimentação 
 21/09/19   10:00 às 22 hs 
 
2.6 - É vedada a comercialização de todo e quaisquer produtos impróprios para menores de 18 anos, conforme lei federal 8069/90 artigo 243, exceto 
chope; 
 
2.7 - O expositor é o único responsável pelo seu stand, inclusive por eventuais danos ou prejuízos de qualquer natureza, causado às pessoas e/ou 
aos produtos expostos, antes, durante, e após o evento, inclusive pelo transporte, movimentação, carga e descarga, de qualquer equipamento 
utilizado durante a montagem do stand. 
 
 3 - DAS INSCRIÇÕES  
3.1 - O(a)(s) Proponente(s) interessado(a)(s), deverá(ão) se inscrever na Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Recreação, no período de 
10/09/2019 a 12/09/2019, no horário de 08:30h às 11:30h, de segunda a sexta-feira, mediante a apresentação do requerimento padrão conforme 
modelo do Anexo I, devidamente preenchido, assinado e datado. 
3.1.1 – A inscrição será gratuita devendo a documentação ser entregue no prazo, horário e local designado no item 3.1; 
3.1.2 – Em hipótese alguma serão recebidas inscrições pelos Correios ou serviços de entrega similares.  
3.1.3 – Preenchimento obrigatório de formulário (a ser fornecido no momento da inscrição) com as informações para serem disponibilizadas ao 
PROCON em caso reclamação de consumidores posterior ao término do evento (anexo III); 
3.2 - São requisitos exigidos para a inscrição:  

a) Ficha de inscrição (anexo I) devidamente preenchida. 
b) Cópia do RG e CPF - obrigatório; 
c) Cópia do Comprovante de Residência (conta de água ou luz) em nome do requerente/inscrito ou familiar; 
d) Cópia CNPJ para categoria ALIMENTAÇÃO; 
e) Cópia alvará e licença sanitária atualizados para restaurante para categoria ALIMENTAÇÃO;        

3.3 – Em hipótese alguma será admitida a apresentação da documentação de inscrição fora do prazo estabelecido no item 3.1, bem como não será 
admitido a entrega parcial de documentos. 
3.4 - Quadro de vagas 

ÍTEM PARTICIPANTE VAGAS PRODUTOS 
 

A 
 

ARTESÃO 
 

09 
Arte ou técnica do trabalho manual não industrializado, realizado por 

artesão, e que escapa à produção em série; tem finalidade a um tempo utilitária e 
artística. 

 
B ALIMENTAÇÃO 05 Cozinha típica do imigrante paranaense 

 
3.5 - A critério da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Recreação o número de vagas poderá ser ampliado de acordo com o número de 
inscrições; 
4 - DA CLASSIFICAÇÃO 
4.1    –  Serão classificados para a participação seguindo os seguintes critérios; 
4.1.1 –  Ordem cronológica de inscrição; 
4.1.2 –  Disponibilidade de vagas conforme item 3.4 deste instrumento; 
5 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
5.1 -  O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 13/09/2019, mediante publicação de relação no boletem oficial do município. 
6 - DISPOSIÇÕES FINAIS  
6.1 -  O pedido de inscrição ao presente processo de seleção, obriga o(a) interessado(a) ao cumprimento de todos os termos do presente Edital, 
correspondendo sua inscrição à aceitação de todas as condições e obrigações.  

6.2 –  O proponente selecionado e devidamente licenciado se obriga, sob pena de revogação da licença, a realizar todas os dias de realização do 
evento; 
6.3 -  A Secretaria Municipal Cultura, Esportes e Recreação reserva o direito de anular, revogar ou alterar o presente Edital e o respectivo 
processo, no todo ou em parte, nos casos previstos em lei ou, de acordo com a conveniência administrativa, técnica ou financeira, mediante 
notificação prévia, sem que caiba aos participantes, qualquer direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carlos Roberto Ramos  

 
– Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Recreação 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO SEMANA CULTURAL IMIGRANTES DO PARANÁ  

Protocolo nº  __________/ 2019 
O abaixo assinado, vem requerer desta Secretaria, sua inscrição no processo de chamada pública para preenchimento de vaga na SEMANA 
CULTURAL do Município de Telêmaco Borba Pr, apresentando as seguintes informações e documentos exigidos no edital de chamada pública nº 
004/2019: 
Nome:________________________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________________  
Bairro:___________________________________ CEP: ________________________ 
Município: _______________________________UF ___________ 
Estado Civil:  ______________   Tel: _________________   Cel:  ________________ 
RG: _______________________________CPF: ______________________________ 
 
Declaro ainda estar ciente com todos os termos do presente chamado público e concordando integralmente com os mesmos 
                    Nestes termos, pede deferimento. 

Telêmaco Borba,  _________  de _______________________  de 2019. 
Requerente 

Responsável pela efetivação da inscrição 
 

Para uso da comissão organizadora 
 
Fica deferida a inscrição para a seguintes vaga (______) nos termos do Anexo II para comercialização de : 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
* Em caso de indeferimento, a comissão organizadora emitirá declaração com as devidas justificativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
TERMO DE COMPROMISSO  

O expositor (a), mediante a inscrição, estará de acordo em comparecer e participar durante os 3 (três) dias do evento, Feirinha na Praça, 
que será realizada no Centro de Eventos Municipal nos dias de 26 a 28 de julho de 2019 no horário de 10 às 22 horas; 

1. A inscrição destina-se exclusivamente à exposição de produtos e serviços, assumindo o expositor a responsabilidade, custos e 
consequências para tal. 

2. O expositor é o único responsável pelo seu stand, inclusive por eventuais danos ou prejuízos de qualquer natureza, causado às pessoas 
e/ou aos produtos expostos, antes, durante, e após o evento, inclusive pelo transporte, movimentação, carga e descarga, de qualquer 
equipamento utilizado durante a montagem do stand. 

3. Durante todo o período de funcionamento do evento, o expositor obriga-se a deixar em seu stand, no mínimo uma pessoa capacitada a 
prestar informações ao público, sendo terminantemente vedado menores de 18 anos;  

4. O expositor deverá observar rigorosamente os limites demarcados de sua área, a fim de não os exceder, nem mesmo visualmente. 
5. O expositor não poderá ceder parte ou toda a área reservada, à outro expositor sem previa comunicação aos organizadores. 
6. O expositor deverá manter o local limpo e dar a destinação dos resíduos gerados por sua atividade; 
7. O expositor que causar transtornos e prejuízos a outros expositores poderá ser penalizado e impedido de continuar sua participação na 

feira; 
8. A administração municipal não se responsabiliza por eventuais curtos ou danos causados aos aparelhos elétricos. 
9. É vedado ao expositor consumir bebida alcoólica dentro da área da feira,  
10. Fica proibido o fumo em locais fechados como os stands, as normas também valem para narguilés ou qualquer tipo de fumígeno.  
11. O descumprimento de quaisquer das disposições acima, poderá acarretar ao expositor impossibilidade de participar de eventos organizados 

pelo município de Telêmaco Borba – Pr. 
12. Toda irregularidade identificada pelos expositores durante o evento deverá ser comunicada imediatamente aos organizadores que estarão 

devidamente identificados. 
_____________________________ 

Expositor 
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ANEXO III 

 



Telêmaco Borba, 09 de setembro de 2019 46
Edição 1407

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTÁGIO Nº 01/2019 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03 
 

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

atribuições, em conformidade com as condições gerais estabelecidas para o Processo Seletivo 

Simplificado de Estágio nº 01/2019, CONVOCA os candidatos aprovados relacionados abaixo a 

comparecerem na Divisão de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração, sito 

a Rua Tiradentes, nº 500 – Bairro: Centro, munidos dos documentos pessoais e demais 

documentos descritos de acordo com o item 10.0 do Edital de Abertura para o Processo 
Seletivo Simplificado de Estágio Nº 01/2019, necessários para a formalização do Termo de 

Contrato de Estágio, no período de 10 de setembro a 16 de setembro de 2019, conforme 

segue: 

 

DIREITO   
Nº  CLASSIFICAÇÃO ESTUDANTE  
01 7º JOÃO PEDRO MINGHINI CAMPOS DE SOUZA 
02 8º WALISON GEAN GONÇALVES 
03 9º JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA 
04 10º LAÍS MORAES MIRANDA 

  

 
 

Será considerado desistente o candidato que não comparecer no prazo 
determinado ou comparecendo, não apresentar todos os documentos necessários à sua 
contratação, ou ainda apresentá-los de forma incompleta. 

 
 

 Telêmaco Borba, 09 de setembro de 2019. 
 
 

 
 
 
 

Márcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 

Izomar de Oliveira Pucci   
Secretaria Municipal de Administração 

 
 
 

Luciano Alves da Costa 
Divisão de Recursos Humanos 

 
    


